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PERFIL DE SUCESSO  Zamboni comemora 50 anos de trabalho com foco 
na reestruturação, nos projetos digitais e no fortalecimento das parcerias

Esses produtos, que, cada vez mais 
ganham espaço na gôndola porque 
oferecem qualidade e bom preço,
 Para as empresas, são trunfos de 
marketing que fi delizam os clientes 
e aumentam a rentabilidade

01 Capa318.indd   101 Capa318.indd   1 11/08/2020   16:19:1411/08/2020   16:19:14



A marca que 
mais conquistou 
consumidores 
em 2020*

auroraalimentos.com.br/auroraalimentos /auroraalimentosoficial
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De janeiro a abril de 2020, a Aurora foi a marca que mais 
conquistou consumidores em todos o país*. Resultado do trabalho 
sério e consciente de mais de 100 mil famílias que trabalham 
todos os dias para produzir produtos com amor e qualidade .
Aurora, a hora mais gostosa do dia.
*Ranking Kantar Brand Footprint 2020
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PARA 
ANUNCIAR 
Ganhe visibilidade para os 

cerca de 120 mil leitores 

que atuam na cadeia de 

abastecimento por meio do 

setor atacadista distribuidor. 

Entre em contato com o 

Departamento Comercial 

da ABAD pelo fone 

(11) 3056-7500 ou pelo  e-mail 

comercial@abad.com.br.

CARTAS E 
SUGESTÕES
Envie suas críticas e 

sugestões para a revista 

DISTRIBUIÇÃO 

para o e-mail 

clarijornalismo@gmail.com. 

Com sua participação, 

faremos da DISTRIBUIÇÃO 

uma revista cada vez mais 

útil para os atacadistas 

distribuidores.
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Entrando nos trilhos

O setor atacadista e distribui-
dor encerrou o primeiro 
semestre do ano com um 
crescimento de 2,20% no 
faturamento. O desempe-

nho, em termos nominais, refere-se ao 
acumulado do ano até junho na com-
paração com o mesmo período de 2019, 
segundo o banco de dados da ABAD. 
Apesar da  pandemia, estamos empe-
nhados em superar os obstáculos 

O próprio varejo de vizinhança mos-
trou sua força nesse período difícil, 
crescendo e destacando-se como ca-
nal de compras preferencial do consu-
midor pela proximidade, conveniência 
e segurança. E nosso setor cumpriu 
brilhantemente seu papel, não deixan-
do de abastecer o varejo independente 
um dia sequer nesses mais de quatro 
meses, o que contribuiu para manter 
esses pequenos comércios em pleno 
funcionamento.

Também o Governo Federal e o Con-
gresso Nacional têm feito a sua parte, 
aprovando medidas urgentes, tanto de 
acesso ao crédito como de flexibilização 
das leis trabalhistas, para que o impacto 
da crise gerada pela pandemia seja mi-
tigado ao máximo.

Contudo, a magnitude das perdas so-
fridas pela economia como um todo nos 
faz acreditar firmemente que este é o mo-
mento para a implementação de medi-
das ainda mais abrangentes e de caráter 
permanente, que reduzam não apenas 

A proposta 
de criação do 
marketplace do 
Canal Indireto, 
administrado 
pela ABAD, é 
ousada, porém 
necessária

os danos sofridos, mas também prote-
jam a economia de solavancos futuros. 

Há boas propostas na mesa. Precisa-
mos debatê-las e encontrar o melhor 
caminho para o Brasil. Reformas que 
levem à simplificação das obrigações 
tributárias e à redução dos entraves bu-
rocráticos são urgentes e necessárias.

Por isso, a ABAD, por meio de seu co-
mitê Agenda Política, concluiu recente-
mente um levantamento realizado com o 
envolvimento de nossos líderes regionais 
e presidentes de filiadas para atualizar 
a agenda política do setor, apontando 
nossos principais pleitos no âmbito do 
Legislativo e do Executivo. Essa é a nossa 
contribuição para aprimorar os marcos 
legais do País. Iniciamos também uma 
caminhada importante, que vai elevar a 
atuação da atividade do atacado distri-
buidor a outro patamar. A proposta de 
criação do marketplace do Canal Indire-
to, administrado pela ABAD, é ousada, 
porém necessária. O objetivo é ter uma 
plataforma isenta de interesses que não 
sejam o próprio desenvolvimento do ca-
nal e do pequeno varejo. Estamos na fase 
de debater aspectos como tecnologia, 
financiamento e meios de pagamento, 
entre outras questões, para definir a via-
bilidade do projeto.

E, assim, no meio de tantos desafios, 
temos avançado, evidenciando uma de 
nossas características mais marcantes: 
a resiliência. Um excelente segundo se-
mestre a todos!  

MOMENTO
Emerson Destro, 

presidente 
da ABAD
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Há cinco meses, o planeta e seus 
habitantes vivem rotinas dife-
rentes das que viviam, com res-
trições, cuidados e reinvenções, 
cada vez mais preocupados com 

a economia recessiva, e essa não é uma re-
alidade exclusiva do Brasil, mas também 
a do planeta inteiro. A DISTRIBUIÇÃO tem 
como regra, norma ou orientação editorial, 
como queiram, abordar temas de interesse 
para o setor atacadista distribuidor, e tam-
bém apontar tendências e caminhos. E é 
justamente isso o que os empresários es-
tão fazendo: testando novas possibilidades, 
produtos alternativos, novas ideias; enfim, a 
abordagem é ampla. Por isso, vocês irão ler 
nesta edição uma super-reportagem sobre 
as marcas próprias, que começam a dar 
sinais positivos, embora ainda tímidos, de 
que vieram para ficar. Afinal, já estão nas 
gôndolas há certo tempo. Nossa repórter 
Rúbia Evangelinellis não economizou tem-
po e esforço em sua investigação: são dez 
páginas que tratam do tema com amplitu-
de e profundidade, e incluem pesquisas, 
números e cases de empresários do setor 
que estão investindo nos produtos e con-
fessam sua satisfação. Complementando o 
assunto, em uma entrevista exclusiva, Mar-
celo Maia, presidente-executivo da rede DIA 

Nada será como antes
de supermercados, fala sobre sua experiên-
cia  trabalhando na empresa. Resumindo: 
quer saber mais sobre o assunto? A opor-
tunidade está nas páginas a seguir. Outra 
tendência que entra nessas mudanças que 
estamos vivenciando é a busca, pelo consu-
midor por produtos naturais ou orgânicos, 
alimentos e bebidas cujo consumo agrega 
benefícios para a saúde. A boa notícia, tra-
zida pela repórter Adriana Bruno, está em 
suas informações sobre um estudo realiza-
do pela Nielsen, o qual constata que 73% 
dos entrevistados estão dispostos a pagar 
mais por marcas produzidas por indústrias 
que se contrapõem a produtos correlatos, 
mas ambientalmente irresponsáveis e 
causadores de prejuízos. Na Europa, em 
especial na França, já se fala sobre o tema 
desde a década de 1990, e essa discussão 
vem crescendo ano a ano, o que põe em 
destaque um novo consumidor que pede 
por esses produtos. Pelo andamento da 
carruagem, a conclusão é que a tendência 
se fortaleceu paralelamente à dissemina-
ção da pandemia da covid-19 pelo mundo. 
Encerrando, dou parabéns à Distribuidora 
Zamboni, que comemora 50 anos de tra-
balho e empreendedorismo. Sua trajetória 
pode ser conferida na seção Perfil de Suces-
so. Boa leitura e até a próxima edição!  

E é justamente 
isso o que os 
empresários 
estão fazendo: 
testando novas 
possibilidades, 
produtos 
alternativos, 
novas ideias

Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores

A revista de negócios dos atacadistas distribuidores
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O MELHOR PARCEIRO 
 PARA UMA CASA LIMPA

das bactérias,  
 germes e fungos.*

*Seguindo as instruções de uso. Bactérias/germes e fungos testados: Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, Trichophyton 
mentagrophytes e Vibrio cholerae ogawa. **Para desinfecção: não aplicar diretamente sobre 
os eletrônicos. ***Use somente em tecidos brancos ou com cores firmes. Teste antes numa 
parte escondida da peça. Não use em seda.

É importante ler o rótulo dos produtos para
verificar o melhor uso para cada situação.

99,9% 

LINHA 
PERFUMADA

Desinfeta com a 
mesma eficiência.

Desinfete os calçados 
antes de entrar em casa.

Desinfete objetos de 
trabalho e celular.**

Adicione gatilho na garrafa
para maior praticidade na limpeza.

Use desinfetante também na 
lavagem de roupas.***
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Leia também a revista digital
no site da DISTRIBUIÇÃO ou

www.revistadistribuicao.com.br/revista-digital

Tribanco lança pacote 
de soluções para varejistas
Braço financeiro 

do Grupo Martins, 

o Tribanco passa 

a oferecer uma 

das primeiras experiências de “digital 

wallet” exclusivamente voltadas para 

empresas. A grande novidade desse 

portfólio é a Triconta Martins, uma 

carteira digital que possibilitará o 

acesso de lojistas a um  leque de 

soluções em uma única plataforma. 

Em particular, ela permitirá o  

acesso às ofertas do marketplace 

Martins, além de serviços financeiros, 

como cartão múltiplo, maquininha  

de cartões e seguros. 

ON-LINE

Grupo DMA segue com projeto de expansão
O Grupo DMA segue com o projeto de 

expansão da bandeira Mineirão Atacarejo, 

inaugurando um CD  em Foz do Iguaçu/PR. O 

empreendimento vai ocupar as instalações do 

antigo Makro. A bandeira alcança a  marca de 35 lojas espalhadas 

pelos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, 

Rio Grande do Norte, Roraima, Acre, Maranhão e Paraná.

Predilecta compra Salsaretti, Etti e Cajamar
Em comunicado enviado à imprensa, a Bunge 

informa que celebrou um contrato de venda 

de seus ativos relacionados à produção de 

molhos de tomate no Brasil para a empresa 

Stella D’Oro, do Grupo Predilecta. A transação inclui suas três 

marcas: Salsaretti, Etti e Cajamar. A conclusão da venda está sujeita 

à aprovação pelas autoridades competentes.
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NEGÓCIOS

NEGÓCIOS

Grupo Barcelos entra no autosserviço
O Grupo Barcelos inaugurou, em Campos dos Goytacazes/RJ, sua 

entrada no mercado de autosserviço, com a abertura da Barcelos 

Atacadista, localizada na RJ 216 (Campos – Farol), na altura do 

Parque Imperial. Fundada em 1985 pelos irmãos Joílson e Licínio 

Barcelos, a rede começou a atuar no ramo de alimentos com 

uma central de vendas de atacado, no distrito de Barcelos/RJ. 

NEGÓCIOS

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

8 On line.indd   8 10/08/2020   16:48:02



Template_Anúncio.indd   1 10/08/2020   15:14:44



10 www.revistadistribuicao.com.br AGO 2020

LANÇAMENTOSLANÇAMENTOS

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
AÇ

ÃO

SAQUÊ

Bebida ao estilo japonês
Pioneira em coquetéis saborizados, a Duelo lança 
o Sake Kettō, que pode ser consumido quente 
ou frio. Esse saquê, bebida alcoólica derivada 
da fermentação do arroz, foi desenvolvido, 
primeiramente, para uma parceria exclusiva com a 
rede Fort Atacadista, em Santa Catarina. A bebida 
está disponível em versão 2 litros e apresenta teor 
alcoólico de 14º. Em homenagem e respeito à cultura 
e à tradição japonesas, a empresa apresenta no rótulo de seu saquê 
a ilustração de um guerreiro samurai. 

IOGURTE

De volta e com novo sabor
Depois do 
sucesso do 
retorno de Bat 
Gut, iogurte em 
saquinho, às 
prateleiras dos 
supermercados 
em 2019, a 
fabricante 
traz outra 
novidade: Bat Gut Vitamina de Frutas. O 
lançamento da Betânia é uma nutritiva 
vitamina, batida com cereais, frutas 
e o delicioso Bat Gut, bebida láctea. 
Para desenvolver o produto no País, a 
empresa investiu um montante de 1,5 
milhão de reais, que envolve produção e 
formulação, importação de maquinário 
e embalagem inovadores, e campanha 
de marketing. Além da formulação, 
outro diferencial é a embalagem. 
Batizada como Ecolean Air 1000, tem 
formato de jarra, permitindo que o 
produto fique de pé sozinho. “Bat Gut já 
é uma forte marca na região e faz parte 
da memória afetiva do nordestino”, 
afirma Bruno Girão, CEO da Betânia. 

FRALDA

Tecnologia e conforto 
A Huggies®, marca da Kimberly-Clark, 
apresenta uma nova fralda com design 
interno de canais de distribuição em 
forma de X, que permitem absorção 
do xixi ao longo da fralda, deixando 
somente a parte entre as perninhas mais 
flexível e confortável para permitir a 
máxima movimentação do bebê. Para 
Patrícia Macedo, diretora de Marketing da Huggies, o novo 
produto é um facilitador do desenvolvimento do bebê. “Nossa 
tecnologia é revolucionária, pois ajuda na mobilidade e no 
progresso infantil”, destaca.
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LINHA AMPLIADA

Acidez na boca
 A Peccin, marca de candies e chocolates, acaba de lançar uma série 
de produtos ácidos para compor a linha Atomic. Os chicles ácidos, 
que foram lançados em 2019, agora serão acompanhados por balas 
e pirulitos com a mesma acidez e novos sabores. A bala chega para 
os consumidores nos sabores Tangerina, Morango e Uva, e reúne 
as características que já são marcas registradas da Peccin: são 
mastigáveis, crocantes e com recheio líquido.

10 lancamentos.indd   10 10/08/2020   16:49:04
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ATUAÇÃO EXPANDIDA

Produto  para uso geral
A 3M, que sempre teve presença 
destacada no segmento hospitalar, 
expande sua atuação, oferecendo 
para todos os mercados o Scotch-
Brite™ Desinfetante Peróxido Pronto 
Uso - Uso Geral, um produto à base de 
peróxido de hidrogênio. Indicado para 
pisos, ralos, aço inox, cerâmica, vidros, 
paredes e outras superfícies laváveis, 
o Scotch-Brite™ Desinfetante Peróxido 
Pronto Uso - Uso Geral, que tem amplo 
espectro de ação e reduzido tempo 
de contato, também limpa, alveja e 
desinfeta. “Com o  produto, trouxemos 
uma solução com eficácia comprovada, 
que ajuda na limpeza 
e na segurança de 
vários mercados, 
sejam eles industriais 
ou comerciais, e até 
nas casas de nossos 
clientes”, afirma 
Júlia Souza, gerente-
sênior de Floor Care 
da 3M do Brasil. 

GELADO

Linha ampliada
A Fini, marca  do segmento de candies, 
e a Froneri, fabricante de sorvetes e 
alimentos congelados, anunciam mais 
uma novidade da linha Fini Sorvetes: 
um multipack de picolés Tubes no 
sabor Morango Azedinho, que traz 
seis unidades em seu interior. A versão 
individual do sabor continua disponível 
no mercado, bem como as opções 
Tubes Uva e Beijos de Morango.

LANÇAMENTOS

QUATRO VERSÕES

Chás para todas as horas
Os DetoxChás são lançamentos 
da linha Natural Life da Kodilar. 
Produzidos com ingredientes 
selecionados, segundo a fabricante, 
são práticos para serem consumidos 
em casa, no trabalho ou em 
viagens. E estão disponíveis em 
quatro deliciosas versões: 30 Ervas, 
DetoxChá Digestivo, DetoxChá 
Termogênico e DetoxChá Dia & Noite.

CERVEJA

Versão sem glúten
A Cervejaria Ambev lança a Stella Artois Sem Glúten. A nova versão tem o 
mesmo sabor que o da Stella tradicional; a única diferença está no fato de que 
ela é livre de glúten, proteína pela qual muitos consumidores têm algum tipo 
de restrição. “O consumidor quer ter opções de escolha em número cada vez 
maior e nosso papel é possibilitar isso, criar novas receitas”, conta Bruna Buás, 
diretora de Marketing da Stella Artois no Brasil. “Com Stella Artois Sem Glúten 
queremos democratizar o acesso a uma cerveja sem glúten que tem o mesmo 
sabor da versão tradicional. A novidade chegará a toda a Região Sudeste até 
o fim do ano e, no início de 2021, poderá ser encontrada em todo o País.” 

10 lancamentos.indd   11 10/08/2020   16:49:12
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AUXÍLIO EMERGENCIAL

Ministro diz que medidas  
de ajuda deverão continuar
O Brasil ainda tem um ou dois meses de dificuldades pela frente, 
afirmou Paulo Guedes (foto), ministro da Economia. A declaração foi 
feita por ele durante audiência pública na comissão mista da reforma 
tributária. Segundo o ministro, o esforço emergencial em curso no 
País, com o pagamento do auxílio de 600 reais e outras medidas 
para garantir emprego, deverão continuar. Sem dar detalhes da 
proposta, Guedes declarou que o auxílio emergencial de 600 reais 
será reformulado e se transformará no programa Renda Brasil. AD
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ALIMENTAÇÃO

Frutas, hortaliças e feijão no prato
Os brasileiros estão comendo mais alimentos in natura 
durante a pandemia da Covid-19. É o que diz o Núcleo de 
Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP – 
Universidade de São Paulo, que iniciou em janeiro de 2020 
um dos maiores estudos sobre alimentação e saúde no País, o 
“Estudo NutriNet Brasil”. A pesquisa, feita com 10 mil pessoas 
em todo o Brasil, mostra um aumento de 44,6% no consumo 
de frutas, hortaliças e feijão. Entretanto, também ocorreu um 
aumento de alimentos ultraprocessados nas Regiões Norte e 
Nordeste e entre pessoas de escolaridade mais baixa.

5,62% 
foi  o percentual de queda 
previsto para o mercado 
financeiro e a economia 
brasileira neste ano. A 
estimativa de recuo do 
Produto Interno Bruto 
(PIB) – a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no País – está no boletim 
Focus, publicação divulgada 
todas as semanas pelo 
BC – Banco Central, com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos. 
Quanto ao próximo 
ano, a expectativa é de 
crescimento de 3,5%, a 
mesma previsão há onze 
semanas consecutivas. Para 
2022 e 2023, o mercado 
financeiro continua a 
projetar expansão de 2,5% 
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NEGÓCIOS
por Claudia Rivoiro
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CARREFOUR

Banco amplia serviços e produtos
O Banco Carrefour, braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, 
passa a fazer parte da Rede do Sistema Financeiro Nacional.  
Como primeiro diferencial, o Banco Carrefour passa a emitir 
os boletos para pagamento dos cartões Carrefour e Atacadão 
sob o código 368. Além disso, abre-se a possibilidade de 
o consumidor utilizar a rede Banco 24 Horas para fazer a 
quitação de boletos. “Além de trazer muita eficiência à nossa 
operação de cartões de crédito, essa implementação nos 
permite acelerar novas iniciativas e produtos financeiros”, 
afirma Carlos Mauad, CEO do Banco Carrefour.

70,5
milhões de reais será o montante 
investido pela rede Super Maxi, 
sediada em Uberlândia, no 
Triângulo Mineiro, na abertura 
de oito unidades e de um centro 
de distribuição. Metade das 
lojas será inaugurada ainda 
neste ano e o restante, mais o 
CD, entrará em operação em 
2021. Com a expansão, serão 
criados 750 empregos diretos. As 
informações foram fornecidas 
por Milson Borges dos Santos, 
diretor-presidente da rede de 
supermercados. Segundo ele, os 
aportes fazem parte do plano 
de expansão da empresa, que 
conta com 23 unidades, 17 das 
quais em Uberlândia, cinco 
em Uberaba e uma em Monte 
Alegre de Minas. “Nosso foco, 
neste momento, consiste em 
expandir a atuação da nossa 
rede na região onde já estamos 
localizados, e depois partir para 
outras cidades”, revelou. Sobre 
o centro de distribuição, Santos 
afirmou que o investimento visa, 
justamente, ancorar a expansão 
e dar suporte ao funcionamento 
das unidades já existentes. 
O armazém será erguido no 
distrito industrial de Uberlândia 
e contará com 7 mil metros 
quadrados de área construída.

ALPARGATAS 

Novo CD entra em operação
A Alpargatas começa a operar um novo centro de distribuição 
(CD) em Extrema, no Estado de Minas Gerais. A empresa já 
utilizava uma base provisória para armazenamento de produtos 
na cidade, em uma área de 5 mil m2, desde o ano passado. 
Agora, passa a ocupar uma área definitiva um de 13 mil m2. 
“Queremos ser uma empresa cada vez mais global e digital, e 
esse centro de distribuição nos oferece a capacidade física e 
tecnológica para a ampliação das operações. Estaremos em 
uma região geograficamente estratégica do ponto de vista 

logístico, habilitando 
a integração aos 
novos canais 
digitais. O centro 
atenderá tanto 
lojas físicas como 
o e-commerce, 
em demandas do 
Brasil e do exterior 
”, explica Simone 
Franco, responsável 
por Global Supply 
Chain da Alpargatas.
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por Claudia Rivoiro

Nos últimos cinco anos, o 
Grupo Fokus se expandiu 
e hoje está presente em 
seis Estados. Como está 
sua estrutura? No fim de 

2015, iniciamos a construção do nosso 
planejamento estratégico com visão e 
objetivos definidos para os próximos 
cinco anos, abrangendo quatro pilares: 
Processos, Clientes, Pessoas e Finan-
ças, tendo como uma ferramenta bá-
sica o BSC (Balanced Score Card). Foi 

O Grupo Fokus, que desde 
1992 atua como distribuidor 
no Tocantins, expandiu-se 
para seis Estados

Rapidez e expansão

Glaustin Fokus: 
Grupo conta 

com 1.200 
colaboradores 

diretos e seis 
regionais: Goiás, 
Distrito Federal, 
Tocantins, Mato 

Grosso, Mato 
Grosso do Sul e 

sul do Pará

um envolvimento completo de toda a 
equipe de gestores em todas as unida-
des, onde cada pilar, bem trabalhado 
conforme o mapa estratégico que foi 
construído, nos permitiria alcançar a 
premissa mais arrojada, que era a de 
atingir o dobro do faturamento em 
2020 – em cifras, sair de 300 milhões 
de reais/ano e alcançar 600 milhões de 
reais/ano. O Grupo é administrado por 
mim, Glaustin Fokus (que adotei como 
sobrenome) e meus irmãos, Stanrlley 
Rios e Lyz Michelly Rios. Hoje, temos 
1.200 colaboradores diretos, dos quais 
648 trabalham na área comercial, frota 
própria com 246 veículos e área cons-
truída (armazéns) de 35.000 m2. São 
seis regionais: Goiás, Distrito Federal, 
Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e a mais nova unidade (2018) 
do sul do Pará. Isso indica que estamos 
presentes em toda a área VII da Nielsen. 
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Como nasceu o Grupo Fokus? A em-
presa nasceu de um convite feito pelo 
então presidente da Mabel, Sandro 
Mabel, para que nós (eu e meu irmão 
Stanrlley) déssemos continuidade na 
distribuição no Estado do Tocantins, 
em 1992, onde inicialmente tínhamos 
adotado o nome de Ligeirinho, traba-
lhando no formato de venda pronta 
entrega. Já trabalhávamos na antiga 
distribuidora e tínhamos bom conhe-
cimento dos produtos. Começamos 
com dois caminhões velhos (eu era 
um dos motoristas) e muita vontade 
de vencer, na cidade de Paraíso do 
Tocantins. Três anos mais tarde, fruto 
do trabalho realizado, fomos convi-
dados a enfrentar um desafio muito 
maior: assumir a distribuição no Es-
tado de Goiás. 

A empresa se mantém familiar? 
Como é sua operação? Todo o Grupo 
continua tendo à frente a família Rios 
como gestora. Eu e meus irmãos. Mes-
mo com esse novo projeto na condição 
de deputado federal, participo ativa-
mente do nosso negócio. Hoje, temos 
um Conselho, do qual sou presidente, 
formado pelos gestores dos principais 
departamentos. Por sua vez, em nosso 
planejamento estratégico, iniciamos 
um projeto de sucessão familiar desde 
o início do ano por meio da contrata-
ção de uma empresa especializada no 
tema.

Qual é o segmento em que o Gru-
po atua? Atuamos com exclusividade 
no segmento de distribuição. Esse é o 
nosso DNA. Trabalhar em parceria com 
as indústrias, cuidando da marca com 

muito zelo no PDV.  Trabalhamos com 
os principais players dos segmentos 
alimentício e de limpeza doméstica. A 
estrutura do portfólio varia de regional 
para regional, mas contamos com 23 
indústrias, espalhadas nas seis regio-
nais e tendo em comum a nossa mar-
ca própria de alimentos, a Adoralle. 
Entre as demais, temos a nossa nova 
parceira, a M.Dias Branco.

Como a empresa tem trabalhado 
apesar das restrições impostas pela 
pandemia do Covid-19? Temos o 
privilégio de estarmos em uma cadeia 
considerada essencial, e procuramos 
difundir isso para os nossos 1.200 cola-
boradores dentro da importância que 
isso representa. Temos um programa 
de conscientização, suporte e monito-
ramento por parte do RH, com todos 
os nossos colaboradores, por meio 
de entregas de EPIs, readequações 
em reu niões, treinamentos e também 
aderindo ao teletrabalho. Um boletim 
semanal sobre a situação da Covid-19 
(boletim Fokus-Covid-19) em todas as 
regionais é disparado para todos os 
gestores toda segunda-feira. 

Qual a expectativa para 2020? En-
xergamos o ano como propício para 
nos reinventarmos em meio ao “novo 
normal”. Com isso, agilizamos algumas 
medidas que já estavam dentro da re-
novação do próximo ciclo de planeja-
mento estratégico (2021 a 2025), tais 
como cursos EAD, e-commerce , novo 
site, consolidação de processos, rees-
truturação de nossa controladoria, pla-
no sucessório, criação de um portal do 
colaborador e outras ações.   

Atuamos com 
exclusividade 
no segmento 
de distribuição. 
Esse é o 
nosso DNA. 
Trabalhar  em 
parceria com as 
indústrias
GLAUSTIN FOKUS
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por Claudia Rivoiro
INDÚSTRIAS DO BEM

2021
será o ano em que a Diageo, responsável pelo uísque 
escocês Johnnie Walker, promete um lançamento 
inusitado: uma garrafa de uísque feita de papel e 
livre de plástico. Criada em parceria com a Pilot Lite, 
a embalagem, constituída de polpa de madeira, será 
totalmente reciclável. “Estamos constantemente 
procurando nos superar, e essa embalagem 
sustentável tem potencial para ser um grande marco. 
Há muito sentido em estreá-la com a Johnnie Walker, 
marca que sempre abriu caminhos para a inovação 
em seus 200 anos de vida”, disse em comunicado 
Ewan Andrew, diretor de Sustentabilidade da Diageo

VINÍCOLA AURORA

Cooperativa recebe certificação sustentável
São quase quatro mil árvores preservadas. Cerca de 61 toneladas 
de papel a menos enviadas para os aterros sanitários. A redução 
na emissão de 144,2 mil toneladas de gás carbônico (CO2) na 
atmosfera pela Vinícola Aurora nos últimos 12 meses é equivalente, 
ainda, ao volume total dos poluentes emitidos por quase 1,5 mil 
carros a gasolina com todos eles percorrendo 500 quilômetros. 
A cooperativa recebeu o Certificado de Redução de Emissão de 
Gases de Efeito Estufa por utilizar, no período, apenas energia 
elétrica proveniente de usinas de fontes renováveis e incentivadas 
pelo governo federal, como as energias eólica e solar, e as 
produzidas pela biomassa e por Pequenas Centrais Hidrelétricas 
(PCHs) e Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs). O certificado 
foi emitido pela Consultoria em Energia Ludfor. Hermínio Ficagna, 
diretor-superintendente da Aurora, lembra que a cooperativa já 
está se empenhando na redução das emissões de gás carbônico 
e em outras iniciativas de preservação do meio ambiente há mais 
de uma década. Entre os exemplos, está a nova planta industrial 
da cooperativa (foto), inaugurada em maio de 2019, no Vale do 
Vinhedos, em Bento Gonçalves, que é a primeira fábrica do Brasil 
com certificado LEED versão 4.0, ou seja, ela é 100% sustentável.

SMURFIT KAPPA

Descarte seguro e correto 
A Smurfit Kappa, 
fornecedora de 
soluções de 
embalagens de 
papel, desenvolveu 
uma solução para 
apoiar hospitais, 
laboratórios e clínicas 
no descarte correto 
e seguro de resíduos 
infectantes e  materiais 
perfurocortantes, a 
Astrobox. Com capacidade para 13 litros, 
essa solução reduziu em 30% o uso de 
materiais com a diminuição do número de 
peças de montagem, o que  proporciona 
um ganho de 40% no tempo da coleta de 
materiais para descarte. Na sua parte interna, 
ela contém um saco plástico acoplado ao 
fundo rígido, com cinta e bandeja, formando 
assim um revestimento interno espesso que 
evita perfurações e vazamentos. Além disso, 
tem um sistema de travamento para evitar 
violações. “Estamos apoiando hospitais e 
laboratórios nos Estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Ceará a partir de uma 
solução desenvolvida especificamente para 
o descarte correto de resíduos infectantes, 
a fim de se evitar a contaminação indevida 
pela Covid-19. Mais de quatro mil embalagens 
foram doadas”, afirma Manuel Alcalá, CEO da 
Smurfit Kappa no País.
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ÁLCOOL EM GEL 70º

Colgate-Palmolive retoma fabricação de produto 
A fabricante de bens de consumo Colgate-Palmolive voltou a 
comercializar o álcool em gel 70º com a marca Protex de sabonetes 
antibacterianos. Disponível na versão 220 g/250 ml, o produto 
será vendido a partir deste mês (agosto), em supermercados, 
hipermercados e farmácias de todo o Brasil. O lançamento em 
meio à pandemia do novo coronavírus marca a volta de Protex 
álcool em gel, cuja produção foi descontinuada pela empresa há 
cinco anos. “O álcool em gel é um produto que deve acompanhar 
cada vez mais o dia a dia das pessoas e se tornar um aliado para 
a higiene a todo momento. Voltar a produzir álcool em gel no 
presente momento é importante para a empresa”, afirma Maria 
Paula Capuzzo, (foto), presidente da Colgate-Palmolive no Brasil.

INDÚSTRIA

A MAIS AMADA

Jurupinga destaca-se  
no Facebook
A marca de vinho Jurupinga é a 
mais amada pelos brasileiros no 
Facebook, segundo levantamento 
realizado pela SocialBakers, 
empresa de análise e desempenho 
de marketing digital. No primeiro 
trimestre, a empresa recebeu 
141.713 interações “amei” na rede 
social, enquanto a Ambev recebeu 
110.956 e a Heineken 22.551. Durante 
a pandemia, sem carnaval nem 
festas universitárias, locais em que 
a bebida ganha destaque, a marca 
continua recebendo interações. 
Segundo Diego Burgo, gerente de 
Marketing da Jurupinga, graças a um 
levantamento interno, foi possível 
constatar que, no segundo trimestre 
deste ano, 368.000 entrevistados 
opinaram com um  “amei”, entre  
1,6 milhão de interações no total. 

BARREIRA

Tecnologia para  resguardar superfícies
A fim de ajudar o dia a dia das pessoas em locais com alto 
fluxo de público, a Promaflex desenvolveu, juntamente 
com sua parceira Nanox, uma tecnologia aplicada a filmes 
protetores que elimina com eficiência fungos e bactérias, o 
PromaSafe. Fabricado em filme poliolefínico com adesivo 
de alta resistência, o produto, segundo a fabricante, foi 
desenvolvido para atuar como mais um recurso para a 
defesa contra os micro-organismos que ameaçam a saúde e 
tem o poder de romper a parede celular de alguns vírus. 
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ARMAZENAGEM

Nissin ampla a capacidade
 A Nissin Foods do Brasil anuncia a conclusão de um novo centro 
de distribuição da companhia na unidade fabril de Ibiúna, em 
São Paulo. O novo CD amplia a capacidade de armazenamento 
em 17 milhões de porções, o que eleva o potencial total de 
estoque para 57 milhões na unidade em Ibiúna, que agora tem 
15.000 m².  "O objetivo dessa iniciativa foi gerar mais espaço de 
armazenagem para a produção e o aumento de dias de estoque", 
afirma Paulo Andrade, gerente de Logística da empresa. 
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SHOWROOM

Mercedes-Benz lança plataforma virtual
A Mercedes-Benz do Brasil lançou um showroom virtual para 
vender caminhões zero-quilômetro. Batizado de Star Online, 
a plataforma está estruturada para comercializar caminhões 
leves, médios e até os extrapesados da marca, mas também 
passando pela linha de ônibus urbanos e rodoviários, bem 
como pelas vans comerciais Sprinter. Os executivos da marca 
destacam que, com o Star Online, todos os clientes da marca 
– do pequeno autônomo ao grande frotista – ganham agora 
uma alternativa virtual para seguir fazendo negócios com os 
concessionários que os atendiam normalmente.

SOLUÇÃO

Gestão de fluxo sob controle
A Linx lançou a solução Linx Gestão de Fluxo, desenvolvida para 
que os lojistas possam controlar o volume de entrada e saída 
de consumidores, assim como sua temperatura corporal e o uso 
de máscaras. A solução permitirá a contagem de pessoas na 
entrada e na saída do estabelecimento, a leitura termográfica de 
todos os envolvidos nas operações comerciais e a checagem em 
conformidade com a exigência do uso obrigatório da máscara em 
espaços públicos. A Gestão de Fluxo está disponível em três pacotes 
diferentes: Básico, com apenas o controle de fluxo; Pro, com a adição 
da leitura térmica; e Avançado, que também conta com a detecção 
do uso de máscara. “A Linx buscou parcerias para oferecer uma 
ferramenta que, com esse monitoramento minucioso de temperatura, 
ocupações e máscaras, estimula a presença das pessoas de maneira 
controlada”, explica Ricardo Pinho, diretor-executivo da Linx Bridge.
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TECNOLOGIA & LOGÍSTICA

35%
dos consumidores estão 
comprando alimentos pelos 
canais on-line, informa o 
estudo “Global Consumer 
Insights Survey 2020”, 
da empresa PwC, e 86% 
planejam continuar assim 
depois do fim das medidas 
de isolamento social. A 
pesquisa foi feita em 36 
países. Ainda assim, uma 
parte ainda prefere ir até 
uma loja física para efetuar 
a compra porque pode assim 
experimentar o item (43,3%) 
ou por perceber a atividade 
como um passatempo 
agradável (36,2%) ou por 
gostar do aspecto social 
de visitar a loja (24,9%). A 
proximidade entre a loja e 
o bairro onde o consumidor 
reside foi, no nível pessoal, 
um fator influente para 
a compra para 34,7% dos 
entrevistados. “Embora 
certas tendências estejam 
em alta há algum tempo, 
nossa pesquisa mostra que 
a pandemia aumentou o 
desejo dos consumidores 
por transparência, 
sustentabilidade e 
conveniência”, disse 
Carlos Coutinho, sócio 
da PwC Brasil 
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CAPA

Qualidade e 
preço justo
Consideradas trunfos para 
ganhar mercado e fidelizar 
clientes, as linhas de produtos 
de marca própria conquistam 
consumidores e empresas do setor

CAPA
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por Rúbia Evangelinellis

Os produtos de marca própria estão dando o que falar. Pelo 
lado dos consumidores, ganham espaço na cesta de com-
pras quando realmente entregam o que oferecem: quali-
dade e bom preço. Para as empresas, são considerados 
trunfos de marketing e elementos estratégicos para fide-

lizar os clientes e ampliar a rentabilidade com uma linha que tem seu 
DNA, sua assinatura. 

Um levantamento realizado a partir das informações coletadas pela 
plataforma Horus Inteligência de Mercado mostra que a presença dos 
produtos de marca própria é constante e se intensifica cada vez mais 
na cesta de consumo, especialmente na de itens básicos. Tomando 
como base o primeiro semestre deste ano, nota-se um impulso para 
cima de abril a junho, passando de uma participação de 1,9% para 
2,7%, a maior marca alcançada desde janeiro (veja Quadro ao lado).
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CAPACAPA

PARTICIPAÇÃO DAS MARCAS PRÓPRIAS NAS CESTAS DE CONSUMO
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CAPA

FONTE: HORUS INTELIGÊNCIA DE MERCADO

Na lista de categorias que concen-
tram 30% das marcas próprias, apa-
recem vários itens básicos, como bis-
coitos, legumes, arroz, feijão, massa 
s alimentícias, molho de tomate, pão, 
papel higiênico e água sanitária. 

Comparando os dados de janeiro e 
de junho (antes e durante a pandemia), 
Luiza Zacarias, diretora de Novos Negó-
cios da Horus, chama a atenção para o 
fato de a participação de marcas pró-
prias na cesta de compras ter passado 
de 2,4% para 2,7%. “Parece pouco, mas 
representa um significativo aumento de 
12,5% na presença de marcas próprias na cesta do consumidor. Por exemplo, a 

compra de biscoitos de marcas próprias 
triplicou em seis meses.”

Antônio Sá, sócio da consultoria Amic-
ci, especializada em desenvolvimento e 
gestão de marcas próprias para o varejo, 
como supermercados, varejo indepen-
dente, perfumarias e drogarias, dá a re-
ceita de bolo para empresas que plane-
jam investir na criação de seu rótulo. 

“Primeiramente, é preciso ter em 
mente que elas serão gestoras de mar-
cas e terão de assumir um papel equi-
valente ao das indústrias. Terão novas 
competências, como criar a marca, 
cuidar do seu posicionamento e acom-
panhar o desenvolvimento técnico dos 
produtos”, ressalta.

O especialista também observa a ne-
cessidade de as empresas entenderem 
que seu nome estará atrelado à linha de 
produtos e, por isso, a cada passo, deve-
-se tomar todo o cuidado, inclusive na 
escolha criteriosa dos fornecedores, para 
preservar o bom relacionamento que 
eles têm com os consumidores. Quanto à 
questão de com quais categorias se deve 
a trabalhar, recomenda que sejam con-

CONCENTRAÇÃO DE 30% DAS MARCAS PRÓPRIAS DO MERCADO

 1  ENLATADOS E CONSERVAS

 2  SUCO PRONTO

 3  SNACKS E SALGADINHOS

 4  LEGUMES

 5  ARROZ

 6  FEIJÃO

 7  BISCOITOS

 8  ÁGUA SANITÁRIA

 9  MASSAS ALIMENTÍCIAS

 10  MOLHO DE TOMATE

 11  CEREAL EM BARRAS

 12  PAPEL HIGIÊNICO

 13  CHÁ SECO

 14  AÇÚCAR

 15  ÁGUA MINERAL

 16  PÃO

 17  TOALHA DE PAPEL

 18  MASSAS INSTANTÂNEAS

 19  AZEITE

 20  IOGURTE

TOP 20 CATEGORIAS

CATEGORIAS
DE CONSUMO

BÁSICO

Luiza, da Horus: 
aumento 

na cesta de 
compras parece 
pequeno, mas é 

signifi cativo
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sideradas aquelas que os consumidores 
estão mais abertos para experimentar. “É 
o caso dos produtos de limpeza, arroz, 
feijão e café”, observa. Em sua opinião, 
o consumidor busca na marca própria a 
possibilidade de economizar e, se expe-
rimenta e gosta, passa a incluí-la na lista 
de compras. 

MODELO GAÚCHO O Grupo UnidaSul, 
por exemplo, atua com um leque de 
marcas próprias. As principais são CBS 
Alimentos e Valore, vigorosamente traba-
lhadas no atacado distribuidor. Juntas, 
representam 25% das vendas do canal, 
que abastece o varejo gaúcho e conta 
com cerca de 12 mil clientes cadastrados 
– a maioria deles de quatros checkouts. 

Essas duas marcas também são co-
mercializadas nas redes Super Rissul (38 
lojas de varejo) e Macromix Atacado (oito 
de cash & carry), ambas do Grupo, jun-
tamente com as carnes Estância Rissul e 
No Ponto, leites Só Milk (leite longa vida) 
e outros rótulos próprios. 

Por sua vez, a CBS, que está no merca-
do desde 1975, conta com cerca de 300 
itens. Seu carro-chefe é a linha de cereais 
(arroz, feijão, pipoca, lentilha e outros), 
que responde por algo em torno de 40% 
do volume de vendas da marca. Sucos 
prontos (néctares) ocupam a segunda 
posição, com importância de 20% (em 
unidades comercializadas). Completam 
o portfólio os temperos, confeitos, sobre-
mesas, óleos, itens matinais, farináceos, 
enlatados e conservas. 

A Valore chegou ao mercado no ano 
2000, tem 150 produtos e um mix igual-
mente concentrado em cereais (o equi-
valente a 80%). É considerada a segunda 
marca própria de maior peso. “Os forne-

Neide Montesano, presidente 
da Abmapro – Associação 
Brasileira de Marcas Próprias e 
Terceirização, destaca o fato de 
que, tradicionalmente, o consumo 
de produtos de marcas próprias 
cresce muito durante as crises. 
Desta vez, por causa da pandemia, 
nota-se a presença desse aumento 
especialmente nos canais alimentar e 
fármaco, que já vinham investindo em 
linhas exclusivas de produtos  
antes mesmo da explosão da Covid-19, 
com equipes especializadas que 
desenvolviam ou aprimoravam a 
expertise para trabalhar no segmento. 
“Neste ano, acredito que o crescimento 
vai superar 15% no Brasil e será o maior já obtido em períodos 
de crise, como a de 2008, que registrou alta de 12,5%”, prevê. 
Segundo informou, em 2006, o Brasil faturava 1,6 bilhão de reais 
com marcas próprias. Em 2019, fechou com 7,6 bilhões de reais. 
Ela explica, inclusive, que as crises e pandemias geram 
insegurança nos consumidores, que buscam reduzir gastos 
nas compras, escolhendo produtos com marcas que tenham 
apelo de valor. “É quando migram de marcas premium para 
marcas próprias que elas carregam valor, têm o propósito de 
promover a saúde e transmitem a sensação de segurança.” 
Destaca, porém, que no mercado nacional as prateleiras 
apresentam dois tipos de marcas próprias: as da terceira 
geração (as quais estampam produtos que disputam 
no mercado  rótulos intermediários das categorias) e as 
da quarta geração (as de valor), que incluem produtos 
orgânicos, naturais, saudáveis. Ambas são bem aceitas. 
A partir do surgimento da pandemia, a relação do 
consumidor com o uso de produtos passou a mudar, e 
itens como álcool em gel e antibacterianos passaram a 
entrar na  classificação de essenciais e  no rol de marcas 
próprias nos supermercados, nas lojas de conveniência,  
nas farmácias e em outros canais de venda. 

CRISE IMPULSIONA VENDAS
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A 5a Edição da Private Label Brazil, feira de marca própria 
e de terceirização, será remarcada para 2021 em data a 
ser informada, em razão da pandemia da covid-19. “O 
crescimento das vendas da marca exclusiva está sendo 
impulsionado pelo maior interesse do consumidor, que 
encontra mais ofertas de produtos nas prateleiras, o que 
permitiu uma maior ‘experimentação’ e também por meio 
do boom que ocorreu com as vendas on-line ocasionado 
principalmente pela pandemia da covid-19, na qual as pessoas 
foram obrigadas a ficar isoladas em suas casas”, observa 
Luiz Fernando, Project Manager da Private Label Brazil, 
organizada pela BMcomm - Brazil Media Communication.
A promotora realizará em 6 e 7 de outubro deste ano, data 
em que seria realizada a feira presencial, a Private Label 
100% Digital. Por meios totalmente on-line, expositores, 
visitantes, palestrantes e público poderão contar com 
uma agenda exclusiva. “Estamos com uma ampla e 
extensa programação de atividades de agora até a 
realização da feira, em 2021, que, nesse próximo ano, 
deverá reunir mais de 70 marcas expositoras”, salientou.

FEIRA ESPECIALIZADA

CAPA

cedores podem até ser os mesmos. A di-
ferença é que a CBS recebe mais investi-
mentos em marketing e está consolidada 
no mercado”, diz Everson de Cesaro, ges-
tor de marcas próprias e de importação. 

Com 10 mil produtos cadastrados e 
comercializados no atacado distribuidor, 
a Unidasul não trabalha com produtos 
semelhantes e que confrontem as mar-
cas próprias. “Oferecemos nossos pro-
dutos, que têm qualidade e custam, em 
média, 15% menos do que as marcas lí-
deres”, observa. 

Segundo Cesaro, as vendas de marcas 
próprias crescem ao redor de 8% ao ano 
desde 2016, quando a crise econômica 
apertou e o consumidor passou a ex-
perimentar mercadorias de rótulos que 
prometem qualidade e menor preço. Em 
tempos de pandemia, acrescenta, a alta 
superou esse patamar de março a julho, 
mas a meta permanece em 8% para 2020. 

A empresa antecipa que, ainda em 
2020, terá embalagens mais compac-
tas para alguns itens, como farináceos 
e biscoitos. A UnidaSul garante rigoroso 
controle de qualidade em toda a cadeia, 
desde a produção e a embalagem até a 
apresentação do produto final. A linha 

de cereais é empacotada dentro da em-
presa, em Esteio/RS, e distribuída depois 
para os cinco centros de distribuição. 
“Entendemos que o cuidado com a mar-
ca própria está associado à imagem da 
empresa e exige um processo criterioso 
de acompanhamento. A marca própria 
permite aumentar a lucratividade, inten-
sificar a fidelização dos clientes e oferecer 
um diferencial em relação à concorrên-
cia”, assegura. 

MARCA DE MATERIAL DE CONSTRU-
ÇÃO A Diferpan, atacadista distribuidora 
de materiais de construção que atua no 
Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, 
é dona da marca Dtools. Com 23 anos de 
existência, o rótulo está estampado em 
600 produtos, de ferramentas a selantes, 

Cesaro, da 
Unidasul: a marca 
própria permite 
aumentar a 
lucratividade
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vendidos nos dois Estados, e responde 
por 17% do faturamento da empresa. 
“Atualmente, ela desponta como o prin-
cipal negócio. O mercado vem respon-
dendo muito bem aos produtos da nossa 
marca. Em 2019, tivemos um crescimen-
to da ordem de 14%, e para este ano pro-
jetamos um aumento de 15%”, destaca 
Juan Fayos, diretor-comercial.

Segundo informou, a empresa adota 
a estratégia de acompanhar o desenvol-
vimento e a aceitação da linha. Nossa 
prioridade é a de poder contar com um 
portfólio alinhado às necessidades dos 
varejistas e do consumidor final. “Nosso 
foco prioritário é atender às expectativas 
dos clientes”, ressalta.

Neste ano, a Diferpan apresentou lan-
çamentos na Dtools, priorizando o au-
mento da produtividade e a evolução 
do uso dos produtos, principalmente na 
linha de ferramentas manuais e selantes 
(químicos). Na mira, estão consumidores 
que, por conta da Covid-19, ficam mais 
tempo em casa e colocam a mão na 
massa, desenvolvendo a cultura do “faça 
você mesmo”, acrescenta Juan Fayos.

“Nossa marca está se fortalecendo. 
Nos últimos três meses (encerrados em 

julho), ela apresentou um resultado 20% 
acima do que havíamos planejado para 
a marca própria. Com isso, fortalecemos 
a estratégia da marca, ganhando ainda 
mais destaque no nosso negócio.”

Em relação ao fato de a Diferpan tam-
bém distribuir produtos de outras mar-
cas, ela garante que desenvolve parce-
rias vigorosas e duradouras, chegando a 
reconhecer as marcas dos seus fornece-
dores como suas, preocupando-se com 
o abastecimento, a imagem, o posiciona-
mento e a performance. 

Atualmente, a empresa tem aproxima-
damente 200 fornecedores, comercializa 
9 mil itens e atende, a cada mês, mais de 
5 mil clientes. A produção da Dtools é 
terceirizada. Uma equipe trabalha no de-
senvolvimento dos produtos e no acom-
panhamento dos processos produtivos e 
da qualidade dos produtos acabados.  

PRIMEIROS PASSOS Instalada em 
Boa Vista/RR, a Parima Distribuidora está 
dando os primeiros passos no setor de 
marcas próprias. Até o momento, conta 
apenas com o composto lácteo em pó de 
400 g. Embora tenha apenas um ano de 
vida, já está com sua embalagem repa-
ginada. A nova versão traz informações 
sobre o alimento em três idiomas: portu-
guês, espanhol e inglês.

O motivo da renovação está associado 
à estratégia da empresa de comercializar 
a bebida láctea no Brasil e, principalmen-
te, na Venezuela e na Guiana Inglesa. An-
tônio Parima, presidente da companhia, 
explica que já comercializa o produto em 
Roraima e na Venezuela, sendo que a de-
manda no país vizinho é grande e hoje 
consome praticamente quase todo o es-
toque do composto lácteo. 

Fayos, da 
Diferpan: a marca 
está  em 600 
produtos, de 
ferramentas  
a selantes
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Atualmente, a empresa concentra es-
forços em suas negociações com indús-
trias, pretendendo com elas ampliar a 
linha Parima ainda neste ano. “Além de 
Rondônia, buscamos parceiros para pro-
duzir nossa linha em São Paulo, Minas 
Gerais e outros lugares. Até dezembro, 
queremos oferecer maionese, chocolate 
e refresco em pó. Nossa proposta é ga-
nhar mercado com produtos populares 
e de preços acessíveis, para vender além 
das fronteiras”, explica. 

A Parima está distante 200 quilômetros 
da Venezuela e 100 quilômetros da Guia-
na Inglesa. Já atende os dois mercados 
com a distribuição de produtos de várias 
marcas. Trabalha com um portfólio de 
800 itens, muitos dos quais com rótulos 
consagrados no Brasil. Sua carteira inclui 
mil clientes em Roraima. E mais cinco na 
Venezuela e três na Guiana Inglesa, os 
quais abastecem o varejo desses países.

OS IMPORTADOS SÃO O DIFEREN-
CIAL Voando para Pernambuco, o des-
taque fica por conta da operação da 
KarneKeijo desenhada para as marcas 
próprias, que atualmente respondem 
por 2% do faturamento. A empresa tem 
quatro rótulos – Zelda (para mercearia 
seca e temperos), Dumar (de pescados), 
Ken Sushi (linha oriental) e Bomkorte (de 

carnes) – que reúnem cerca de 300 itens.
São vendidos principalmente no ata-

cado distribuidor, área que comercializa 
4 mil itens e atende 10 mil clientes, entre 
food service – como Diefs – e varejo lo-
calizados em Pernambuco, Paraíba e Rio 
Grande do Norte. Essa divisão responde 
por 80% das vendas de marcas próprias, 
que também são comercializadas nas 
quatro lojas Deskontão (cash & carry do 
grupo instalado na região metropolitana 
do Recife e com mix de oito mil itens). 

À frente da empresa, Inácio Miranda 
Júnior explica que o plano de ação de-
senvolvido para as marcas próprias tem 
como base produtos importados, muitos 
dos quais sem similar nacional, o que dá 
uma folga para a política de composição 
de preços. “Compramos peixe da China, 
do Chile, do Peru e de outros países, bem 
como bacalhau da Noruega. O Brasil não 
dispõe de volume para atender à deman-
da, principalmente das espécies que cus-
tam menos”, explica. 

A KarneKeijo também encomenda no 
Exterior alimentos da culinária oriental, 
alguns cortes de carne bovina aprecia-
dos pelos brasileiros, como a picanha da 
Austrália e o fígado trazido dos Estados 
Unidos e da Argentina. 

Na comercialização junto aos pontos 
de venda, adota uma estratégia dife-
renciada. “Temos aqui o Lukre Mais, no 

Antônio Parima: 
esforços para 

ampliar a linha 
ainda neste ano

Miranda, da 
KarneKeijo: a 
empresa tem 
quatro rótulos e 
reúnem cerca de 
300 itens
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qual entram os produtos de distribuição 
exclusiva, que oferecem premiação e co-
missão diferenciadas. As marcas próprias 
também fazem parte desse portfólio”, ex-
plica o empresário. 

Segundo informou, pode ocorrer que 
surjam produtos similares, mas com po-
sicionamentos diferentes em relação aos 
preços praticados. “Mas nem sempre a 
marca própria oferece o menor preço”, 
enfatiza. Outro passo para potencializar 
os negócios de marca própria está sendo 
planejado na condição de associado ao 
grupo dos Diefs (Distribuidores Especiali-
zados em Food Service). “Queremos, no 
médio prazo, em dois anos, ganhar mer-
cado com as marcas do grupo”, prevê. 

TODO BOM A Paraty Atacado e Distri-
buidora, mais conhecida como Compare 
Distribuidora, é outra empresa que in-
veste em marcas próprias no Nordeste. É 
dona da Todo Bom e da Blue Rio, vendi-
das para varejistas de Pernambuco e da 
Bahia. 

Embora estejam disponíveis aos mes-
mos clientes, Flávio Martins, diretor-
-comercial da Compare, explica que são 
comercializadas por equipes distintas e 
respondem por 3,5% dos negócios. “Com 
essa estratégia comercial, ampliamos a 
oportunidade de oferecer mais produ-
tos próprios no mesmo ponto de venda, 
fidelizamos os clientes e podemos alcan-
çar novos estabelecimentos.”

A Todo Bom tem 18 anos de vida, re-
presenta 80% das vendas de marcas pró-
prias e se apresenta com um mix mais 
robusto. Com 140 itens, tem 90% das 
vendas concentradas em alimentos e 
itens de limpeza, mas também apresen-
ta artigos de perfumaria e de outros se-

tores, como velas. Por sua vez, a Blue Rio, 
criada há sete anos, introduz uma linha 
mais enxuta, de 33 itens, oferecendo ba-
sicamente alimentos. 

Ambas as marcas oferecem pratica-
mente os mesmos itens, como arroz e 
milho, com o mesmo preço. Mas nem por 
isso atuam com mix idêntico. A acetona, 
por exemplo, leva o rótulo da Todo Bom, 
e o sopão, da Blue Rio.

Os planos da empresa para ganhar 
mercado, segundo Flávio Martins, consis-
tem em fortalecer a marca caçula. “Quere-
mos oferecer portfólio parecido nas duas 
marcas. Por isso, estamos trabalhando 
com mais velocidade em lançamentos  
na Blue Rio. No ano passado, ela ganhou 
11 produtos e outros seis deverão sair do 
forno ainda neste ano.” 

A estratégia adotada para a escolha de 
produtos de marca própria consiste em 
ter como foco os nichos de mercado que 
não dependam, como ponto forte, da es-
colha do consumidor por rótulos já consa-
grados. “Não investimos em xampu, óleo 
de soja, itens de coloração (para cabelos). 
A grande parte dos nossos produtos está 
em categorias pelas quais não há grande 
fidelidade com relação às marcas, como 
guardanapos e temperos de carne. 

Flávio Martins,  
da Compare: 
duas marcas 
vendidas para 
varejistas de 
Pernambuco  
e da Bahia 
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DIA aposta com firmeza  
em marcas próprias 

A rede DIA de supermercados reco-
nhece na marca própria um dos pilares 
estratégicos do seu negócio. Neste ano, 
o grupo espanhol, que chegou ao Brasil 
em 2001 já com seu mix na bagagem, 
deverá lançar cerca de 500 produtos e 
relançar outros 500, que envolvem mu-
danças nas embalagens e nas formula-
ções. Em entrevista concedida à revista 
DISTRIBUIÇÃO, Marcelo Maia, presiden-
te-executivo do DIA Brasil, avalia o seg-
mento, dá detalhes a respeito de como 
o sistema operacionaliza, e aposta no 
crescimento, que acompanha a tendên-
cia mundial. Além do rótulo DIA, que 
atua como guarda-chuva no segmento, 
a rede também é dona das marcas Vital 
(de produtos saudáveis), Bonté (de be-
leza e cosmética) e Baby Smile (de cui-
dados com os bebês). 

Qual é a importância da marca pró-
pria para os negócios da rede? O seg-
mento de marca própria é um dos pilares 
estratégicos do nosso negócio, pois con-
tribui para a fidelização dos clientes, uma 
vez que eles são vendidos exclusivamen-
te nas nossas lojas, além de democratizar 
a relação entre qualidade e preço. 

Há quanto tempo a empresa traba-
lha com marca própria? A rede DIA de 
supermercados surgiu na Espanha, em 
1979, e o primeiro produto de marca pró-
pria foi lançado no início da década de 
1980 na Europa. No Brasil, os produtos de 
marca própria fazem parte do portfólio 
desde a chegada da empresa, em 2001. 

Quantas marcas próprias do DIA 
existem e qual é a estratégia de co-

No Brasil, os 
produtos de 
marca própria 
fazem parte do 
portfólio desde 
a chegada da 
empresa,  
em 2001
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mercialização? Os produtos de marca 
própria DIA estão em quase todas as cate-
gorias, como uma marca guarda-chuva. 
Também temos marcas exclusivas, como 
Vital (de produtos saudáveis), Bonté (de 
beleza e cosmética) e Baby Smile (de cui-
dados com os bebês). Temos expertise e 
experiência para trabalhar essas marcas 
mais específicas de maneira distinta a 
fim de nos comunicarmos com  os clien-
tes com maior assertividade e clareza. 

Há previsão para ampliar o portfó-
lio e fazer outras mudanças?  Para este 
ano, vamos lançar cerca de 500 produtos 
e relançar aproximadamente outros 500, 
com modificações na formulação e nas 
embalagens para estarmos alinhados às 
preferências do consumidor brasileiro. 

A procura pelos produtos de marca 
própria vem aumentando nos últi-
mos anos?  Ao comparar os índices ge-
rais de participação da venda de produ-
tos de marca própria no Brasil (6%) com 
os apurados nos Estados Unidos (18%) 
e na Europa (acima de 35%), podemos 
afirmar que o mercado nacional ainda 
é dominado pelas grandes marcas. Por 
outro lado, também constatamos que 
há um grande potencial de crescimento 
no mercado brasileiro. É uma tendência 
mundial e acredito que o mercado brasi-
leiro seguirá essa tendência. Prova disso 
é o fato de que a procura pelos produtos 
de marca própria vem aumentando de 
8% a 10% nos últimos anos. 

Durante este período de pande-
mia, houve aumento de vendas dos 
produtos de marca própria?  Percebe-
mos que ocorreu essa mudança no com-
portamento de consumo dos clientes, 

que adotaram um perfil mais conserva-
dor com relação aos gastos. Os consumi-
dores deram preferência a produtos de 
menor valor agregado, incluindo aqueles 
do segmento de marca própria. Desde 
março, a venda dos produtos de marca 
própria aumentou em dois dígitos per-
centuais, sendo que a maior procura foi 
por produtos de higiene e limpeza. Acre-
dito que deverá ocorrer um aumento ain-
da maior de participação dos produtos 
de marca própria no volume de negócios 
em um curto período de tempo.

Qual é a participação da marca pró-
pria no faturamento? Hoje, os produtos 
de marca própria representam 27% do 
total de vendas da empresa. Nossa meta 
é chegar ao patamar de 35% a 40% nos 
próximos dois a três anos. 

Qual é a receita que lhes permite 
trabalhar com outras marcas sem en-
trar em conflito com os fornecedores? 
Acredito que é perfeitamente possível 
trabalhar com produtos de marca própria 
e de outras marcas. Não enxergamos a 
marca própria como concorrente de ou-
tras do mercado, mas sim, como mais 
uma opção para os clientes. 

Como a empresa participa da pro-
dução?  Temos um time exclusivamente 
dedicado ao desenvolvimento dos pro-
dutos, com foco na qualidade, no relacio-
namento com o parceiro da indústria e 
na criação de marcas e embalagens. Essa 
equipe participa de todo o processo de 
formação da cadeia de valor do produto, 
desde a ideia inicial, passando pela com-
posição e formulação, e tecnologia da 
impressão das embalagens, até o acom-
panhamento das vendas nas lojas. 

É uma 
tendência 
mundial e 
acredito que 
o mercado 
brasileiro 
seguirá essa 
tendência
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Ao completar 50 anos, Zamboni 
prepara-se para expandir sua 
carteira de clientes no Espírito 
Santo e alcançar o sul da Bahia

Vigor para  
novos desafios

PERFIL DE SUCESSO DISTRIBUIDOR
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por Rúbia Evangelinellis

A experiência obtida em 50 
anos de vida, permeados 
por momentos de crise 
econômica – o que exigiu 
dela um bom jogo de cin-

tura para se manter firme na gan-
gorra do mercado –, proporcionou à 
Zamboni tanto a maturidade como o 
vigor de que ela necessitava para en-
carar novos desafios. Com os olhos 
voltados para o gráfico de negócios, 
a direção da empresa quer comemo-
rar seu cinquentenário da melhor 
maneira possível: fechar 2020 com 
um crescimento real de 5% e repetir 
a dose em 2021. 

Com um faturamento de 573 mi-
lhões de reais, obtido em 2019, e uma 
equipe de  400 funcionários diretos 
e mil indiretos, a estratégia traçada 
pela Zamboni consiste em ganhar 

PERFIL DE SUCESSO DISTRIBUIDOR

mercado em um território onde já 
pisa e estender suas operações para 
novas praças. Por enquanto, atende 
o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. 
Mas sua ideia é avançar no Estado 
capixaba (que hoje representa 20% 
de sua carteira de clientes) e fincar 
bandeira no sul da Bahia, asseguran-
do aos clientes entrega rápida, em 
48 horas no máximo. 

De olho no relógio e sabendo que 
precisa implantar um posto avan-
çado para cumprir a promessa de 
entregar os pedidos no prazo com-
binado, a Zamboni prevê a instala-
ção de um centro de distribuição na 
Grande Vitória/ES até dezembro, o 
qual deverá ter entre 5 e 10 mil me-
tros quadrados. Será o segundo CD 
em atividade, sendo que o primeiro 
está instalado em Xerém, no muni-
cípio de Duque de Caxias/RJ, onde 
concentra a operação do grupo. 

CD em Além Paraíba/
MG funciona como 

ponto de distribuição e 
expedição
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Há também um CD em Além Para-
íba, em Minas Gerais, de 30 mil metros 
quadrados, que funciona atualmente 
apenas como ponto de apoio para dis-
tribuição e expedição de mercadorias 
pela região serrana e norte do Estado do 
Rio de Janeiro. Como a direção da em-
presa segue a rota carioca, e capixaba, 
e quer chegar à Bahia, a Zamboni está 
negociando o espaço ocioso para loca-
ção como condomínio industrial. A ideia 
é comercializar o espaço para, no máxi-
mo, cinco empresas de grande porte. 

VENDENDO LEITE Eleita várias vezes 
como a melhor distribuidora do Estado 
do Rio de Janeiro, prêmio outorgado 
pela ABAD, tem à frente Alencar César 
Martins Zamboni, sócio-fundador e em-
preendedor nato. Ele criou o grupo a 
partir do zero. Começou vendendo leite 
pasteurizado em uma carrocinha de tra-
ção animal, de porta em porta, em Além 
Paraíba. Assim foi conquistando sua 

PERFIL DE SUCESSO INDÚSTRIA

clientela, ganhando fama e passando 
a oferecer outros produtos. Desde essa 
época, a empresa expandiu e diversificou 
suas operações, mas sempre mantendo 
o foco no canal indireto. Porém, é preci-
so destacar que o respeito à origem do 
negócio é traduzido até hoje pela expo-
sição da carrocinha – na versão original 
em Além Paraíba e com a réplica exibida 
no CD de Xerém, no Rio de Janeiro.

Atualmente, o grupo divide o aten-
dimento em três áreas. Em uma delas, 
atua como Distribuidor Especializado 
Categorizado, com venda fracionada de 
produtos de higiene e beleza, que per-
mite maior aproximação junto ao varejo 
especializado, com a ação de promo-
tores em pontos de venda. A segunda 
área é uma  divisão que trabalha com 
um portfólio formado por alimentos e 
produtos de limpeza, com 200 represen-
tantes comerciais autônomos cobrin-
do o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. 
A terceira divisão presta atendimento 
exclusivo à Unilever, como distribuidor 
do programa Loja Perfeita, atendimento 

Alencar 
Zamboni: 

superação e 
dedicação ao 

longo dos anos

PERFIL DE SUCESSO DISTRIBUIDOR

O grupo mantém 
atendimento em 
três áreas com 
cerca de 10 mil 
clientes 
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viabilizado por mais de 90 profissionais, 
que incluem representantes comerciais 
e promotores. Essa divisão presta con-
sultoria e exige um trabalho analítico. 

LOGÍSTICA Com uma área de 22 mil 
metros quadrados, o CD de Xerém man-
tém ativa uma logística que atende um 
volume superior a 32 mil pedidos por 
mês e realiza cerca de 1.500 entregas. 

Hoje, a Zamboni apresenta-se como 
um atacado distribuidor de grande 
porte. Sua carteira tem cerca de 10 mil 
clientes atendidos a cada mês, sendo 
que 80% deles estão no Estado do Rio 
de Janeiro e 20% no Espírito Santo. Co-
mercializa um mix com cerca de 3 mil 
itens  de 200 fornecedores. 

A maior parte dos estabelecimentos 
atendidos pela Zamboni tem até seis 
checkouts. Os pequenos e médios va-
rejistas representam 80% das vendas 
efetuadas pelo canal alimentar, que, 
por sua vez, responde por 70% dos ne-
gócios do grupo. Outros 30% incluem 
as vendas geradas no canal fármaco. 

Indagado sobre como vê hoje a em-
presa que criou há anos, Alencar Zam-
boni resume sua trajetória em duas pala-
vras: superação e dedicação. “Iniciamos 
nossos primeiros passos em 1970, com a 
venda de leites e derivados porta a porta. 
Graças a um monitoramento  consciente, 
conseguimos obter um crescimento gra-
dativo e contínuo”, diz.

Entre as lembranças de desafios que 
enfrentou e de conquistas que obteve, 
o empresário cita os prêmios ganhos 
no decorrer desse ano, 1988, quando 
se tornou integrante do grupo de DECs, 
o que o levou a criar  a divisão Zamboni 
Cosméticos. 

LINHA DO TEMPO 
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Início das atividades com a distribuição de leite em Além 
Paraíba /MG.

Implantação de um CD com capacidade para 20 mil toneladas 
de mercadorias.

Mudança de estratégia comercial para participar do Projeto 
DEC (Distribuidor Especializado Categorizado) criando a 
Zamboni Cosméticos.

Criação do AE (Atacado Especializado) e do AL (Alimentos e 
Limpeza).

Implementação do SAP para processamento de dados.

Expansão do DEC para o Espírito Santo.

Consolidação da operação no Rio de Janeiro.
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A empresa investe em plataformas 
digitais, com operação de e-commer-
ce B&B prevista a partir deste mês de 
agosto. “Estamos estudando alterna-
tivas para também atuarmos como  
B&C”, acrescenta Pedro Henrique Sal-
les, vice-presidente que atua próximo 
ao presidente Alencar.

Ele ingressou no grupo em outubro 
em 2019. A princípio, para ajustar as 
contas e avaliar procedimentos ope-
racionais, mas acabou assumindo a 
diretoria financeira, a de operações e a 
comercial. 

Segundo informou, foram feitas re-
estruturações estratégicas para a ob-
tenção de rentabilidade, agilidade nas 
decisões e nas entregas, e redução de 
burocracias internas. “A operação ser-
viu para enxugar a máquina, rever for-
necedores e mix, e voltar à essência do 
grupo, de oferecer praticidade e rapi-
dez. Trabalhamos para resgatar o DNA 
familiar”, diz o executivo.

Com os ajustes realizados nos cam-
pos operacional e financeiro, a Zambo-
ni tem por objetivo atuar cada vez mais 
como distribuidor (e menos como ata-
cadista), a fim de concentrar esforços no 
aumento da rentabilidade. E, segundo 
Pedro Salles, a máquina já está 100% 
azeitada para decolar em 2020 e 2021. 

Diante de um cenário que remete a 
um novo normal, ainda apresentado 
em forma de esboço, uma vez que a fle-
xibilização do isolamento social ocorre 
em etapas e regionalmente, Pedro Sal-
les entende que essa cultura de maior 
preocupação com a higiene pessoal, 
que potencializa produtos bacterici-
das, veio para ficar. 

“Porém, como o empreendedor 
brasileiro não se cria apenas com 
conquistas, não faltaram desafios e 
reinvenções em nossa trajetória. Pas-
samos por mudanças em planos eco-
nômicos e por momentos de incerteza 
no setor de consumo alimentar, com 
variações de até três dígitos em ape-
nas um dia”, observa.

Para ele, o empresário brasileiro tem 
de enfrentar questões que esbarram em 
desafios diários, como um sistema tri-
butário que permite guerras fiscais entre 
Estados vizinhos no setor. “A alta taxa de 
violência no Estado do Rio de Janeiro é 
outro fator que nos impõe desafios.”

REINVENÇÃO De olho no futuro, com 
base no que se observa hoje no ambien-
te de negócios, ele explica que a empre-
sa, mais uma vez, passa por uma rein-
venção de estratégias, buscando uma 
distribuição “pulverizada” com foco na 
excelência para atender o pequeno e 
médio varejista. “A tecnologia é nossa 
aliada no processo de empreendermos 
novos negócios, pois estamos acredi-
tando muito nos projetos digitais.” 
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Estamos 
estudando 
alternativas 
para também 
atuarmos  
como B&C”
PEDRO HENRIQUE 
SALLES, vice-
presidente
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A procura pelo 
bem-estar

A busca por alimentos 
saudáveis e funcionais 
está levando o atacado 
distribuidor e o varejo a 

abrir espaço nas lojas para 
receber novas categorias 
e produtos que também 
oferecem rentabilidade
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por Adriana Bruno

Ser cada vez mais saudável. Esse é o lema que define a 
busca de uma parcela da população brasileira que cresce 
a cada dia. E com isso, a procura por alimentos e bebidas 
que evitem oferecer ingredientes quimicamente prejudi-
ciais ou duvidosos, em especial com redução de açúcar 

e de sal, e que agreguem benefícios ao seu consumo, só aumenta. 
Em 2019, a Nielsen realizou uma pesquisa, em particular sobre a 
procura por alimentos saudáveis. Entre os dados obtidos, a Niel-
sen revelou que o shopper preocupado com a saúde aumentou o 
consumo de orgânicos e reduziu os de sal, açúcar e gorduras. Além 
disso, a pesquisa mostrou que 73% dos entrevistados afirmam es-
tar dispostos a pagar mais por marcas que se preocupam com os 
prejuízos que produtos ambientalmente irresponsáveis poderiam 
causar. No universo daqueles que buscam alimentos free, 67% 
querem saber tudo o que um produto contém, e com que porcen-
tagem, e 39% deles trocariam um produto mais “suspeito” por ou-
tro mais transparente. Mais de 50% dos consumidores dizem que 
gostariam de evitar ingredientes artificiais e produtos que contêm 
hormônios/antibióticos e transgênicos.
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Desejos que estão se tornando reali-
dade graças ao entendimento e ao olhar 
da indústria para esse novo consumidor 
voltado para esse novo mercado. Lança-
mentos e investimentos em tecnologia 
e em produtos que estão ajudando a 
transformar a maneira como o Brasil e o 
mundo se alimentam. E para não perder 
esse bonde, atacadistas distribuidores e 
varejistas precisam fazer a lição de casa, 
acompanhar essas mudanças, rever o 
mix de produtos e marcas, e fazer a ponte 
entre os desejos do shopper e as novida-
des do mercado.

Aliás, um mercado que mesmo dian-
te de uma pandemia vem se mantendo 
ativo. Segundo Alexandra Casoni, CEO da 
Flormel, a pandemia trouxe dois cenários 
para o mercado da alimentação saudável 
e dos produtos funcionais: por um lado, 
alimentos naturais ou para preparação 
do consumo diário, como frutas, vegetais 
e alimentos menos processados, cres-
ceram por causa da maior preocupação 
com a saúde e com a imunidade, e com 
o fato de que se passou a dispor de mais 
tempo livre para cozinhar. Com a ansie-
dade, também aumentou o consumo de 
alimentos comfort food, que despertam 
bem-estar ao serem consumidos, como 
doces e sobremesas. “Por esse motivo, 
muitos buscaram produtos sem açúcar 
para balancear a dieta do dia a dia. Em 
contrapartida, o consumo de snacks sau-
dáveis caiu, pois as rotinas do trabalho, 
da escola, das atividades outdoor, da 
academia, etc., que se davam tão bem 
graças à praticidade de um snack, se ex-
tinguiram ou foram muito reduzidas. Po-
rém, acreditamos que quando as regras 
ficarem menos rígidas, eles voltarão com 
tudo”, avalia.

Para os sócios da Sanatus, Jânio e 
Mônica Venâncio, essa preocupação 
com o consumo de alimentos saudáveis 
reflete a busca pelo bem-estar. “O mer-
cado de condimentos saudáveis está em 
plena ascensão e a razão disso é a pro-
cura de produtos com menos sódio, con-
servantes, corantes, gorduras e açúcar. 
Em todo o planeta, grandes indústrias de 
alimentos investem milhões de dólares 
em pesquisas sobre o desenvolvimento 
de produtos que possam substituir o sal 
e o açúcar sem perder suas característi-
cas. A corrida agora é para ver quem vai 
sair na frente e atender a essa demanda 
mundial”, dizem.

E essa busca por produtos saudáveis 
também se reflete nas embalagens dos 
itens oferecidos. “Hoje, o consumidor lê 
a embalagem mais do que fazia antes, 
pois ele quer saber se o produto é de fato 
saudável ou não. Seus olhos procuram 
diretamente a descrição dos  ingredien-
tes e verificam quais as substâncias que 
compõem o produto, e em que porcen-
tagem, e se, com base nesses dados, eles 
respondem adequadamente à alegação, 
que o produto tenta vender, de serem 
efetivamente saudáveis. Caso contrário, 
ele procura diretamente as redes  so-
ciais e questiona a empresa”, comenta 

Oliveira, da 
Superbom: “hoje 
o consumidor 
lê a embalagem 
mais do que 
fazia antes, pois 
ele quer saber se 
o produto é de 
fato saudável  
ou não”
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David Oliveira, diretor de Marketing da 
Superbom. Segundo ele, a preocupação 
da empresa em atender esse público é 
tão grande que ela está descontinuan-
do a linha de néctares da marca – pois 
essa linha pode conter açúcar, sacarose, 
conservantes e corantes – e passando a 
focar mais a linha de sucos 100% fruta. 
“O mercado de sucos prontos não tem 
crescido. O que responde a essa fatia de 
crescimento na categoria de  sucos  são 
os sucos integrais e os 100% fruta. Estes 
sim, têm crescido. Notamos isso tanto 
em pesquisas mercadológicas como 
em nosso histórico de vendas. É por isso 
que apostamos cada vez mais em sucos 
100% fruta, em vez de fazê-lo em sucos 
prontos com água e açúcar”, comenta.

CREDIBILIDADE De acordo com Ro-
dolfo Tornesi Lourenço, diretor de Ino-
vação e Transformação da Jasmine 
Alimentos, o Brasil é o sexto país do 
mundo onde é maior o consumo de ali-
mentos saudáveis, o que favorece em-
presas do segmento com lastro, pois a 
identificação com a marca e a credibi-
lidade de que ela goza junto ao mer-
cado são fatores determinantes para o 
consumidor. Lourenço também desta-
ca os efeitos da pandemia nas vendas 
da empresa. “No primeiro semestre, 
registramos um crescimento de cerca 
de 20% em nosso faturamento em re-
lação ao ano passado, mesmo em um 
cenário de pandemia. Isso se justifica 
pela busca das pessoas por alimentos 
que promovam a imunidade e que tra-
gam ganhos à saúde e ao bem-estar 
do ser humano no longo prazo. Outro 
ponto importante é o fato de que adul-
tos e crianças estiveram muito tempo 

dentro de casa, em consequência do 
isolamento social, com a ausência de 
aulas físicas e a adoção do home o�ice, 
entre outros fatores. Com isso, há uma 
preocupação ainda maior em oferecer 
alimentos saudáveis e de qualidade 
para o público infantil pelos seus pais e 
responsáveis”, conta.

CATEGORIAS E LANÇAMENTOS Peque-
nas indulgências e produtos mais refinados 
terão grande oportunidade de crescimento 
com base nesta justificativa: “Uma vez que 
estou economizando de alguma manei-
ra, posso me dar ao luxo, ou mereço esse 
mimo, de levar alguma coisa especial para 
casa.” A afirmação é de Alexandra Casoni. 
Segundo ela, neste período de pandemia e 
com a adoção ou intensificação das vendas 
on-line, a empresa registrou um crescimen-
to de 40%. “O consumidor está muito aber-
to ao que é mais gostoso e mais saudável, 
e por isso, seguimos em frente mesmo em 
um cenário de pandemia. Tivemos duas 
ondas de lançamentos, com 11 produtos: 
bombons veganos, bolinhas de brigadeiro, 
bolinhas de doce de leite com opção sem 
lactose, bombons cookies n´cream e cin-
co sabores de snacks salgados, dois deles 
para o público infantil”, conta.

Lourenço, 
da Jasmine 
Alimentos: “o 
Brasil é o sexto 
País do mundo 
onde é maior 
o consumo 
de alimentos 
saudáveis”
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A Superbom também conta que de-
verá apresentar lançamentos ainda em 
2020. Porém, considerando o momento 
atual, ainda está avaliando o que deve-
rão lançar. “Temos vários produtos já 
desenvolvidos e que  pretendíamos lan-
çar em 2020, mas não sabemos quantos 
serão e nem quais serão suas categorias. 
Por causa da pandemia e da instabili-
dade econômica, estamos analisando o 
mercado para decidir quais produtos de-
vemos lançar”, diz Oliveira.

Por sua vez, a Dona Raiz está diversifi-
cando sua linha de produtos. “Por causa 
da pandemia e da necessidade de dis-
tanciamento social, o hábito de cozinhar 
em casa se intensificou. Com isso, nossa 
aposta é a categoria de temperos, que 
são saudáveis e permitem dar mais sa-
bor em qualquer receita”, conta Murilo 
Spada, gestor da Dona Raiz. De acordo 
com ele, os lançamentos estarão che-
gando ao mercado nos próximos meses. 
“A gente está aumentando com novos 
itens a categoria de temperos e reduzin-
do a embalagem de açúcar demerara, 
além de outras surpresas que chegarão 
às gôndolas em breve”, adianta.

Com expectativa de recuperação do 
mercado a partir do segundo semestre 
deste ano, Liza Schefer, gerente de Marke-
ting da Latinex, detentora da marca Fit 
Food, conta que a empresa está lançan-
do massas de leguminosas e grãos pro-
duzidas na nova fábrica no Paraná.

Para Hélcio Oliveira, diretor da Copra 
Alimentos, o fato de os comércios ataca-
dista e varejista, e de as lojas de produtos 
naturais, terem permanecido abertos até 
mesmo nos piores momentos da pan-
demia contribuiu para a manutenção do 
mercado e para o aumento do consumo. 

Ele também destaca que a empresa tem 
projetos em andamento, além dos pro-
dutos que lançou neste ano.

PAPEL FUNDAMENTAL Da mesma 
forma que as indústrias têm pleno en-
tendimento sobre essa busca por uma 
alimentação saudável, elas também re-
conhecem e reafirmam a importância do 
atacado distribuidor nesse processo de 
transformação na maneira de se alimen-
tar. Lourenço destaca que o mercado sau-
dável atinge diferentes públicos. Existem 
aqueles que buscam os benefícios dos 
produtos orgânicos e os que preferem o 
consumo do produto integral. Também 
há pessoas que sofrem de restrições, que 
buscam os produtos sem açúcar e/ou 
sem glúten. “Por isso, uma empresa des-
se segmento precisa estar atenta a essas 
diferentes frentes e atender aos anseios 
de seus consumidores oferecendo-lhes 
um portfólio completo. Nos dias de hoje, 
as pessoas procuram ser atendidas em 
todo momento do dia, desde o café da 
manhã até sua última refeição”, comenta.

Os sócios da Sanatus colocam em des-

Liza, da Latinex, 
conta que a 
empresa está 
lançando massas 
de leguminosas 
e grãos 
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taque a abertura de espaço para novas 
marcas. “Analisando o Ranking da ABAD 
2020, notamos que, em média, 50% das 
empresas respondentes têm interesse na 
ampliação de seu mix de vendas; no caso 
da Sanatus, temos 25 SKUs no portfólio”, 
comentam.

A ampliação da oferta do mix também 
é destacada por Spada. “Sugerimos que 
o atacado distribuidor ofereça um amplo 
mix de produtos em versões mais saudá-
veis, que visem menos ingredientes, mas 
que sejam saborosos. Esses produtos ge-
ram alta percepção de valor nas gôndo-
las do varejo e oferecem alto índice de re-
compra pelos consumidores”, comenta.

SUPLEMENTOS O crescimento no nú-
mero de praticantes de atividades es-
portivas vem estimulando o mercado de 
suplementos nutricionais. Segundo Luiz 
Rossi, CEO da Suplement Labs, detentora 
da marca Body Nutry, esse é um segmen-
to que vem apresentando aquecimento 
há mais de uma década. “Mesmo com as 

crises que o País vem enfrentando nos 
últimos anos, muitos empresários estão 
investindo e conseguindo retornos exce-
lentes, tanto que hoje já é uma realidade 
que haja setores exclusivamente volta-
dos para suplementos alimentares, e isso 
até mesmo em supermercados”, afirma.

O mercado nacional, segundo Vitor 
Neri, gerente de Marketing da CR Nutri-
tion, conta com mais de oito mil pon-
tos de venda de produtos que incluem 
desde a whey protein até as barras de 
chocolate sem açúcar e com adição de 
proteína. Para ele, o atacado distribuidor 
conta com um grande leque de varejos 
de todos os portes para atender, e preci-
sa se adaptar a isso. “Atualmente, vemos 
setores como empórios, lojas de chás, 
minimercados, academias, bombonières 
e farmácias com mix de suplementos. O 
atacado distribuidor pode trabalhar com 
um pedido mínimo que permita ao pe-
queno varejista criar um mix de produtos 
capaz de atender à sua necessidade re-
gional, com base em seu perfil de públi-
co”, comenta Neri.

Para Rossi, o atacadista distribuidor 
precisa quebrar mais um paradigma. 
“Fazer parcerias com redes e treinamen-
tos com equipe de vendas para ter mais 
um produto de sucesso em seu negócio. 
Com margem de lucro atraente, cabe ter 
investimento e dedicação para o seg-
mento”, diz. Ainda de acordo com Rossi, 
a desinformação é uma barreira a ser 
quebrada. “Notamos, em treinamentos 
com equipes de vendas do setor ataca-
dista, a falta de conhecimento dos ven-
dedores a respeito da categoria, e escla-
recer isso é de importância crucial para 
a introdução dos produtos nos pontos 
de venda”, alerta. 

Rossi, da 
Suplement Labs, 

detentora da 
marca Body 

Nutry, afirma 
que esse 

segmento vem 
apresentando 

aquecimento há 
mais de  
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Pequenos, 
mas exigentes
Produtos para a criançada 
exigem constante inovação e seu 
crescimento é promovido, em 
parte, pelo atacado distribuidor 

por Adriana Bruno 

Em uma ampla faixa que se es-
tende de alimentos e bebidas 
até itens para higiene pessoal, 
o mercado de produtos desti-
nados a bebês e crianças des-

taca-se por sua grande importância no 
Brasil e no mundo. 

De acordo com dados fornecidos 
pela Abihpec – Associação Brasileira da 
Indústria de Higiene Pessoal, Perfuma-
ria e Cosméticos, o Brasil ocupa a quar-
ta posição no ranking mundial de con-
sumo de HPPCs, que abrevia higiene 
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MERCADO INFANTIL

A busca por 
cuidados 
específicos 
já acontece 
na categoria 
infantil a partir 
dos quatro 
anos, quando a 
criança começa 
a exigir dos 
cabelos um 
toque  mais 
personalizado
ANDRÉ GUIDOLIN, CEO 
da Belliz Company

pessoal, perfumaria e cosméticos. Es-
sas categorias estão sempre presentes 
na cesta de compras do shopper, uma 
vez que exigem constante reposição de 
estoques por causa de sua frequência 
de uso. “Além disso, o consumidor está 
mais exigente e busca cuidados mais 
específicos para cada tipo de cabelo, o 
que também já acontece na categoria 
infantil a partir dos quatro anos, quan-
do a criança começa a exigir dos ca-
belos um toque mais personalizado”, 
comenta André Guidolin, CEO da Belliz 
Company, detentora da marca Ricca.

 Ele conta que o setor de HPPC 
como um todo foi impactado durante 
a pandemia por causa das restrições 
de circulação e abertura de lojas. “As 
crianças, pelo fato de permanecerem 
em casa, com menos atividades, dimi-
nuíram a frequência de lavagem dos 
cabelos. Mas, por outro lado, durante 
esse período o canal atacadista distri-
buidor e seus varejistas acabaram se 
reinventando por meio de ferramentas 
de vendas on-line, como o e-commer-
ce e o WhatsApp. E esse novo formato 
de atendimento acabou minimizando 
a queda no canal”, afirma. 

Ainda no segmento de cuidados pes-
soais, Gerson Grohskopf, coordenador 
de Produtos, segmento de Higiene Bu-
cal, da Condor, comenta que, apesar 
da crise econômica desencadeada pela 
pandemia, a categoria de produtos para 
cuidados com a higiene bucal infantil 
(escova e gel dentais) apresentou um 
crescimento significativo em 2020, quan-
do comparado com o mesmo período 
acumulado de janeiro a julho de 2019. 
“Nesse setor, é constante o número de 
desenvolvimentos de novos produtos, 

além de haver uma demanda crescente 
por novas necessidades do consumidor. 
Por um lado, os pais estão cada vez mais 
preocupados com a saúde e o bem-estar 
dos filhos e, por outro, as crianças têm 
um poder de escolha cada vez mais apri-
morado  e por isso influenciam na deci-
são final de compra”, diz.

 De acordo com Grohskopf, os itens de 
oral care infantis têm grande importância 
no mercado global, atendendo às diver-
sas demandas e necessidades de pais e 
filhos. “O mercado europeu e o mercado 
norte-americano oferecem produtos di-
ferenciados em relação ao brasileiro. Mas 
acredito que, aos poucos, a categoria irá 
crescer ainda mais e conquistar um espa-
ço maior de mercado nacional. Na Con-
dor, por exemplo, as linhas infantis estão 
entre as mais importantes porque acredi-
tamos que essa categoria tem um grande 
potencial”, avalia. 

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

AGO 2020 www.revistadistribuicao.com.br 47

46 mercado infantil.indd   47 10/08/2020   19:19:17



48 www.revistadistribuicao.com.br AGO 2020

MERCADO INFANTIL

BEBIDA LÁCTEA Os achocolatados são 
produtos que garantem presença cons-
tante na cesta de compras do shopper 
com filhos e se, no início da pandemia, 
o setor sentiu impacto na distribuição 
dos produtos, aos poucos esse quadro 
foi mudando. “O baque aconteceu em 
decorrência do fechamento do comér-
cio, como nos casos das lanchonetes 
e restaurantes, e até mesmo na redu-
ção do fluxo nas padarias e no varejo 
tradicional, mas, em seguida, com as 
pessoas ficando em casa, os supermer-
cados e o cash & carry começaram a ter 
melhor performance de vendas desses 
produtos, o que melhorou as vendas. 
Do mês de junho em diante, os volu-
mes totais já retomaram a normalidade 
e houve aumento de 30% nas vendas 
em relação às embalagens tamanho 
família”, conta Luiz Cláudio Lorenzo, di-
retor-comercial da Piracanjuba. 

É preciso destacar o fato de que 
grande parte do consumo da catego-
ria de achocolatados fica por conta de 
crianças de cinco a dez anos e é nessa 

fase que as marcas têm oportunidade 
de fidelizar seus futuros consumidores. 
“Portanto, é   uma categoria muito im-
portante para a formação e consolida-
ção da marca, tanto que ainda em 2020 
teremos o lançamento de novas bebi-
das lácteas para consumo individual. 
Vamos surpreender o mercado com 
inovações”, diz Lorenzo. 

Por outro lado, nesse segmento tão 
variado também há espaço para os pro-
dutos lúdicos. A marca de massinhas Dr. 
Bhorest está otimista com a possível vol-
ta às aulas em algumas de suas regiões 
de atuação. “Estamos esperançosos e 
ansiosos para que tudo ocorra bem e 
que, seguindo as recomendações e os 
protocolos de saúde, as aulas retornem 
o quanto antes. O segmento é perene, 
tem seus picos, e as massinhas são um 
produto de impulso e de alto giro, que 
fazem parte de um mercado milionário”, 
comenta Aristides Oliveira, gerente de 
Vendas da marca. 

LICENCIAMENTO  Por falar em lúdico, 
apostar no licenciamento de produ-
tos, especialmente em categorias de 
HPPC, é algo muito importante para a 
indústria, o que reflete na gôndola. “O 
licenciamento de personagens para o 
mercado infantil é, sem dúvida, muito 
importante. Conforme os dados que 
a Abihpec obteve para a categoria de 
HPPC infantil, o licenciamento de per-
sonagens representa 80% do fatura-
mento, pois, apesar de a shopper ser a 
mãe, ela é influenciada na compra pela 
criança, que é cada vez mais estimula-
da pelos personagens e marcas. Para a 
empresa que licencia um personagem, 
a vantagem mais facilmente percebida 
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Piracanjuba: 

empresa está 
ampliando a 

sua produção 
e promete 

lançamentos até 
o fim de 2020
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é o reconhecimento instantâneo, a va-
lorização pelo shopper e a associação 
a conceitos e valores ligados àquela 
imagem, o que gera um aumento de 
vendas mais rápido”, analisa Guidolin. 

A Condor também aposta nos licen-
ciamentos para a conquista do público 
final. “A associação do personagem ao 
produto é um fator determinante para 
crianças a partir dos dois anos. No caso 
dos produtos de higiene oral, essa as-
sociação facilita a iniciação ao hábito 
da higienização bucal diária”, afirma 
Grohskopf. 

Em relação ao mercado, a Condor 
tem a expectativa de que ocorrerá esta-
bilização a partir do segundo semestre, 
uma vez que os itens da categoria de hi-
giene bucal são fundamentais para to-
dos os brasileiros. A empresa também 
adianta que, em setembro, anunciará 
um grande lançamento para o público 
infantil feminino. 

OPORTUNIDADE Os produtos de hi-
giene bucal infantil representam uma 
grande oportunidade para a rentabi-
lização do negócio dos distribuidores 
e atacadistas. Na maioria dos casos, o 

tíquete médio é maior que os das ver-
sões adultas, e os pais estão dispostos 
a desembolsar um pouco mais para 
as crianças do que para eles próprios 
em nome da saúde e bem-estar dos fi-
lhos. “Para a Condor, o canal atacadista 
distribuidor é fundamental para levar 
os produtos até mais pontos de venda 
em todos os cantos do Brasil. Para rea-
lizar essa distribuição de maneira asser-
tiva, apostamos em preços diferencia-
dos e alinhados, oferecemos um mix de 
produtos para cada perfil e segmenta-
ção de cliente varejista e sugerimos as 
formas mais eficazes de exposição no 
PDV”, destaca Grohskopf. 

  Segundo Guidolin, o canal atacado 
distribuidor é extremamente impor-
tante para a categoria e deverá ser um 
vetor a promover sua ampliação. “Para 
isso, entendemos que é de importân-
cia básica que o canal conheça o per-
fil de seus varejistas e do shopper que 
os visita, pois, dessa maneira, ele pode 
oferecer o sortimento mais adequado a 
cada loja”, recomenda. Ainda de acordo 
com ele, o setor precisa estar atento ao 
fato de que o shopper, neste momento 
de pandemia, tem ido às compras sem 
as crianças, e os itens que ele mais bus-
ca são as embalagens individuais e de 
maior gramatura, por conta da relação 
custo/benefício. “Quando as crianças 
visitam o ponto de venda junto com os 
pais, é importante acrescentar nesse 
sortimento os packs, que, em geral, ofe-
recem uma comunicação ainda mais 
receptiva para o público infantil, além 
do fato de que parte dessas embala-
gens é trabalhada como presente para 
esse público”, finaliza. 

MERCADO INFANTIL
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Fôlego às empresas
Em conversa com membros da Unecs, 
secretário de Previdência e Trabalho, 
Bruno Bianco, fala sobre medidas do 
governo para o pós-pandemia 

Ana Paula Alencar

O decreto que prorroga por 
dois meses a suspensão 
dos contratos de trabalho e 
por mais um mês a redução 
de salários e carga horária 

LEIS TRABALHISTAS

Bianco: 
trabalhamos 
para reduzir 

o Estado, nos 
aproximamos do 

setor privado,
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de funcionários de empresas privadas 
foi publicado no Diário Oficial da União 
em 14 de julho. O texto regulamenta 
a Lei 14.020, de 2020, aprovada pelo 
Congresso Nacional e sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro, instituindo o 
Programa Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda.

Proposto pela Medida Provisória 
936/2020, de 1o  de abril, o programa 
autorizou os empregadores a alterar 
salários e jornada de trabalho duran-
te a pandemia da Covid-19 no Brasil. 
Inicialmente, previa-se que os con-
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tratos dos funcionários pudessem ser 
suspensos, com pagamento de uma 
parte do seguro-desemprego por dois 
meses, ou que seus salários e sua jor-
nada de trabalho fossem reduzidos em 
25%, 50% ou 70% durante três meses, 
com uma complementação salarial 
também concedida pelo governo. Na 
passagem pelo Congresso, os parla-
mentares autorizaram o Executivo a 
prorrogar essa redução enquanto du-
rar a  pandemia, ou seja, o estado de 
calamidade pública no País, que se en-
cerra em 31 de dezembro.

Bruno Bianco, secretário especial 
de Previdência e Trabalho do Minis-
tério da Economia, conversou com lí-
deres das instituições que formam a 
Unecs – União Nacional de Entidades 
do Comércio e Serviços um dia depois 
da prorrogação. Ele falou sobre a im-
portância da participação do setor pro-
dutivo antes e durante a pandemia e 
sobre a luta do governo para preservar 
empresas e empregos durante a crise, 
o que, segundo ele, só foi possível por-
que o governo já havia tomado boas 
atitudes no primeiro ano de mandato. 
“Trabalhamos para reduzir o Estado, 
nos aproximamos do setor privado, fi-
zemos a reforma da Previdência e redu-
zimos juros, entre outras medidas, que 
hoje proporcionam uma passagem 
mais amena neste período”, pontuou.

AUXÍLIO EMERGENCIAL Sobre o pe-
ríodo de crise, Bianco também citou a 
ampliação do pagamento do auxílio 
emergencial e o crédito que começa a 
chegar aos empresários como peças im-
portantes na luta para manter os negó-
cios ativos e a economia girando.

A luta no pós-pandemia, completou 
Bianco, será, cada vez mais, pelo com-
promisso da manutenção do emprego 
e da geração de oportunidades e renda. 
O secretário foi enfático ao afirmar que 
o País precisa reduzir os custos de ma-
nutenção dos empregos, que oneram 
demais os empresários e reduzem a ca-
pacidade de geração de novos postos.

“Nós, governo e setor produtivo, já 
nos demos as mãos, mas precisamos 
continuar caminhando juntos para em-
preendermos uma retomada que sur-
preenderá o mundo. Ela já começou 
e contamos com vocês para que pos-
samos investir mais no Brasil e acabar 
com as burocracias que nos impedem 
de crescer”, concluiu.

A reunião foi conduzida por Geor-
ge Pinheiro, presidente da Unecs e da 
CACB – Confederação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Brasil, e 
teve a participação de Emerson Destro, 
presidente da ABAD – Associação Brasi-
leira de Atacadistas e Distribuidores. 

O decreto presidencial aumenta para 120 dias 
os prazos máximos para as duas situações 
(suspensão de contrato ou redução salarial):
Para a redução proporcional da jornada de trabalho 
e de salário, ficam acrescidos 30 dias, passando 
dos 90 dias atuais para 120 dias no total.
Para a adoção da suspensão temporária do contrato de 
trabalho, são 60 dias a mais, passando dos 60 dias atuais 
para 120 dias no total. O decreto permite o fracionamento da 
suspensão contratual em períodos sucessivos ou intercalados 
de dez dias ou mais, respeitado o prazo total de 120 dias.
*Com informações fornecidas pela assessoria 
de comunicação da Unecs.

PRAZOS MÁXIMOS
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ABAD confirma 
data para 2021
O maior evento do canal indireto será 
realizado de 19 a 21 de abril de 2021
e o Encontro de Valor foi agendado 
para 23 de novembro deste ano

da Redação 

A preocupação com a saúde e 
o bem-estar dos associados, 
agentes de distribuição, indús-
trias, prestadores de serviço, 
patrocinadores, colaboradores 

e parceiros do setor levou a ABAD – Asso-
ciação Brasileira de Atacadistas e Distri-
buidores a decidir que a 40a Convenção 
Anual do Canal Indireto,  a “ABAD 2020 
Atibaia”, agendada tradicionalmente 
para o mês de abril e reprogramada para 
acontecer em agosto, não será mais reali-
zada neste ano. O evento, que é o maior 

encontro nacional da cadeia de abasteci-
mento com foco no canal indireto, acon-
tecerá em  2021, de 19 a 21 de abril, no 
mesmo local.

“O cenário, ainda imprevisível em 
decorrência da continuidade nos cui-
dados e nos esforços pelo controle da 
pandemia do novo coronavírus (Co-
vid-19) nos faz acreditar que o mais 
prudente é resguardar, com priorida-
de, a saúde e a integridade dos con-
vencionais, palestrantes, expositores 
e colaboradores”, destacou Emerson 
Destro, presidente da entidade.

Ele também ressaltou que o  objetivo 
e a missão dos dirigentes da entidade é, 
sempre com base na prudência e na efi-
ciência, fortalecer relacionamentos e con-
tribuir para a busca de resultados cada 
vez melhores com foco em alinhamento 
estratégico, na produção de conhecimen-
to e na geração de negócios. “É funda-
mental nos mantermos unidos por meio 
de ações colaborativas para enfrentar as 
adversidades presentes em momentos 
tão desafiadores”, finalizou.  

CONVENÇÃO ANUAL

Local do  
evento será 
mantido em 
Atibaia/SP

Ainda neste ano, outro importante e já conhecido evento 
do calendário anual da entidade, o “Encontro de Valor 
ABAD”, está confirmado para 23 de novembro. Com 
programação de destaque, como a posse das novas 
diretorias da ABAD, do IABAD e do Grupo Jovens e 
Sucessores para o mandado 2021-2022, o encontro incluirá 
as premiações dos Maiores e Melhores Atacadistas por 
Estado e o Fornecedor Nota 10. Também será apresentado 
o resultado da pesquisa “Categorias em Destaque”, 
com análise pela Nielsen, e  debate sobre o cenário 
político e econômico com a participação de autoridades, 
além de palestras com especialistas em gestão.

 ENCONTRO DE VALOR 2020
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Movimento 
perene
Tarcísio Gomes de Freitas, ministro 
da Infraestrutura, apresenta planos e 
futuras ações da pasta em live com 
associados da ABAD e da Abralog 

da Redação

Na tarde de 7 de agosto, em 
evento conjunto promovido 
pela ABAD – Associação Bra-
sileira de Atacadistas e Distri-
buidores e pela Abralog – As-

sociação Brasileira de Logística, Tarcísio 
Gomes de Freitas, ministro da Infraestru-
tura, fez considerações sobre o trabalho 
realizado até agora pela sua pasta, sobre 
as ações futuras e sobre as  ações já em 
andamento. A live contou com media-
ção do advogado Alessandro  Dessimo-
ni, e com a presença dos  presidentes 
das duas entidades, Emerson Destro, 
da ABAD, e Pedro Moreira, da Abralog, e 
dos convidados especiais Marcelo Aran-
tes, diretor-executivo de Supply Chain 

AGENDA POSITIVA

do GPA, Ramon Alcaraz, CEO da Fadel 
Transportes e Logística, e Rodrigo Koelle, 
líder de Transporte e Logística da Cargill.

O presidente Destro ressaltou que 
a participação do ministro Tarcísio foi 
muito oportuna, pois o setor atacadista 
distribuidor é muito impactado pela lo-
gística e pela infraestrutura nos meios 
de transporte no País, destacando que 
no atual governo os empresários estão 
sendo ouvidos pelos órgãos competen-
tes. “Os custos de logística e transporte 
impactam no bolso do consumidor; daí 
a importância de apresentarmos essas 
questões e de contarmos com agendas 
conjuntas”, observou.

Pedro Moreira destacou que o comitê 
de logística, criado no ano passado pelas 
duas entidades, veio para unir forças e 
dialogar sobre vários temas em comum.

Em sua explanação, o ministro Tar-
císio falou sobre o que já foi feito desde 
que assumiu o cargo e também sobre as 
ações que planeja sobre o futuro, muitas 
delas já em andamento, como os leilões 
de ativos já realizados, que, segundo 
ele, foram mais de 30 no ano passado. 
Também destacou o fortalecimento das 
agências reguladoras, a resolução de 
passivos deixados, como a privatização 
do Aeroporto de Viracopos, o incremen-
to dos portos, como o de Suape, em Per-
nambuco, e outras futuras  desestatiza-
ções que deverão acontecer.

“Estão  previstas concessões de rodo-
vias federais ainda neste ano, leilões e a 
criação de mecanismos para desburocra-
tizar os processos de concessões. Estamos 
muito otimistas com o andamento. E sem-
pre que me perguntam: ‘Como faremos 
tudo?’, a minha resposta é: ‘Trabalhando.’ 
Queremos ter um movimento perene e 
não um voo de galinha”, finalizou. 

Legenda para os 
dois diretores
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Impulso positivo 
A iniciativa, que aconteceu 
pela primeira vez no ano 
passado, contará neste ano 
com o apoio de 80 entidades 
setoriais, inclusive a ABAD 

SEMANA BRASIL

da Redação

Criada pelo governo federal 
em 2019 para estimular a 
economia, a Semana Bra-
sil terá uma nova edição 
em 2020. A realização do 

evento foi anunciada em 4 de agos-
to por Fábio Wajngarten, secretário-
-executivo do Ministério das Co-
municações. A ABAD – Associação 
Brasileira de Atacadistas e Distribu-
dores participou da reunião em que 
se fez o anúncio e apoiará a inicia-
tiva, assim como outras mais de 80 
entidades setoriais ligadas ao varejo 
e que aderiram à campanha.

Para Oscar Attisano, superinten-
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SEMANA BRASIL

Attisano, 
superintendente-
executivo da 
ABAD, “toda 
iniciativa
que for tomada 
neste segundo 
semestre  será 
bem-vinda”
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Odente-executivo da ABAD, “toda ini-
ciativa que for tomada neste segundo 
semestre com os objetivos de impul-
sionar a retomada da economia e de 
manter a roda do consumo girando 
será bem-vinda”. Segundo ele, é pre-
ciso estimular a reabertura do comér-
cio e a geração de empregos. “Embora 
nosso setor, em geral, não tenha con-
tato direto com o consumidor, vamos 
usar nosso relacionamento com o 
varejo e a indústria para incentivar as 
melhores promoções possíveis para o 
consumidor final e os nossos canais 
de comunicação para divulgar e pro-
mover essa campanha”, disse.

A Semana Brasil faz referência à 
data da Proclamação da Independên-
cia do País (7 de setembro), e o mês 
foi escolhido por não registrar nenhu-
ma das grandes datas que movimen-
tam o comércio, como o Dia das Mães 
(maio), o Dia dos Pais (agosto), o Dia 
das Crianças (outubro) e o Natal (de-
zembro).

Com o slogan “Todos juntos com 
segurança pela retomada e o empre-
go”, a iniciativa visa gerar uma cam-
panha nacional de descontos em pro-
dutos e serviços no período de 3 a 13 
de setembro e será coordenada pelo 
IDV – Instituto para Desenvolvimento 
do Varejo.

“Esta será a primeira data come-
morativa do varejo depois da reaber-
tura do comércio, que sofre restrições 
desde março. Com ofertas especiais 
oferecidas durante o período do 
evento, espera-se que se inicie uma 
retomada robusta da economia na-
cional”, informou a Secom em nota. “A 

Semana Brasil priorizará o pequeno e 
o médio comerciante. Quisemos fazer 
uma campanha com a duração de dez 
dias para que não houvesse nenhuma 
aglomeração, em parceria com os co-
merciantes”, afirmou Wajngarten.

CAMPANHAS Ainda segundo o secre-
tário, comerciantes que não dispuse-
rem de material publicitário próprio 
terão uma ajuda da Semana Brasil em 
suas campanhas. Um canal gratuito 
será disponibilizado e trará cartazes, 
anúncios e demais peças publicitárias 
prontos, que poderão ser adaptados 
e utilizados sem nenhum custo extra 
para os comerciantes (na próxima 
edição do ABAD News, traremos mais 
informações sobre esse canal). 

Fontes: Reuters e Agência Brasil
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Vocação 
mantida
A Casa Flora, importadora e 
distribuidora de produtos, completa 
50 anos de atividades e mantém 
comercialização voltada para o B2B

Claudia Rivoiro
 

A Casa Flora, importadora e dis-
tribuidora de produtos, com 
um portfólio de mil SKUs, aca-
ba de comemorar em julho os 
seus 50 anos de atividades. Por 

causa da pandemia da Covid-19 e das 
medidas restritivas de circulação, as festas 
foram realizadas de maneira diferente, vir-
tual, e serão estendidas ao longo do ano. 
Apesar dessa nova maneira de se come-
morar e do aumento da comercialização 
via internet, isso não quer dizer que os 
seus diretores pretendam investir nessa 
nova maneira de vender.

Os diretores da Casa Flora, Antônio 
Carvalhal Neto e Adilson Carvalhal Jú-
nior, ressaltaram a trajetória da empre-
sa, as mudanças, mas principalmente a 
manutenção da vocação empresarial: a 
importação e a distribuição de produ-
tos pelo Brasil. “Não queremos investir 
no B2C, mas sim continuar mais vigoro-
samente e mais consolidados no B2B, 
e também esperamos sair mais fortale-
cidos disso tudo. Estamos viabilizando 

A Loja física é 
um canal para 
os clientes da 
Casa Flora, 
distribuidora e 
importadora
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uma equação positiva para todos”, en-
fatizou Neto.

Adilson lembrou que já passaram por 
outras crises e que essa também será 
ultrapassada. “Nunca vimos nada igual, 
mas estamos tentando entender esse 
novo momento para até mesmo ajudar 
os clientes, que em grande número são 
os bares e os restaurantes”, lembrou.

A questão do dólar também foi lem-
brada, uma vez que, em grande parte, 
os produtos vendidos pela empresa 
são importados e cotados na moeda 
norte-americana. “Eles têm uma varia-
bilidade e uma instabilidade conheci-

Adilson Júnior: 
"Estamos tentando 

entender esse novo 
momento" 

COMEMORAÇÃO
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das, que oscilam muito e, por isso, de-
verão ficar entre 5 reais e 6 reais, daí a 
necessidade de formarmos preços de 
acordo com o mercado. Mas estamos 
sendo sensatos e nos empenhando 
para que todos se saiam bem, man-
tendo nossa vocação de importador e 
distribuidor”, destacou Neto.

Se as vendas pela internet, com a aju-
da da tecnologia, foram uma saída po-
sitiva para muitos varejistas, para a Casa 
Flora essa maneira de comercializar tem, 
sim, como foco principal os clientes, a 
pessoa jurídica. “São eles que estão no 
on-line, nós temos um alinhamento co-

mercial com estratégia bem definida e 
bem conhecida. O consumidor compra 
de nossos clientes; essa é a diferença e 
isso não será mudado agora. Nossa loja 
até vende para o consumidor final, mas 
não é o nosso grande negócio. A loja é 
um canal para os clientes, os supermer-
cadistas e os donos de empórios, em 
maior número do que bares e restauran-
tes neste momento”, contou Adilson.

Para o segundo semestre, em espe-
cial o último trimestre, sempre muito 
favorável às vendas, ambos acreditam 
que será diferente, com o consumidor 
buscando ainda mais as indulgências 
para o consumo dentro de casa, com fa-
miliares ou grupos reduzidos, evitando-
-se aglomerações. “Com certeza, as ven-
das estão mais concentradas em vinhos, 
com tíquete médio que varia entre 40 
reais e 140 reais, vinhos de origem chi-
lena, portuguesa, argentina e brasileira. 
Infelizmente, os espumantes estão sen-
do procurados em menor escala, e isso 
porque eles são sinônimos de festas e 
comemorações, que ainda estão sus-
pensas, mas é claro que voltarão quan-
do a vacina chegar”, destacou Neto. 

O primeiro produto, que deu origem ao nome da empresa, 
foi o queijo Flora, produzido a partir de 1955 por Antônio 
Pereira Carvalhal, em Flora, município de Três Corações/MG.
Depois das frutas secas, vieram as bebidas, os produtos 
gastronômicos e os acessórios. São produtos alimentícios 
e bebidas finas, exclusivos de várias partes do mundo, 
disponibilizando em particular um portfólio de vinhos 
e alimentos que é considerado um dos mais completos 
e conceituados do mercado enogastronômico, 
marcas essas líderes e de prestígio internacional.

ORIGEM

Antônio Neto: 
“Não queremos 
investir no 
B2C, mas sim 
continuar mais 
consolidados  
no B2B”

COMEMORAÇÃO
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A figura de participação so-
cietária preferencial, muito 
comum no âmbito das socie-
dades anônimas, voltou a ser 
tema de debate na esfera em-

presarial em virtude da publicação, pelo 
Drei – Departamento Nacional de Re-
gistro Empresarial e Integração (órgão 
regulador das juntas comerciais), em 
15 de junho de 2020, da Instrução Nor-
mativa Drei no 81/2020, a qual regulou, 
entre outras matérias, a possibilidade 
de emissão de quotas preferenciais por 
sociedades empresárias limitadas.

O tema era muito controvertido en-
tre as juntas comerciais, pois, embora 
a admissão das quotas preferenciais 
fosse uma realidade para referidos ór-
gãos desde 2017, algumas entendiam 
que não era possível restringir, ou até 
mesmo suprimir, o direito a voto dos 
preferencialistas de limitadas.

Agora, de acordo com a redação da 
referida instrução normativa, as jun-
tas comerciais do Brasil passaram a 
aceitar, a partir de 1o de julho de 2020, 
contratos sociais que prevejam clas-
ses distintas de quotas e atribuam aos 
seus titulares direitos econômicos e 
políticos diversos, incluindo a polêmi-
ca supressão ou limitação ao voto dos 
preferencialistas em reuniões de só-
cios, desde que sejam respeitadas as 
proporções e condições definidas no 
contrato social e os limites previstos na 
Lei no 6.404/1976 (“Lei das Sociedades 
por Ações”), aplicada supletivamente.

Emissão de quotas preferenciais 
Nesse sentido, sem prejuízo aos di-

reitos das quotas ordinárias, o contrato 
social deve detalhar minuciosamente as 
preferências e vantagens de cada classe 
de quotas preferenciais que os sócios 
decidirem criar, podendo determinar, 
por exemplo, prioridade na distribuição 
de dividendos fixos ou mínimos.

Como mencionamos, alguns limites 
devem ser observados, entre os quais 
podemos destacar: (1) As quotas prefe-
renciais sem direito a voto ou sujeitas 
a restrição no exercício desse direito 
não poderão ultrapassar 50% do capi-
tal social total; (2) O contrato social não 
poderá excluir ou restringir o direito 
dos sócios preferencialistas de parti-
cipar dos aumentos de capital decor-
rentes da capitalização de reservas ou 
lucros, salvo em caso de quotas com 
dividendo fixo; e (3) Quotas sem direito 
a voto ou com voto restrito adquirirão 
o exercício desse direito se a sociedade 
deixar de pagar os dividendos fixos ou 
mínimos a que fizerem jus por até três 
exercícios consecutivos.

A figura da participação preferencial 
tem sido cada vez mais adotada, espe-
cialmente nos planejamentos suces-
sórios empresariais, para assegurar a 
perpetuidade das sociedades, mesmo 
com herdeiros e/ou sucessores com 
perfis diferentes.” 

LEGISLAÇÃO

Eliane Romero Bordin é advogada do 
Dessimoni & Blanco Advogados.

Eliane 
Romero 
Bordin
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O contrato social 
deve detalhar 
minuciosamente 
as preferências 
e vantagens 
de cada classe 
de quotas 
preferenciais 
que os sócios 
decidirem criar
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Um marco para o canal indireto
por Ana Paula Alencar

“É um momento histórico para a 
ABAD e para o Canal Indireto”, 
comemorou o presidente da en-

tidade, Emerson Destro, ao abrir a primeira 
reunião do Comitê ABAD Marketplace, reali-
zada virtualmente em 9 de julho. O Comitê, 
que será liderado pelo presidente Destro e 
pelo vice-presidente Leonardo Miguel Se-
verini, terá a missão de traçar as linhas ge-
rais para a criação de uma nova forma de 
comercialização no atacado distribuidor, 
que representará, conforme se espera, um 
verdadeiro marco para o setor. Membros da 
diretoria da ABAD, das filiadas estaduais e 
do Grupo ABAD Jovens e Sucessores tam-
bém fazem parte do grupo. Na coordena-
ção técnica estão os especialistas Eduardo 
Terra e German Quiroga, e Oscar Attisano, 
superintendente-executivo da Associação.

O comércio digital é uma realidade que 
se impõe com uma velocidade cada vez 
maior, e por isso o principal objetivo do Co-
mitê é ajudar a desenvolver o canal, sempre 
com a perspectiva de promover a evolução 
do pequeno e médio varejo. O resultado 
deverá ser um sistema democrático, com 
regras claras, que ajudem a construir uma 
relação ganha-ganha, uma vez que o papel 
da ABAD, ao conduzir esse processo, é ga-
rantir transparência, isonomia e eficiência.

“Por considerarmos que este é um assun-
to estratégico, decidimos assumir a lideran-
ça para acelerar o processo de digitalização 
do canal. Dessa maneira, garantimos que o 

Mais de 70 
toneladas de 
produtos 
já foram 
distribuídas
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controle fique nas mãos de uma entidade e 
não de uma empresa privada, o que pode 
equacionar questões como conflitos de in-
teresses e guerra de preços”, explica Emer-
son Destro, lembrando que ainda há um ca-
minho a ser percorrido até se chegar a um 
modelo bem ajustado.

Participaram desse primeiro encontro, 
além dos que foram mencionados acima, 
os vice-presidentes da ABAD: Alair Martins 
Júnior, Euler Fuad Nejm, Hellton Veríssimo 
Diniz, José Luiz Turmina, José Rodrigues 
Costa Neto, Juliano César Faria Souto e Lu-
cas Pereira (substituindo o vice-presidente 
João Alberto Pereira).

As Filiadas Estaduais foram representa-
das por Jocélio Aguiar Parente – diretor da 
Acad-CE – Associação Cearense de Ataca-
distas e Distribuidores, Antônio Alves Cabral 
Filho – líder regional Nordeste, Valmir Mül-
ler – presidente da Adac-SC – Associação de 
Distribuidores e Atacadistas Catarinenses e 
líder regional Sul

E do Grupo ABAD Jovens e Sucessores: 
Juscelino Franklin Jr., presidente, e Rodrigo 
de Matos Alves, presidente do Conselho. 

Por considerar 
este um 
assunto 
estratégico, 
decidimos 
assumir a 
liderança 
para acelerar 
o processo de 
digitalização 
do canal”
Emerson Destro, 
presidente da ABAD
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Dessimoni: “A 
terceirização 

aumentou muito 
com a Reforma 

Trabalhista.”

da Redação

O escritório Dessimoni & Blanco Ad-
vogados, responsável pela asses-
soria jurídica da ABAD – Associação 

Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, 
promoveu, em 23 de julho de 2020, um 
Webinar, que debateu o tema “Uberização 
da Distribuição”.  O evento contou com  a 
participação de Altamiro Carlos Borges Jr., 
diretor-presidente da consultoria ABGroup 
e conselheiro da Abralog – Associação Bra-
sileira de Logística, do advogado Alessan-
dro Dessimoni e do empresário Juscelino 
Júnior, presidente do Grupo ABAD Jovens e 
Sucessores e da Nossa Distribuidora.

“Ultimamente, tem ocorrido um movi-
mento nesse sentido, lembrando que hoje 
há uma lei que autoriza a terceirização de 
atividades-fim e que essa legislação foi con-
siderada constitucional pelo STF. A terceiri-

Uberização no setor  
é tema de Webinar

zação passou a ser uma grande estratégia 
de negócio para as empresas distribuidoras 
e atacadistas, mas há uma insegurança ju-
rídica muito grande”, explicou o advogado 
Alessandro Dessimoni. “A terceirização  au-
mentou muito com a Reforma Trabalhista, 
mas hoje a precariedade das relações de 
trabalho não tem mais fundamento”, com-
pletou. “O Brasil passou por grandes mu-
danças nos últimos anos e essas mudanças 
inclui a terceirização, os autônomos, os MEIs 
e os contratos de trabalho”, acrescentou. 

MARKETPLACE Também foram abordadas 
as grandes áreas da empresa para terceiri-
zação, como vendedor, microtransportador, 
RCA, promotor MEI e televendas MEI, entre 
outros departamentos que podem ser mais 
eficientes e menos onerosos no novo siste-
ma. Juscelino Júnior destacou que no setor 
atacadista distribuidor,a uberizacão vai che-
gar na atividade. “Compartilhar o que pode 
ser compartilhado. O marketplace é um 
bom exemplo”, disse. Por sua vez, Altamiro 
Borges lembrou que as relações  já estão 
sendo contaminadas e entrando na ube-
rização. “E por que não usufruir? Já vemos 
em várias situações transportadores e mi-
crotransportadores trabalhando em duas 
empresas, nas relações intermitentes e no 
trabalho de televendas, só para citar alguns 
exemplos”, observou. 
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Ana Paula Alencar

A Campanha Social do Instituto ABAD, 
“Sem Abraço, Mas com Solidarieda-
de”, vai começar uma nova fase. Ini-

ciada em maio, a ação já arrecadou cerca 
de 500 toneladas de alimentos e produtos 
de higiene e limpeza com o apoio de filia-
das e representantes estaduais, associados 
e amigos do setor. Em parceria com o Mesa 
Brasil Sesc, os produtos foram doados a 
instituições sociais e comunidades em vá-
rias regiões do Brasil.

“Passados mais de quatro meses desde 
o início da pandemia, os reflexos econô-
micos em razão das medidas de restrição 
continuam existindo. Por isso, entendemos 
que a mobilização é ainda mais necessária. 
E para continuarmos a ajudar e a apoiar a 
parcela da população que se encontra em 
situação de vulnerabilidade, precisamos 
da união de todos”, afirma Emerson Destro, 
presidente da ABAD.

De acordo com levantamentos realiza-
dos pelo Instituto Mundial das Nações Uni-
das, antes da pandemia, havia cerca de 800 
milhões de pessoas em situação de pobre-
za no mundo; agora, esse número pode 
chegar a 1,5 bilhão. No Brasil, a população 
próxima da extrema pobreza, vivendo com 
1,90 dólar por dia, pode passar de 700 mil 
para 3,3 milhões. Em ambos os casos, foi 
constatada uma queda brusca na renda, 
da ordem de 20%.

O aumento da taxa de desemprego e, 
consequentemente, do número de famílias 

Nova fase

em condição de vulnerabilidade também 
tende a crescer ainda mais. Um bom exem-
plo vem dos estudantes da rede pública, 
que antes tinham a garantia de receber 
uma refeição na escola e agora estão em 
suas casas, passando por uma situação de 
insegurança alimentar.

O mecanismo de doação permanece 
o mesmo. Basta procurar a coordenação 
estadual do Mesa Brasil Sesc, que atua em 
mais de 500 municípios no País e tem uni-
dades em 91 cidades (capital e interior) ou 
a filiada ABAD. Os produtos serão retirados, 
levados para o centro de triagem e, depois, 
entregues para as entidades previamente 
cadastradas.

Alternativamente, nessa nova fase, a do-
ação também poderá ser feita em dinheiro. 
O valor arrecadado será revertido na com-
pra de cestas básicas. O depósito pode ser 
feito na conta do Bradesco, Agência 562, 
conta corrente 63.110-8, em nome do Ins-
tituto ABAD. Para saber mais, acesse o site 
da entidade www.abad.com.br. 
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Os produtos 
foram doados 
a instituições 
sociais e 
comunidades  
em várias  
regiões do Brasil
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INDICADORES ECONÔMICOS E SETORIAIS

BANCO DE DADOS (ABAD/FIA)
 Nominal Real
Junho/2020 x Maio/2020  +2,24% +1,98%
Junho/2020 x Junho/2019  +10,17% +7,87%
Acumulado de Janeiro a Junho de 2020*   +2,20% -0,77%
*Em relação ao mesmo período de 2019.

RADAR EMPRESARIAL (GS1) 
 Brasil  MPE
Junho 2020 X Maio 2020  -13%  -14,6%
Junho 2020 X Junho 2019  -0,5%  1,1%
Acumulado do ano  0,8%  - 10,7%

Acumulado nos últimos 12 meses  -4,5%  -5,1%
*O Radar Empresarial é calculado com base na descontinuidade do uso de códi-
gos de barras dos produtos em circulação no País.

ÍNDICE DE CONFIANÇA (FGV)*
Consumidor – Julho/2020  +7,7 pontos (78,8 pontos)
Comércio – Julho/2020  +1,7 pontos (86,1 pontos)
Indústria – Julho/2020 +12,2 pontos (89,8 pontos)
*Mês em relação ao mês anterior.

INTENÇÃO DE CONSUMO (CNC) 
Julho/2020 x Junho/2020  -4,0% (66,1 pontos)

CAGED/EMPREGO
1º semestre 2020  1,2 milhão*
*Vagas fechadas com carteira assinada em relação ao mesmo periodo de 2019.

da Redação

Emerson Destro, presidente da ABAD – 
Associação Brasileira de Atacadistas e Dis-
tribuidores, participou, em 24 de julho, da 
live “Distribuidores CONENO – Parceria em 
foco: Juntos num só objetivo”, promovida 
pela PepsiCo para os seus distribuidores 
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oes-
te. O convite partiu de Rodrigo Mani, dire-
tor de Vendas Canal Indireto, que pediu ao 
presidente da entidade para apresentar 
um panorama das ações da mesma em 
prol do setor e de suas perspectivas para o 
ano, tendo em vista as dificuldades decor-
rentes da pandemia do novo coronavírus.
“Foi uma experiência gratificante poder 
falar das ações da ABAD para empresários 
do setor nesse novo formato. A parceria 
com a PepsiCo vem de longa data, com 
ela se colocando sempre ao nosso lado 
nos eventos. Por isso, foi um prazer poder 
retribuir”, afirmou Destro.
Participaram da live mais de 120 convi-
dados, entre os quais distribuidores e 
profissionais da PepsiCo, incluindo David 
Kahn, vice-presidente de Vendas. Entre 
os temas abordados, destacaram-se a 
nova estrutura do atendimento ao Canal 
Indireto dentro da PepsiCo e as boas 
práticas de trade marketing. “Poder ouvir 
o presidente da ABAD neste momento de 
transformação no mercado agrega um 
enorme valor à relação com os distribui-
dores. Foi um marco importante para a 
PepsiCo”, disse Mani. 

Presidente Destro 
participa de live  
com a PepsiCo

da Redação

A  Adac – Associação de Distribuidores e Atacadistas Catari-
nenses comemorou seus 25 anos de fundação em 27 de julho. 
O presidente da entidade, empresário Valmir Müller, lembrou 
dos primeiros tempos da Adac em depoimento publicado nos 
veículos de comunicação da Adac.“Tivemos um início muito 
importante com alguns empresários pioneiros, que, para criar 
a nossa associação, usaram até mesmo as instalações das 
suas empresas e conseguiram reunir os primeiros associados 
para formar a nossa entidade em 1995”, conta. Ele acrescentou  
que no fim deste ano passará o comando  para outro empre-
sário. Müller esteve à frente da entidade por dois  biênios: 
2017/18 e agora 2019/20.

Adac comemora os seus 25 anos
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ABAD
Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores

Av. 9 de Julho, 3.147 • 8o e 9o andares • CEP 01407-000 
São Paulo • SP • % / Fax: (11) 3056-7500 

e-mail: abad@abad.com.br • site: www.abad.com.br

Presidente
Emerson Luiz Destro – Destro Brasil Distribuidora/SP

10 Vice-Presidente
Leonardo Miguel Severini – P. Severini – Vila Nova Atacado/MG

20 Vice-Presidente
 José Rodrigues da Costa Neto – JC Distribuição/GO

 Vice-Presidentes
Alair Martins Júnior – Martins Comércio/MG

Juliano César Faria Souto – Fasouto/SE
José Luiz Turmina – Oniz Distribuidora/RS
João Alberto Pereira – Grupo Pereira /SP

Euler Fuad Nejm– Decminas/MG
Luiz Gastaldi Júnior – Mercantil Nova Era/AM
 Heltton Veríssimo Diniz – Nordece Distribuições/PB

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente

José do Egito Frota Lopes Filho – Jotujé/CE
1a Vice-Presidente

Raimundo Rebouças Marques – Active Distribuição & Serviços /PI
2o Vice-Presidente

Odemar Müller – Distribuidora Müller/SC

CONSELHO FISCAL
Presidente

Carlos Eduardo Severini – Tenda Atacado/SP
Vice-Presidente

Luiz Carlos Marinho – Rio Quality/RJ
Conselheiros

 Adauto Lúcio de Mesquita – Garra Atacado/DF
João Carlos Sborchia – Sborchia Comércio de Papéis/MT 
José Gonzaga Sobrinho (Deca) – Atacado Rio do Peixe/PB

CONSELHO CONSULTIVO
Presidente

Paulo Herminio Pennacchi - Pennacchi & Cia. /PR 
10 Vice-Presidente

Dorian Bezerra de Souza Morais - Riograndense Distribuidora/RN 
20 Vice-Presidente

Antônio Alves Cabral Filho – Cabral & Sousa/BA

LÍDERES REGIONAIS
Região Sul - Sr. Valmir Müller – Muller Novo Horizonte Distribuidora

Região Centro Oeste – Sr. Renato Moreira da Silva -
 RMZ Distribuidora de Cosméticos Ltda.

Região Nordeste – Sr. Antônio Alves Cabral Filho – Cabral & Souza Ltda.
Região Norte – Sr. Osíris Rodrigues Damaso – Dom Jason Distribuidor

Região Sudeste – Sr . Joílson Maciel Barcelos Filho – Barcelos & Cia Ltda.
Presidente da ABAD Jovem 

Juscelino Franklin de Freitas Júnior - Nossa Distribuidora de Alimentos

ÁREA EXECUTIVA
Superintendente-Executivo

Oscar Attisano – oscar@abad.com.br
Diretor de Relacionamento Comercial e Central de Negócios 

Rogério Oliva – oliva@abad.com.br
Gerente Administrativa-Financeira-Jurídica
Sandra Rocha Caldeira – sandra@abad.com.br

Gerente de Eventos
Leilah Maria Strufaldi – leilah@abad.com.br

Assessora-Executiva
Maria Angélica Bortotti de Almeida – angelica@abad.com.br

Assessora de Marketing
Leandra Marques – leandra@abad.com.br

Assessora de Comunicação

Ana Paula Alencar - imprensa@abad.com.br
Assessor do Banco de Dados

Régis Tércio Ramos – regis@fi amercado.com.br
Coordenador do Comitê Agenda Política

Dr. Alessandro Dessimoni – dessimoni@dba.adv.br
Coordenador do Comitê Canal Indireto

Nelson Barrizzelli – barrizzelli@agcintl.com
Coordenador do Comitê Profi ssional de Vendas

Prof. Jair Santos - palestrante@pro® air.com.br
Coordenadores do Comitê de Logística ABAD/Abralog

 Dr. Alessandro Dessimoni
Marcio Frugiuele

 O novo perfil desse profissional de vendas foi tema do PDCA 
on-line, Programa de Desenvolvimento e Capacitação da Aspa 
– Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores, 
transmitido on-line em 18 de julho, com palestra proferida 
pela consultora Mônica Leão (foto).
“O profissional de vendas precisa ser ainda mais dinâmico, e 
atuar mais do que nunca como um consultor. Deve ter uma 
boa capacidade de relacionamento, conhecer bem o pro-
duto que vende e, mais que isso, apresentar soluções à loja, 
especialmente quando se trata do pequeno varejo de gestão 
familiar, que comumente carece de orientação”, enfatizou a 
palestrante.
Mônica Leão acentuou que as equipes de vendas e de pro-
motores do segmento de atacado e distribuição têm de ficar 
atentas a ações que se promovem no varejo, como a coloca-
ção de displays, uma vez que esse dispositivo tem datas para 
entrar e sair, sob o risco de virar apenas uma paisagem no 
PDV. “Manifestar cuidados desse tipo é uma demonstração 
de que vendedores e promotores se preocupam com a loja e 
com o consumidor. Isso é oferecer valor agregado, pois a boa 
assistência transmite segurança e credibilidade.” A consulto-
ra também salientou fatores como as linguagens corporal e 
verbal no atendimento – mesmo que o contato com o com-
prador seja por meio virtual – e a importância da inteligência 
emocional para fechar bons negócios e fidelizar clientes.

* Com dados fornecidos pela assessoria de imprensa da Aspa.

Aspa debate o novo perfi l 
do profi ssional de vendas 
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FILIADAS
ACAD – Associação Cearense dos Atacadistas e 
Distribuidores de Produtos Industrializados 
Presidente: José Milton Alves Carneiro.
 Executiva: Kátia Góes executiva@acad.org.br 
Rua Idelfonso Albano, 1.281 – Aldeota
CEP: 60115-000 Cidade: Fortaleza / CE
% (85) 3452-5381 E-mail: acad@acad.org.br

ACADEAL – Associação do Comércio Atacadista e 
Distribuidor do Estado de Alagoas
Presidente: Sr. José de Souza Vieira 
Executivo: Alcione Constantino Tavares 
E-mail: tavares.executivo@acadeal.com.br 
Rua Afonso Pena, 89 - Farol - CEP: 57051-040 Maceió / AL 
% (82) 3435-1305 

ADAAP – Associação dos Distribuidores  
e Atacadistas do Amapá
Presidente: João Carlos Silva Valente 
Executiva: Juliana Borges Santos 
E-mail: adaap_ap@hotmail.com 
Rua Santos Dumont, 2.408 / C / Altos do X do Sul - Buritizal 
CEP: 68902-880 Cidade: Macapá / AP
% (96) 3222-6692 E-mail: adaap_ap@hotmail.com 

ADAC – Associação dos Distribuidores  
e Atacadistas Catarinenses
Presidente: Valmir Müller 
Executivo: José Roberto Schmitt 
E-mail: jrschmitt@adac.com.br 
Rua João Rodi, 200 - Fazenda - CEP: 88302-240 Cidade: Itajaí / 
SC % (47) 3348-5525 E-mail: adac@adac.com.br 

ADACRE – Associação dos Distribuidores  
e Atacadistas do Acre
Presidente: Fabrízio José dos Santos Zaqueo
Executiva: Marcela Marrana Dalman 
E-mail: adacre@uol.com.br - Avenida Ceará, 2.351 / Alto da 
Acisa – Dom Giocondo - CEP: 69900-303 - Rio Branco / AC  
% (68) 3224-6349 

ADAG – Associação dos Distribuidores  
e Atacadistas do Estado de Goiás
Presidente: José Luiz Bueno 
Executiva: Maria Maurília Monteiro de Rezende 
E-mail: comercial@adag.org.br - Rua 26, 341 / QD. J-13 / LT. 12 – 
Setor Marista - CEP: 74150-080 Cidade: Goiânia / GO
% (62) 3251-5660 % Fax: (62) 3251-8890 

ADAPA – Associação dos Distribuidores  
e Atacadistas do Estado do Pará
Presidente: Geam Gomes de Freitas 
Executiva: Simone de Campos 
E-mail: adapa.contato@gmail.com.br - 
Avenida Governador Magalhães Barata, 651 / SL. 08 / Ed. 
Belém Office Center – São Bráz - CEP: 66063-240 - Belém / 
PA - % (91) 3259-0597 

SINCADRN/RN – Sindicato do Comércio Atacadista e 
Distribuidor do Rio Grande do Norte
Presidente: Sérgio Roberto de Medeiros Cirne
Executiva: Andrezza Rangel da Silva 
E-mail: executiva@sincadrn.com.br /  
Rua Monte Sinai, 1.920 / 2o Andar / SL. 05 / Galeria Brito – 
Capim Macio - CEP: 59078-360 Cidade: Natal /RN -  
% (84) 3207-1801 E-mail: financeiro@sincadrn.com.br

ADARR – Associação doås Distribuidores  
e Atacadistas de Roraima
Presidente: Marcelo Lima de Freitas 
Executiva: Gisana Maia da Silva 
E-mail: adarr_bv@hotmail.com 
Rua Almério Mota Pereira, 1.217 – Jardim Floresta -  
CEP: 69312-055 Boa Vista / RR - % (95) 3224-6354 

ADASP – Associação dos Distribuidores e Atacadistas de 
Produtos Industriais do Estado de São Paulo
Presidente: Sandoval de Araújo 

Executivo: João Fagundes Júnior  
E-mail: joao@adasp.com.br 
Alameda Tocantins, 75 / 11o Andar / SLs. 1.103 a 1.105
 Alphaville - CEP: 06455-020 - Barueri / SP -% (11) 4193-4809  
% Fax: (11) 4193-4800 - E-mail: info@adasp.com.br 
 
ADAT – Associação dos Distribuidores  
e Atacadistas do Tocantins
Presidente: Sr. Luiz Antônio Lopes 
Executiva: Sillene Sousa 
E-mail: adat.eventos@gmail.com 
Qd. 912 Sul, Al. 05, APM 3A – Distrito Eco Industrial  
CEP: 77023-462 Cidade: Palmas / TO - % (63) 3217-7777  
% Fax: (63) 3214-5398 - E-mail: adat.adat@hotmail.com

ADEMIG – Associação dos Atacadistas  
e Distribuidores do Estado de Minas Gerais
Presidente: Paulo César Bueno de Souza 
Executivo: Joselton Carvalho Pires Ferreira 
E-mail: joselton.pires@ademig.com.br - Avenida Barão Homem 
de Melo, 4.500 / CJ. 1.403 - Estoril - CEP: 30494-270 Cidade: 
Belo Horizonte / MG - % Filiada (31) 3247-6333 
E-mail: flavia@ademig.com.br

ADERJ – Associação dos Distribuidores  
e Atacadistas do Estado do Rio de Janeiro
Presidente: Sr. Joilson Maciel Barcelos Filho
Executiva: Ana Cristina Cerqueira 
E-mail: cristina.diretoria@aderj.com.br
 Rua do Arroz, 90 / SL. 512 a 515 – Penha Circular
CEP: 21011-070 - Rio de Janeiro / RJ 
% (21) 2584-2446 % Fax: (21) 2584-3590
E-mail: aderj@aderj.com.br 

AGAD – Associação Gaúcha de Atacadistas e Distribuidores
Presidente: Izair Antônio Pozzer 
Executiva: Ana Paula Vargas 
E-mail: anapaula@agad.com.br 
Rua Moura Azevedo, 606 / CJ. 501 – São Geraldo
CEP: 90230-150 - Porto Alegre / RS
% (51) 3311-9965 - E-mail: agad@agad.com.br

AMAD – Associação Matogrossense  
de Atacadistas e Distribuidores
Presidente: João Carlos Sborchia  
Executivo: Walquiria Matos Martins 
E-mail: amad@amad.org.br 
Avenida Couto Magalhães, 887 / SL. 202 / Edifício Piatã - 
Centro - CEP: 78110-400 Cidade: Várzea Grande / MT - Tel.: (65) 
3642-7443 
E-mail: amad@amad.org.br 
 
AMDA – Associação Maranhense  
de Distribuidores e Atacadistas
Presidente: João Januário Moreira Lima 
Executiva: Antônia Araújo 
E-mail: amda@amda-ma.com.br - Av. dos Holandeses,  
Qd. 38 / Lts. 13 a 18 / Sl. 01 / Sobreloja – Quintas do Calhau
CEP: 65071-380 - São Luís / MA % (98) 3248-4200
 
APAD – Associação Piauiense  
de Atacadistas e Distribuidores 
Presidente: Sr. Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior
Executiva: Jéssica Jane Silva Brito Carvalho E-mail: apadpiaui@
gmail.com - Rua Climério Bento Gonçalves, 373 – São Pedro. - 
CEP: 64019-400 - Teresina / PI  
% (86) 98877-9964 

ASDAB – Associação dos Distribuidores  
e Atacadistas da Bahia 
Presidente: Roque Eudes Souza dos Santos
Executivo: Emerson Borges S. Carvalho 
E-mail: emersoncarvalho@asdab.com.br 
Al. Salvador, 1.057 / Cond. Salvador Shop. Business / Torre 
Europa / SLs. 2.106 a 2.114 - 
Caminho das Árvores -
CEP: 41820-790 - Salvador / BA - % (71) 3342-4977 
E-mail: asdab@asdab.com.br

ASMAD – Associação Sul-Mato-Grossense  
de Atacadistas e Distribuidores
Presidente: Áureo Francisco Akito Ikeda 
Executiva: Valquíria Marques 
E-mail: asmad.asmad@gmail.com 
Rua Delegado José Alfredo Hardman, 308 / Parque dos 
Poderes – Jardim Veraneio - CEP: 79037-106 - Campo Grande / 
MS - % (67) 3382-4990 - % Fax: (67) 3383-3785

ASPA – Associação Pernambucana  
de Atacadistas e Distribuidores
Presidente: José Luiz Torres  
Executiva: Nélia Azevedo E-mail: nelia@aspa.com.br - 
 Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 801 / SL. 306/401 - 
Boa Viagem - CEP: 51011-050 - Recife / PE - % (81) 3465-3400 / 
3327-1902 E-mail: aspa@aspa.com.br

ASPAD – Associação Paraibana  
de Atacadistas e Distribuidores 
Presidente: Vanduhi de Farias Leal
Executiva: Dacielly C. Mendes dos Santos
E-mail:aspadjp@gmail.com - Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, 1.251 / SL. 109 - Dos Estados - CEP: 58030-001  
Cidade: João Pessoa / PB - % (83) 3244-9007

SINCADAM – Sindicato do Comércio  
Atacadista e Distribuidor do Estado do Amazonas
Presidente: Enock Luniére Alves
Executivo: Hermson da Costa Souza 
E-mail: hermson@sincadam.org.br - Rua 24 de Maio, 324 
Centro - CEP: 69010-080 - Manaus / AM % (92) 3234-2734 
E-mail: sincadam@sincadam.org.br

SINCADES – Sindicato do Comércio Atacadista  
e Distribuidor do Estado do Espírito Santo
Presidente: Idalberto Luiz Moro 
Executivo: Cezar Wagner Pinto 
E-mail: cezar@sincades.com.br - Avenida Nossa Senhora dos 
Navegantes, 675 / SL. 1.201 a 1.209 / Ed. Palácio do Café - 
Enseada do Suá - CEP: 29050-912 Vitória / ES  
% (27) 3325-3515 - E-mail: sincades@sincades.com.br

SINCADISE – Sindicato do Comércio Atacadista  
e Distr. de Produtos Industrializados do Est. de Sergipe
Presidente: Breno Pinheiro França 
Executiva: Rosemárcia Oliveira Costa 
E-mail: sincadise@infonet.com.br 
Avenida Rio Branco, 186 / 2o Andar / SL. 212 / Edifício Oviedo 
Teixeira - Centro - CEP: 49018-910 Cidade: Aracaju / SE
% (79) 3214-2025 % Fax: (79) 3222-6093

SINCAPR – Sindicato do Comércio Atacadista e 
Distribuidores do Estado do Paraná
Presidente: Paulo Hermínio Pennacchi 
Executivo: Marcelo Bellin Costa
Alameda Prudente de Moraes, 203 – Mercês  
CEP: 80430-220 - Cidade: Curitiba / PR % (41) 3225-2526  
E-mail: sincapr@sincapr.com.br

 SINDIATACADISTA - DF – Sindicato  
do Comércio Atacadista do Distrito Federal
Presidente: Lysipo Torminn Gomide
Executivo: Anderson Pereira Nunes 
E-mail: anderson@sindiatacadista.com.br 
Rua Copaíba, LT. 01 / DF Century Plaza / Torre “B” /  
Sls. 2.501 a 2.510 – Águas Claras - CEP: 71919-900  
Brasília / DF % (61) 3561-6064 E-mail: sindiatacadista@
sindiatacadista.com.br

SINGARO – Sindicato do Comércio  
Atacadista de Gêneros Alim. do Estado de Rondônia
Presidente: Julio Cezar Gasparelo 
ExecutivA: Edilamar Ferrari Lotto
E-mail: singaro.rondonia@hotmail.com
Avenida Guaporé, 3.427 – Agenor de Carvalho 
CEP: 76820-265 - Porto Velho / RO % (69) 3225-0171   
E-mail: singaro.rondonia@gmail.com

Claudia Rivoiro
 
Anexoster., 21 de jul. 19:56 (há 16 horas)
 
para mim

--------- Mensagem encaminhada ---------
De: Angélica <angelica@abad.com.br>
Data: ter, 21 de jul de 2020 às 19:48
Assunto: ATUALIZAÇÃO NA REVISTA DISTRIBUIÇÃO ABAD
Para: Imprensa Abad <imprensa@abad.com.br>, Claudia Rivoiro <claudiarivoiro@newtrade.com.
br>
Cc: Jay Jones <jay@abad.com.br>

Boa noite Claudia e Ana Paula:

 

A Executiva da Filiada SINGARO nos solicita que atualizemos os dados junto a Revista 
Distribuição, como segue:

Excluir o acento do nome do Presidente – JULIO;

Incluir o nome completo da Executiva: 
Corrigir o e-mail da Filiada: singaro.rondonia@hotmail.com

 

Excluir o nome do Executivo da Filiada SINCAPR - Sr. Mauro Cesar Carsten

Incluir o nome do Executivo da Filiada SINCAPR – Sr. 
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MAIS DO
QUE NUNCA,
A UNIÃO FAZ
A FORÇA.

Estamos atravessando um momento sem precedentes. 
Como empresa nacional, fundada há 91 anos, sentimos 
que é dever de cada um dar o seu melhor. Por isso, não 
estamos medindo esforços para fazer a nossa parte.
Se você também acredita que juntos podemos muito 
mais, valorize a indústria nacional em sua cadeia
de  fornecedores. Vamos passar por esta fase
de incertezas da melhor maneira possível.

#EUVALORIZOAINDUSTRIABRASILEIRA

mais, va
de  fornecedores. Vamos passar por esta fase
de incertezas da melhor maneira possível.

#EUVALORIZOAINDUSTRIABRASILEIRA
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