BENEFÍCIOS DE SER ASSOCIADO
Basta associar-se para ter acesso a todos eles.
CONQUISTAS JURÍDICAS
VENDA DE RAÇÃO SEM OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO Visa impedir a fiscalização e/ou autuações dos supermercados associados a ABASE sob o fundamento de
que os mesmos estariam obrigados ao registro perante o Conselho Regional de Medicina Veterinária e à
contratação de médico veterinário.
FUNCIONAMENTO NOS FERIADOS - Visa o reconhecimento do direito dos supermercados associados à
ABASE de funcionarem durante os feriados.
COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reconhece o direito dos supermercados associados à ABASE de
comercializarem medicamentos anódinos.
SUPERMERCADOS EM SALVADOR NÃO POSSUEM MAIS OBRIGATORIEDADE DE MANTER EMPACOTADOR
POR CAIXA - Após intenso debate judicial, em ação movida pela ABASE, a Lei Municipal n. 4894/95, que
estabelecia a obrigação de disponibilização de um empacotador por cada caixa, foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que nenhum estabelecimento varejista no
Município de Salvador pode mais ser atuado em função da falta de empacotadores. E mais: todos os autos
de infração lavrados pelos órgãos municipais por esse mesmo motivo também ficam declarados nulos, o
que possibilitará que todas as empresas autuadas possam requerer o reembolso das multas pagas. Esta foi
uma grande vitória do setor.
SERVIÇOS
CONSULTORIA, ASSESSORIA E INFORMATIVO JURÍDICO - Através de contrato firmado com os escritórios
FIEDRA e NOGUEIRA REIS, a ABASE presta serviço de consultoria jurídica aos seus associados. Ampliando os
serviços já oferecidos, firmamos uma parceria exclusiva com o FIEDRA – Advocacia Empresarial, oferecendo
aos associados o serviço de assessoria jurídica nas áreas do direito trabalhista, tributário, cível, comercial e
defesa do consumidor. Além disso, semanalmente emitimos o Informativo Jurídico, um boletim eletrônico
onde são transcritas matérias de interesse do setor supermercadista.
CONVÊNIOS - Oferecemos várias opções de convênios com empresas de diversos segmentos de mercado,
para você, seus funcionários e dependentes diretos. Consulte relação na Super Revista ou no nosso site.
CURSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS - Visando capacitar nossos associados e seus colaboradores,
mensalmente realizamos cursos de requalificação da Escola Nacional de Supermercados, bem como
firmamos parcerias com instituições de ensino e consultorias, oferecendo a oportunidade de conhecimento
em todas as áreas.
SUPERMERCADO ESCOLA: Em março de 2011 foi inaugurado o Supermercado escola João Gualberto
Vasconcelos com o objetivo de proporcionar aulas práticas para os alunos dos cursos promovidos pela
ABASE e assim gerar uma mão de obra qualificada para os nossos associados. São oferecidos cursos de
Empacotador, Operador de Check out, Marketing e Merchandising, Armazenagem e Reposição de
mercadorias, entre outros.
ENCONTRO BAIANO DE SUPERMERCADOS - Um evento feito exclusivamente para nossos associados, que
num ambiente descontraído, têm a oportunidade de rever amigos, fazer negócios, aumentar a rede de
relacionamentos, conhecer os lançamentos dos fornecedores e se divertir.

PESQUISA DE PREÇOS - Semanalmente é publicada no nosso site, a pesquisa de preços, realizada pelo
MDCCB – Movimento das Donas de Casa e Consumidores da Bahia, contendo 295 itens, pesquisados em
sete (07) grandes redes de supermercados.
SALAS - O associado tem a sua disposição amplas salas de reuniões, com capacidade para até 12 pessoas.
SITE E SUPER REVISTA - Disponibilizamos no site: www.abase-ba.org.br informações do interesse do
segmento supermercadista, como: Convenções Coletivas de Trabalho do Estado da Bahia, Indicadores de
Mercado, Rotulagem Nutricional, Indicadores Econômicos e notícias atualizadas diariamente. Além disso, na
área restrita, o associado tem acesso a Leis e Decretos direcionados ao ramo de varejo. A Super Revista,
com tiragem mensal, trás informações sobre as ações da ABASE, cursos, eventos, além de falar sobre
empresas do segmento varejista.
SERVIÇO DE RECRUTAMENTO - Sem nenhum custo, o associado pode solicitar, que seja encaminhado à sua
loja, candidatos à vaga de trabalho que está disponível em sua empresa. Esse serviço tem o objetivo de
recrutar a melhor mão-de-obra e encaminhar pessoas com o perfil mais próximo do que foi solicitado pelo
supermercadista.
SUPERBAHIA - A ABASE - Associação Bahiana de Supermercados, em parceria com o SINDSUPER - Sindicato
dos Supermercados e Atacados de Auto Serviço do Estado da Bahia, realiza desde 2008, a SUPERBAHIA
2013 – 4ª Feira e Convenção Baiana de Supermercados, Atacados, Padarias, Restaurantes e
Distribuidores, que reúne fornecedores e empresas do comércio varejista de auto-serviço de todo o Brasil.
O evento promove acessos às mais recentes tecnologias, produtos, equipamentos e serviços de
praticamente todos os nichos ligados ao setor varejista. Como grande diferencial da SUPERBAHIA, podemos
destacar o bloco de eventos paralelos, criado especialmente para permitir aos profissionais da área a troca
de informações, conhecimentos e reciclagem.
ABASE SOCIAL: Em 2007, iniciamos a Campanha ABASE Solidária, com o objetivo de arrecadar alimentos
nos eventos, para doação em Instituições Sociais. Realizamos também cursos de capacitação em
comunidades carentes, com o objetivo de qualificar jovens para o primeiro emprego. A ABASE colaborando
para a redução das desigualdades sociais. (colocar a marca)
LINHAS DE FINANCIAMENTO AO PÚBLICO SUPERMERCADISTA - A ABASE, consciente de seu papel
agregador e institucional perante a classe supermercadista baiana, aderiu ao trabalho de fomento da
Desenbahia através de um Convênio de Cooperação Técnica, que visa facilitar o acesso de seus filiados às
linhas disponíveis na agência baiana de fomento.
ASSOCIADO ABASE AGORA TEM SAÚDE GARANTIDA PELO MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO DO MERCADO - A
ABASE, em parceria com a Nova Rota Seguros, traz para os seus associados um Plano de Saúde Empresarial
exclusivo: HAPVIDA SAÚDE. Foi pensando em apresentar um benefício real e exclusivo para a sua empresa
que a ABASE estabeleceu parceria com a Nova Rota Seguros Empresariais, para prestar assessoria na
contratação e utilização do plano de saúde para a sua empresa sem nenhum custo adicional e firmou
contrato com a HAPVIDA SAÚDE, para que os seus funcionários tenham um plano de saúde com o melhor
custo x benefício do mercado.

