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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.

FALE COM A GENTE
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 Renovar e simplificar
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LANÇAMENTOS 
2020

12
UNIDADES

27x27cm

PROTETOR PARA
FOGÃO
• 100% RECICLÁVEL

• REUTILIZÁVEL SACOS PARA ASSAR
FORNO
• ASSA MAIS RÁPIDO E POR IGUAL 

• DISPENSA REGAR O ALIMENTO

• MANTÉM O FORNO LIMPO

5
UNIDADES

27x41cm

FILME DE
POLIÉSTER PARA
CHURRASCO

IDEAL PARA CARNES, AVES E PEIXES
ASSA POR COMPLETO
DEIXANDO A CARNE MAIS
SABOROSA E MACIA

•
•

1 ROLO
5M

45x5cm

PAPEL MANTEIGA
FORNO, 
MICROONDAS
E FREEZER

EVITA QUE OS ALIMENTOS
GRUDEM NA GELADEIRA
IDEAL PARA FORRAR 
FORMAS DE BOLO

•

•

SACOS PLÁSTICOS PARA ALIMENTOS
FREEZER, GELADEIRA E MICROONDAS
• CONSERVA MELHOR OS ALIMENTOS E INIBE ODORES

1 ROLO
4M

30x4cm

50UND
3KG

23x36cm

50UND
5KG

28x40cm

AGORA A LINHA BAZAR FICOU MAIS COMPLETA!
115 ANOS DE TRADIÇÃO E QUALIDADE  

com produtos que fazem parte do dia a dia das famílias brasileiras e passam de geração em geração.
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Perspectivas seguem otimistas 

Às portas do último trimestre do 
ano, temos motivos para con-
tinuarmos otimistas. Mais uma 
vez, o “Banco de Dados ABAD”, 
estudo mensal realizado em 

parceria com a FIA – Fundação Instituto 
de Administração, demonstra a resiliên-
cia do setor em meio à crise.

Depois de encerrar o primeiro semes-
tre do ano com um resultado acumu-
lado positivo de 2,2%, o mês de julho 
apresentou um crescimento nominal de 
6,7% em relação ao mês anterior, e de 
6,16% em relação a julho de 2019, gra-
ças ao bom desempenho do pequeno e 
médio varejo. Os bons números do setor 
coincidem com o retorno gradual das ati-
vidades econômicas, o que deverá aju-
dar a recompor o mercado de trabalho 
e impulsionar o consumo, naturalmente 
mais elevado no período do fim do ano. 
Assim, esperamos fechar 2020 com um 
crescimento em torno de 2%.

Sabemos, contudo, que alguns de-
sequilíbrios entre oferta e demanda de 
produtos essenciais tendem a aparecer 
neste momento de elevação do consu-
mo interno, impulsionado pelo auxílio 
emergencial, pelo crescimento das ex-
portações influenciadas pelo dólar valo-
rizado, e pelos reajustes da indústria, que 
represou os aumentos no período mais 
agudo da pandemia.

Essa somatória de fatores é provavel-
mente a causa da elevação do preço do 
arroz, um dos principais itens da cesta 

Os bons 
números do 
setor coincidem 
com o retorno 
gradual das 
atividades 
econômicas, 
o que deve 
ajudar a 
recompor o 
mercado de 
trabalho e 
impulsionar o 
consumo

básica. É uma conjuntura difícil, mas é 
evidente que a culpa dos aumentos não 
é do varejo. Governo e agentes econômi-
cos envolvidos na questão precisam se 
sentar à mesa, respeitando as regras de 
livre mercado, para buscar alternativas e 
evitar impactos negativos, como o desa-
bastecimento.

Temos um longo caminho de retoma-
da econômica, o que torna ainda mais 
imperativo agir com celeridade. A Refor-
ma Tributária em andamento é de suma 
importância para o fortalecimento da 
economia e o desenvolvimento do País, 
e deve ser o foco do governo e do Con-
gresso neste momento.

Temos levado nossa contribuição ao 
debate. Esperamos que as propostas 
sofram os ajustes necessários com sabe-
doria, responsabilidade e visão de futuro, 
atingindo aspectos fundamentais para 
os setores produtivos, como simplifica-
ção, pacificação da guerra fiscal, redução 
de tributos no consumo e combate à in-
formalidade.

Por fim, comemoramos o avanço do 
Comitê ABAD Marketplace. Nestes tem-
pos de pandemia, ficou ainda mais evi-
dente a necessidade de se modernizar o 
processo de comercialização de nossos 
produtos, e a ABAD chamou para si a res-
ponsabilidade de encabeçar esse proces-
so. Como se vê, os desafios continuam, 
mas a disposição para superá-los é sem-
pre maior. Vamos em frente, na confiança 
de que estamos no caminho certo! 

MOMENTO
Emerson Destro, 

presidente 
da ABAD
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Trabalho e reconhecimento
Reforma Tributária, o assunto da maté-
ria de capa desta edição, tem alguns de 
seus aspectos apurados na reportagem, 
com entrevistas nas quais representan-
tes do atacado distribuidor trazem infor-
mações importantes em que expõem 
suas expectativas e esperanças de que 
a votação ocorra o mais depressa pos-
sível. Com a matéria tentamos abordar 
o tema cuja complexidade se deve, em 
parte, às mudanças que ocorrem a todo 
instante em Brasília/DF, mas espero 
mesmo assim que seja esclarecedora 
e de fácil entendimento, pois é esse o 
nosso objetivo. Vamos aguardar! Tam-
bém trazemos nas páginas a seguir uma 
matéria que anuncia os lançamentos 
para as festas de fim de ano e para o pe-
ríodo do verão. Os fabricantes esperam 
que ocorra um aumento do consumo 
em casa para ajudar as pessoas a su-
perar este momento de distanciamento 
social, e a desfrutar, da melhor manei-
ra possível, uma vida que não se deixa 
abalar pelas situações de restrição. O 
Brasil e o mundo não param, vamos tra-
balhar e apostar em dias melhores, com 
mais liberdade e mais afagos. Desejo 
muito sucesso a todos os premiados e 
uma boa leitura! 

O Brasil e o 
mundo não 
param, vamos 
trabalhar e 
apostar em dias 
melhores, com 
mais liberdade 
e mais afagos

A revista de negócios dos atacadistas distribuidores

Quem não gosta de ver o 
seu trabalho reconhecido? 
Vivemos em uma socieda-
de competitiva na qual os 
afagos são escassos e o re-
conhecimento não chega 

facilmente. Na maioria das vezes, são 
necessários anos de luta, árdua dedi-
cação e investimentos financeiros e 
pessoais consideráveis. Trabalhar em 
um país como o Brasil, onde tanto a 
extensão territorial como as diferenças 
socioeconômicas são enormes e, mais 
recentemente, somaram-se às restri-
ções impostas pela pandemia da co-
vid-19 não tem sido nada fácil. Mas o 
setor atacadista distribuidor não fugiu 
à luta e desempenhou muito bem o seu 
papel. O resultado veio com a divulga-
ção da lista de premiados dos Melhores 
do Ano, apontados pela pesquisa da GfK 
junto ao pequeno varejo, e dos Maiores 
do Ano, que já foram conhecidos pelo 
Ranking ABAD/Nielsen 2020 (ano-base 
2019). A entidade, que anualmente pres-
ta esse tributo junto aos premiados, 
durante a Convenção Anual do setor, 
prepara para novembro um evento di-
ferenciado que está sendo muito bem 
planejado. Falando em luta e espera, a 
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@51ICE

NOVA 51 ICE CITRUS.

MODO 51 ICE ATIVADO 
E MODO VOCÊ VAI 
VENDER MAIS TAMBÉM.
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Leia também a revista digital 
no site da DISTRIBUIÇÃO ou

www.revistadistribuicao.com.br/revista-digital

Mineirão compra  
unidades do Rio do Peixe
O Mineirão Atacarejo adquiriu, na última 

semana de agosto, quatro lojas do Rio do 

Peixe Atacarejo nas cidades de Guarabira, 

Campina Grande e Cajazeiras, todas no 

Estado da Paraíba, e em Juazeiro do 

Norte, no Ceará. Os pontos de venda 

passarão a operar com a bandeira do 

Mineirão. Pertencente ao Grupo DMA, 

já contabiliza 35 operações distribuídas 

por dez Estados, inclusive uma  que era 

unidade do Makro.

ON-LINE

Garoto anuncia investimentos em Vila Velha
A Garoto anunciou investimentos para o 

lançamento de novos itens de portfólio até 

a modernização e ampliação da unidade da 

companhia em Vila Velha/ES. A planta local 

vai receber um novo prédio para abrigar duas novas linhas de 

produção. Com o início dessas operações, previsto para o primeiro 

semestre de 2021, serão gerados 70 novos postos de trabalho.

Rubens Modena assume diretoria na BRF
A BRF apresenta novidades em seu time. Rubens 

Modena(foto) assume como diretor Industrial da 

Regional Centro-Oeste, e será responsável pelas 

unidades nos estados de Goiás, Mato Grosso e 

Minas Gerais. “Estou muito feliz com esse novo desafio. Essa Regional 

é estratégica não apenas para o desenvolvimento local, mas também 

para a área de exportação da companhia”, comenta. 
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INDÚSTRIA 

www.revistadistribuicao.com.br

NEGÓCIOS

VÍDEO

Consultora dá dicas para o atacado 
distribuidor trabalhar com seu cliente
A consultora especialista em varejo Fátima Merlin, diretora da Connect 

Shopper, em entrevista exclusiva dá explicações e dicas sobre 

como os atacadistas e varejistas devem trabalhar com seu cliente, 

principalmente nestes tempos de restrições impostas pela pandemia 

da Covid-19 e da dificuldade para se obter crédito financeiro. 

INDÚSTRIA
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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

AF_1712_AnuncioSAVarejo_20,5x27,5cm_0,5sangria_2020_06_18_r2.pdf   1   19/06/2020   10:06
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DONA RAIZ 

Portfólio ampliado e saudável
A marca Dona Raiz, da indústria 
goiana GSA, continua diversificando 
sua linha de produtos. Agora, passa 
a oferecer o açúcar demerara, cuja 
fabricação não inclui aditivos químicos. 
O produto pode ser encontrado em 
embalagens de 500 g ou 1 kg. O açúcar 
demerara é um meio termo entre o 
branco e o mascavo, que  passa por 
um leve processo de refinamento, diferentemente do 
açúcar comum. Por isso, ele tem a cor marrom clara, grãos 
maiores e mais nutrientes que o açúcar cristal.

LANÇAMENTOS
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DE TOMMASO

Hommus natural e sem conservante
A De Tommaso acrescenta um novo 
produto ao seu portfólio: o Hommus 
Tradicional. A empresa resolveu usar 
sua expertise para lançar um produto 
que tem as mesmas qualidades e 
oferece a mesma segurança, bem 
como as mesmas características 
artesanais reconhecidas. “Queremos 
aproveitar um mercado em expansão 
e trazer nossa contribuição para o 
que entendemos desse segmento. Será um produto natural, 
sem conservantes e que não exige grande mecanização ou 
ultraprocessamento”, explica a diretora Carmen De Tommaso.

DANONINHO

Nova opção 
O Danoninho passou a incluir o achocolatado lácteo Danoninho 
(200 ml), que se junta às opções lançadas no ano passado. 
O produto é uma opção saborosa, prática e nutritiva para 
compor o café da manhã e os lanches das crianças. Feito 
com leite integral e cacau, cada embalagem contém 40% da 
vitamina D e 30% do cálcio recomendados para o dia, além 
de conter 42% menos açúcares, segundo a fabricante. 

HENKEL 

Linha cleaners no mercado
A Henkel, indústria 
especializada em soluções 
químicas para reparos e 
manutenção automotiva, 
lança uma linha de cleaners 
com três novos produtos: 
Loctite SF 7839 Power One, 
Loctite SF 7079 Fresh Air 3x1 
e Loctite SF 7849 Pasta Gel 
3x1. As soluções, produzidas 
no Brasil, garantem que 
espaço, peças, equipamentos, 
veículos e mãos estejam 
sempre limpos e higienizados. 
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INDÚSTRIA

PRODUÇÃO

Grano Alimentos quer aumentar mix
Há 20 anos no mercado, 
a Grano Alimentos é 
produtora e comercializa 
hortaliças congeladas. 
Atualmente, a empresa 
tem uma participação de 
mercado de 42%, incluindo 
o que é produzido para 
outras empresas, como 
Assaí Atacadista, Sadia, 
Seara e Bonduelle, que 
comercializam esses 
produtos vegetais. Segundo 
Fernando Giansante 
(foto), seu presidente-executivo, a empresa pretende registrar 
no segundo semestre um crescimento de 20%, inclusive com 
lançamentos de novos produtos, como verduras grelhadas, 
frutas congeladas e arroz com brocólis para ampliar um 
portfólio de 90 itens. “O Brasil é um país tropical e há uma 
barreira cultural a respeito desses itens vegetais congelados. 
O que muita gente não sabe é que tais produtos preservam 
os nutrientes, são sustentáveis, práticos e sua validade é 
bem maior que a dos produtos in natura”, explicou.

UÍSQUE 

Diageo comemora bebida premium 
Para celebrar os 200 anos de existência de Johnnie Walker, 
uísque escocês número um do mundo, a Diageo, líder 
mundial em bebidas alcoólicas premium e cujo portfólio 
inclui o famoso escocês, anuncia o lançamento de sete 
rótulos comemorativos em edições limitadas. Além destas, 
que apresentam as garrafas tradicionais dos uísques 
Johnnie Walker Red Label, Black Label, Gold Label e Blue 
Label, as novidades contemplam três uísques recém-
criados – em versões exclusivas – que constituem uma  
celebração da jornada empreendida dedicada à promoção 
da qualidade, jornada essa que começou em 1820 com os 
primeiros passos do fundador da marca, John Walker. 

40%
é o aumento porcentual do 
investimento que a Nestlé fará 
no Brasil, com recursos para a 
inauguração de novas linhas 
de produção e a modernização 
de fábricas, informou essa 
companhia de alimentos. A 
empresa vai investir no País, 
neste ano, cerca de 763 milhões 
de reais (em 2019, ela aplicou 
544,6 milhões de reais). O valor 
também é o maior investido pela 
empresa no Brasil desde, pelo 
menos, 2016. Entre os destaques 
de investimentos, estão a 
inauguração e a modernização de 
linhas nas fábricas de Araçatuba/
SP, Araras/SP, Caçapava/SP, Vila 
Velha/ES, Feira de Santana/BA e 
Montes Claros/MG
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INDÚSTRIA

CIA. MÜLLER

Projeto tem por meta apoiar 10 mil bares
A Cia. Müller de Bebidas, 
fabricante da Cachaça 51, colocará 
em prática a segunda etapa do 
plano de apoio à comunidade 
de bares. Agora, a empresa leva 
adiante um plano estratégico 
para ajudar milhares de donos de 
bares na retomada econômica. 
Batizado como programa “51 
com Você”, ele tem por meta 
apoiar, trazer de volta clientes e 
incentivar as vendas. Criado em 
2016, o programa “51 com Você” foi ampliado para 2020. Neste ano, 
o programa prevê a doação de produtos a 10 mil bares, os quais, 
juntos, poderão atingir 5,7 milhões de reais de faturamento com 
as vendas. Os materiais oferecidos incluem um totem equipado 
com um dispositivo automático para a higienização com álcool 
em gel. Para 2020, o programa tem por meta ajudar mais 10 mil 
estabelecimentos até dezembro em várias cidades brasileiras. 
“Os bares são o foco da empresa”, afirma José Aidar Neto (foto), 
presidente da Cia. Müller de Bebidas. 

80%
será o aumento porcentual 
da capacidade produtiva da 
unidade de margarina da BRF, 
em Uberlândia/MG, a partir de 
setembro, capacidade essa que 
era de 10% em janeiro, informou 
a empresa em comunicado. O 
incremento da produção já vinha 
acompanhando o aumento 
da demanda por margarinas, 
decorrente das medidas de 
isolamento social. A produção de 
margarinas na planta mineira 
começou no fim de janeiro e 
incluía as marcas Qualy, Deline e 
Claybom. “Iniciamos a produção 
com 50 toneladas/dia e, hoje, já 
estamos com a capacidade de 400 
toneladas/dia”, informou  a BRF 
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M.DIAS BRANCO

Consumo de massas  
aumenta lucro
A fabricante de alimentos M.Dias Branco 
informou que  seu lucro líquido foi de 152,4 
milhões de reais no segundo trimestre 
deste ano. O resultado representa uma alta 
de 51,5% em comparação com igual período 
de 2019, quando a empresa reportou lucro 
líquido de 100,6 milhões de reais. A M.Dias 
Branco é dona das marcas Adria, Piraquê 
e Vitarella, entre outras, e com a pandemia 
as pessoas aumentaram o consumo de 
alimentos, principalmente de massas. 

BEM BRASIL

Portfólio reforçado 
A Bem Brasil, fabricante de batatas pré-fritas congeladas, 
ampliou seu mix de produtos com dois lançamentos. 
Com cerca de 20 itens em seu portfólio, a indústria 
coloca no mercado a polenta palito e a mandioca palito 
congeladas. De acordo com Juliana Monteiro, supervisora 
de Marketing da Bem Brasil, o potencial do mercado 
nacional ainda “é enorme” para a companhia e novos 
produtos são importantes para ampliar a participação 
da marca. “A expansão do mix reforça nossa solidez e 
liderança no varejo de batatas e, a cada novo produto, 
geramos ainda mais valor agregado”, destaca.
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MERCADO FINANCEIRO 

Inflação maior neste ano
As instituições financeiras consultadas pelo BC – Banco Central 
alteraram a projeção para o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) de 1,78% para 1,94% neste ano. A estimativa 
de inflação está no boletim Focus, publicação divulgada todas as 
semanas pelo BC. Para 2021, a estimativa de inflação foi ajustada 
de 3% para 3,01%. A previsão para 2022 e 2023 não teve alteração: 
3,50% e 3,25%, respectivamente. A meta de inflação para 2021 é 
3,75%, para 2022, 3,50%, e para 2023, 3,25%, com intervalo de 1,5 
ponto percentual para cima ou para baixo, em cada ano.

PAINEL

ECONOMIA

Cardápio de ações
O setor público, que engloba a União, os Estados e os 
municípios, pode ter uma economia de até 816 bilhões de 
reais em dez anos com a reforma administrativa conjugada 
com medidas de disciplina fiscal, segundo cálculos 
divulgados em estudo realizado por economistas do Ipea 
– Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O estudo não 
analisa a necessidade de aprovação da proposta de reforma 
administrativa que foi encaminhada pelo governo ao 
Congresso Nacional no início de setembro. De acordo com os 
autores, o objetivo foi avaliar medidas de maneira geral.

2,15%
foi o Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central 
(IBC-Br) apresentado em 
julho, segundo dados 
divulgados pelo Banco. Nos 
meses anteriores, em maio 
e junho, também houve 
crescimento: 1,86% e 5,32%, 
respectivamente, de acordo 
com dados revisados pelo BC. 
O IBC-Br é um meio de avaliar 
a evolução da atividade 
econômica brasileira, e 
ajuda o BC a tomar decisões 
sobre a taxa básica de juros, 
a Selic. O índice incorpora 
informações sobre o nível de 
atividade dos três setores 
da economia: indústria, 
comércio e serviços, e 
agropecuária, além do 
volume de impostos

INCENTIVO CORTADO

Governo paulista determina prazo até outubro
Com a pandemia da covid-19, vários setores da economia produtiva 
tiveram recessão e precisaram de incentivos fiscais dos governos 
para manter a produção e um bom número de colaboradores na 
ativa. Mesmo com a lenta recuperação, o governo do Estado de 
São Paulo publicou, em 28 de agosto, o Decreto no 65.156/2020, 
que determinou o prazo final de vigência, em 31 de outubro de 
2020, para diversos benefícios fiscais previstos no Regulamento 
do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A 
medida vai afetar desde indústrias até serviços ao público consumidor, 
além de setores como o agropecuário e o de combustíveis.

1,78%
1,94%

PROJEÇÃO PARA O IPCA (2020)
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TECNOLOGIA & LOGÍSTICA

NOVA RODADA 

Cursos on-line e gratuitos para clientes
A TOTVS, empresa de tecnologia brasielira anuncia a abertura de 
mais de 30 mil vagas para aulas totalmente on-line e gratuitas, que 
serão realizadas durante o mês de setembro, em comemoração 
ao Dia do Cliente (15 de setembro). Com transmissão ao vivo pela 
internet, as aulas terão por foco extrair ao máximo o potencial 
dos produtos da companhia, abordando, para isso, desde rotinas 
administrativas (back office), passando por RH e manufatura, varejo e 
outros segmentos. Ao todo, serão mais de 60 aulas, com 500 vagas 
para cada uma, durante o mês inteiro. “O sucesso das primeiras 
iniciativas somado às novidades que disponibilizamos em nossas 
soluções nos fez acreditar que era o momento de uma terceira 
rodada”, comenta Diana Rodrigues, diretora de Marketing da empresa. 

GPA

Comércio eletrônico
O Grupo Pão de Açúcar, que vende pela 
internet há 25 anos, precisou acelerar 
os investimentos na área para manter 
a liderança. Segundo informações 
do Grupo, as vendas pela internet 
já correspondem a 15% das receitas 
da bandeira Pão de Açúcar – o Grupo 
também controla as marcas Extra e 
Assaí. Parte dessa logística é feita 
por meio da startup James Delivery, 
adquirida em 2018. Rodrigo Pimentel, 
diretor de Comércio Eletrônico da 
companhia, acredita que parte desse 
crescimento vem da resposta rápida do 
GPA logo no início da quarentena: no 
mesmo dia em que o Grupo recebeu as 
primeiras notícias de que a quarentena 
poderia ocorrer, na segunda quinzena 
de março, ele decidiu reforçar sua 
divisão de comércio eletrônico. 
Segundo ele, em um dia o Grupo 
aprovou a contratação de mil novos 
colaboradores. A frota de entrega 
passou de 250 veículos para mil.  

AQUISIÇÃO

PagSeguro anuncia compra da Wirecard 
A PagSeguro anuncia a compra das operações no Brasil do 
grupo alemão de meios de pagamento Wirecard, que entrou 
em colapso neste ano depois de um escândalo de fraude 
contábil. O valor do negócio não foi revelado. A PagSeguro, 
controlada pelo grupo de internet UOL, afirmou em comunicado 
ao mercado que a Wirecard Brasil tem mais de 200 mil 
clientes e que a transação é complementar aos seus principais 
negócios. Segundo a empresa, os produtos da Wirecard Brasil 
estão integrados em mais de 40 sistemas de lojas on-line.
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97%
foi o crescimento percentual registrado no segundo 
trimestre pela empresa de logística OnTime,  em 
comparação com o mesmo período em 2019. Focada no 
e-commerce e com 12 anos de atividade, segundo seu 
diretor-presidente Carlos Figueiredo, os investimentos 
realizados, como contratações e novos clientes, como 
o Carrefour, possibilitaram esses números e a 
expedição de 35 mil a 40 mil encomendas/dia
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• Planeje e execute rotas diárias 

• Equilibre mais facilmente os custos 
da rota com o atendimento ao cliente

• Crie e compare rapidamente vários 
planos de rota

• Acompanhe as entregas e comunique-se 
com seus motoristas em tempo real

• Tenha acesso on line aos comprovantes 
de entrega, assinaturas e fotos

• Acesse dados rapidamente com 
interfaces fáceis de usar

ROTEIRIZAÇÃO CONTROLE DE
ENTREGAS

©2020 Omnitracs, LLC. All rights reserved. 

Entre em contato e saiba mais sobre as soluções Omnitracs Roadnet

 

OTIMIZE SUA FROTA COM 
OMNITRACS ROADNET

Telefone (11) 2599 8275
Whatsapp +55 (11) 9 7284 2761
comercial.br@omnitracs.com
www.omnitracs.com/br.
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NEGÓCIOSNEGÓCIOS

VILLEFORT

Rede terá nova loja em Sabará
O Villefort Atacarejo iniciou a construção da sua 26a loja, 
no local onde funcionou por mais de 30 anos o Motel Green 
Park, no trevo de Sabará/MG. A nova loja será equipada com 
a tecnologia “Domus Prismático” para iluminação natural, 
que proporciona economia de energia e sustentabilidade, 
pois ajuda na preservação do meio ambiente. Esse sistema 
filtra 98% dos raios UV (ultravioleta) e não deixa passar o 
calor. O empreendimento foi orçado em 42 milhões de reais, 
incluindo terreno, obras e equipamentos. Ele fica no trevo 
do município de Sabará, na divisa com Belo Horizonte. A 
inauguração está prevista para o início do próximo ano.

MUFFATO

Max Atacadista chega a Rolândia
O Grupo Muffato prepara a construção de uma nova unidade do 
Max Atacadista. A cidade de Rolândia/PR foi a escolhida para 
receber uma unidade do atacarejo. As obras devem ser iniciadas 
em setembro e a loja contará com 12 mil metros quadrados de 
área construída, além de um posto de combustíveis. Rolândia será 
a 24a cidade que terá uma unidade do Grupo Muffato. 

100
unidades de hipermercado no País 
foram transformadas pelo Grupo 
BIG. O plano de reestruturação 
foi concluído depois do anúncio 
feito há um ano. As unidades 
passaram a adotar as bandeiras 
BIG nas Regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste, e BIG Bompreço 
no Nordeste. Além do processo 
de descontinuidade da marca 
Walmart no Brasil, este ano 
também irá trazer a marca 
do combate à pandemia. Em 
virtude da Covid-19, a empresa 
antecipou o lançamento dos 
projetos digitais BIG em Casa 
e BIG Click Retire, inicialmente 
previstos para ser implementados 
apenas no segundo semestre. 
O investimento nos formatos 
de atacado e clube de compras 
também faz parte da estratégia 
da varejista, que inaugurou 
sete lojas das bandeiras 
Sam’s Club e Maxxi Atacado e 
reformou outras 40 unidades

MART MINAS 

Até o fim do ano serão 40 unidades
O Mart Minas inaugurou sua 38a loja no Estado de Minas Gerais, na 
cidade de Patos de Minas. Com o início das atividades da segunda 
loja na cidade, a empresa passa a contar com 38 unidades no 
Estado, avançando em seu plano de expansão, que prevê a 
abertura de 40 lojas até o fim de 2020. “Levamos à cidade mais 
uma loja ampla, confortável e com grande variedade de produtos 
a preços competitivos, que atenderá as famílias da região e os 
micro e pequenos comerciantes que atuam no município, assim 
como os que estão em cidades do entorno, tendo o Mart Minas 
como seu parceiro no abastecimento”, afirma Filipe Martins, 
diretor-comercial e de Marketing da rede.
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51
foi o número de lojas contabilizadas pelo grupo 
ABC. Atuando em diversos formatos, como loja 
de vizinhança, hipermercado compacto, atacado, 
varejo, postos de combustíveis, farmácias e serviços 
financeiros, o Grupo ABC tem sede em Divinópolis e 
chega a 30 cidades das regiões do Alto Paranaíba, 
Central, Centro-Oeste, Sul e Triângulo. Ainda neste 
ano, a rede ABC prevê a abertura de oito lojas e  
a chegada a cinco novas cidades

DIN DISTRIBUIDORA

CD para comemorar 20 anos de atividades
A DIN Distribuidora, focada no pequeno e médio varejo alimentar de 
Minas Gerais, está comemorando 20 anos de atuação. E para celebrar 
o aniversário, a empresa já começa de casa nova. Inaugurado no fim 
do primeiro semestre, o novo complexo da DIN duplica sua capacidade 
operacional, permitindo maior variedade e armazenamento de 
produtos para todos os seus parceiros. Com 6 mil metros quadrados, 
o espaço também conta com nova sede administrativa, televendas 
ativo, ambiente para treinamento de equipe, software para gestão e 
automatização de processos e uma grande estrutura de câmera fria em 
desenvolvimento. O novo CD (foto) está localizado em Contagem/MG.

GRUPO TAPAJÓS

Logística aprimorada
O Grupo Tapajós segue seu plano para dinamizar a operação 
do atacado com novas tecnologias e processos. O centro de 
distribuição de Manaus/AM foi escolhido para receber as primeiras 
novidades. A companhia desenvolveu um projeto de categorização 
de entrega que é representada por cores. “O novo modelo 
aumentou a produtividade em 50%. Estamos enviando 70% dos 
produtos no mesmo dia e os demais 30% no dia seguinte”, ressalta 
Raimundo Nonato Nascimento, gerente de Logística do CD. O grupo 
atua com linhas de medicamentos e de não medicamentos. 

APOIO MINEIRO

Nova unidade em Contagem
O Grupo Super Nosso inaugurou mais uma 
unidade do Apoio Mineiro, em Contagem/
MG (foto). O novo empreendimento 
está localizado na Via Expressa de 
Contagem e conta com 10 mil itens em 
seu portfólio. Com a inauguração, o 
Grupo encerra em 2020 a programação 
de abertura da bandeira Apoio Mineiro 
e projeta novas unidades para 2021.

NEGÓCIOS



E-COMMERCE 

por Rúbia Evangelinellis

O crescimento das vendas 
pela internet remete a um 
novo hábito de consumo, 
que vai além da escolha do 
canal digital e exige aten-

ção do varejo. Ricardo Pastore (foto), 
coordenador do núcleo de varejo da 
ESPM – Escola Superior de Propaganda 
e Marketing destaca o fato de que, em 
função da pandemia, um maior número 
de brasileiros se aproximou de marcas e 
produtos encontrados no e-commerce. 
Esse movimento favorece empresas 
que habitualmente trabalham com a 
ferramenta virtual e, por isso, conse-
guem oferecer vantagens e promoções 
para o shopper. 

“O que é preciso analisar é o fato de 
que os consumidores passaram a ter ou-
tras motivações de compras”, observa. 
A partir daí, acrescenta, eles alteraram 
as missões de compra, a seleção dos 
produtos, o tíquete médio de compra e, 
principalmente, a escolha dos canais de 
vendas, que favorecem as compras on-
-line e as lojas de proximidade. 

Pastore também destaca que as ven-
das pelo e-commerce já atingem a mar-
ca recorde de 12,6% do varejo, tomando 

Especialista destaca que as 
mudanças no consumo são 
estabelecidas pela troca de canais 
de vendas e não por marcas

Novos hábitos
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como base o índice MCC-ENET, de maio, 
desenvolvido pelo Comitê de Métricas da 
Câmara Brasileira de Comércio Eletrôni-
co (camara-e.net) em parceria com o Mo-
vimento Compre & Confie.

Esse dado, segundo informou, prova 
que grande parte dos consumidores mi-
grou das lojas físicas para o canal on-line 
de compras.

MIGRAÇÃO Diante dessa promissora 
perspectiva para as compras, o especia-
lista assinala que as mudanças de con-
sumo são estabelecidas pela troca de ca-
nais de vendas e não por marcas. “Com a 
migração, a experiência de compra pode 
favorecer a mudança de marcas e produ-
tos com ofertas e promoções.”

O especialista também alerta para a 
necessidade de as empresas reverem 
planos de investimentos que não con-
templavam as vendas on-line. “Esse mo-
vimento já é perceptível, por exemplo, 
em redes de varejo que diversificaram o 
portfólio virtual. Para a loja de proximida-
de, vale a regra de ouro, de oferecer um 
mix adequado, redução dos pontos de 
contato físicos nas compras presenciais 
e investimento em tecnologia, também 
oferecendo a oportunidade da compra 
digital”, acrescenta.  
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MELHORES DO ANO

Prêmio divulgado pela ABAD e 
pela GfK consolida-se e premia os 
atacadistas distribuidores que se 
destacaram pela prestação de serviço

No topo da lista
estratégia e os planos futuros de cada 
um deles. 

Fernando Baialuna, diretor de Varejo 
da GfK, ressalta que o prêmio é muito 
importante para os elos da cadeia de 
abastecimento porque reflete o olhar do 
varejista sobre o trabalho dos atacadistas 
distribuidores, que, cada vez vez mais, se 
fortalece. “O prêmio se transformou em 
uma tradição, uma referência para o pe-
queno varejista e as indústrias, que tam-
bém estão atentas para essa premiação. 
Uma avaliação que indica os melhores 
prestadores de serviço e que já se solidi-
ficou”, observa.

Baialuna também destaca que, com 
a pandemia da Covid-19 e as restrições 
impostas nos últimos meses, acelerou as 
experiências on-line e off-line do consu-
midor, o que levou os varejistas a divulgar 
suas ofertas por WhatsApp, Facebook ou 
outra forma digital e oferecer uma pres-
tação de serviço mais qualificada. “O va-
rejista teve de se adequar ao momento 
que estamos vivendo porque agora exis-

Troféu será 
entregue aos 22 
premiados de 
todo o Brasil

por Adriana Bruno, Claudia Rivoiro 
e Rúbia Evangelinellis

Em seu sexto ano consecu-
tivo, o prêmio Melhores do 
Ano foi divulgado pela ABAD 
– Associação Brasileira de 
Atacadistas e Distribuidores e 

apontado pela pesquisa realizada pelo 
instituto de pesquisa de mercado GfK, 
por meio de entrevistas pessoais e ques-
tionários que abrangeram um universo 
de mais de três mil varejistas de todo o 
Brasil, com base nos serviços e no aten-
dimento prestados pelos atacadistas 
distribuidores. Nas páginas a seguir, a 
DISTRIBUIÇÃO traça um pequeno perfil 
dos ganhadores, destacando a ação, a 
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MELHORES DO ANO

te o consumidor ‘figital’. Ele é físico, vai ao 
ponto de venda, mas também pesquisa 
por intermédio de meios digitais, e tem 
consciência dos  preços em um nível 
nunca visto”, destacou. Ele também lem-
brou que o atacadista distribuidor teve 
de se aproximar mais do seu cliente, o 
varejista de vizinhança. Até no que se re-
fere a prazos de pagamento, aliás, todos 
os elos da cadeia tiveram de rever esses 
prazos para manter o fôlego na hora da 
compra. Crédito e prazo de pagamen-
to serão muito mais importantes daqui 
para frente”, lembrou. 

OS PREMIADOS 

Melhor Atacadista Distribuidor Nacional  Grupo Martins
Melhor Atacadista de Autosserviço Nacional Atacadão
 Acre RB Distribuidora - Ecoacre 
Alagoas e Sergipe Andrade Distribuidor 
Amapá Armazém Santa Maria 
Amazonas  Dunorte Distribuidora
Bahia  Lutan Distribuidora 
Ceará  J.Sleiman & Cia. 
Goiás, Pará, Tocantins e Distrito Federal   JC Distribuição e Logística
Espírito Santo Unimarka Distribuidora
Maranhão e Piauí Jorge Batista & Cia. 
Mato Grosso  Irmãos Domingos
Mato Grosso do Sul e São Paulo    Bate Forte
Minas Gerais    Decminas Distribuição e Logística
Paraíba  Nordil Nordeste 
Paraná e Santa Catarina    Destro Macroatacado
Pernambuco   Paraty Atacado e Distribuidora 
Rio de Janeiro   Garcia Atacadista
Rio Grande do Norte Riograndense Distribuidora
Rio Grande do Sul    Fröhlich
Rondônia Mercantil Nova Era
Roraima Parima Distribuidora

O varejista teve 
de se adequar 
ao momento 
que estamos 
vivendo porque 
agora existe 
o consumidor 
‘figital’ 
FERNANDO BAIALUNA, 
diretor de  
Varejo da GfKD
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MELHORES DO ANO

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR NACIONAL GRUPO MARTINS

Com uma estraté-
gia consolidada e 
focada no peque-
no e médio varejo, 
o Grupo Martins 
repete o feito que 
realizou em outras 

edições ao receber o prêmio de Me-
lhor Atacadista Distribuidor do Brasil. 
Para Flávio Lúcio Martins, CEO da em-
presa, a premiação marca o reconhe-
cimento de uma operação “bem de-
finida e do trabalho bem incansável” 
dos colaboradores, especialmente 
em momentos de grandes incertezas 
e desafios, como o atual. 
A empresa atende 125 mil clientes por 
mês e mantém um plano de ações 
que leva em consideração as diferen-
ças, necessidades e especificidades 
de cada segmento de negócio no nível 
regional. “Com uso intenso de tecno-
logia, desenvolvemos para os clien-
tes, por intermédio da Universidade 
Martins do Varejo, soluções que vão 
de sortimento a crédito, de canais de 

FORNECEDORES

Procter & Gamble
Nestlé
Unilever
Mondelez
Cargill

Operação bem definida 

A premiação é o 
reconhecimento 
de uma operação 
“bem definida e 
do trabalho bem 
incansável” dos 
colaboradores
 FLÁVIO LÚCIO 
MARTINS, CEO do 
Grupo Martins
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atendimento a integração on-line & 
off-line, passando por logística e evo-
lução das lojas.”
Nestes tempos de combate à Covid-19, 
a empresa fortaleceu a comunicação 
que mantém com o varejo por meio de 
canais on-line: “Além disso, com a es-
tratégia de expansão da base de clien-
tes, em execução desde 2018, entra-
mos, em todas as dimensões do nosso 
negócio, bem preparados diante da 
atual situação de pandemia.” 
Presente em 5.184 municípios, o Mar-
tins cresceu 52% em volume de ven-
das de janeiro a julho. E prevê, como 
desafios futuros, manter o ritmo acele-
rado dos negócios e superar os objeti-
vos traçados para 2020. 
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Na estreia da pre-
miação concedida 
ao Melhor Atacadis-
ta de Autosserviço 
Nacional, o Ataca-
dão foi reconhecido 
pelo pequeno va-

rejista como o vencedor na categoria. 
Para Marco Oliveira, vice-presidente da 
empresa, a premiação significa o re-
conhecimento, pelo mercado, de que 
o Atacadão está trilhando o caminho 
certo. “Somos parceiros dos nossos 
consumidores e atribuímos esse re-
conhecimento principalmente a esse 
fato. Nossa proximidade, competivida-
de de preços e rentabilidade ano após 
ano têm se mostrado diferenciais im-
portantes no mercado do atacarejo”, 
comenta Oliveira. 
Marco também destaca que as marcas 
desempenham, se puderem, o papel 
de inspirar e o dever social de ajudar. 
“Por isso, sempre buscamos ser per-
feitamente transparentes com nossos 
clientes e apoiá-los em todos os mo-
mentos”, afirma. 
Ainda de acordo com Oliveira, a pre-
sença nacional do Atacadão e a grande 
variedade de produtos básicos que ele 
oferece, aliadas à sua capacidade para 
alcançar não apenas o B2B, mas tam-
bém o consumidor final, colocam a ope-
ração em uma posição favorável diante 
do cenário atual, apesar da acentuada 
redução nos negócios e em outras ativi-
dades similares dos restaurantes. 

MELHORES DO ANO

MELHOR ATACADISTA DE AUTOSSERVIÇO NACIONAL ATACADÃO

Diferenciais importantes

Somos parceiros 
dos nossos 
consumidores e 
atribuímos esse 
reconhecimento 
principalmente
a esse fato
MARCO OLIVEIRA, 
vice-presidente  
do Atacadão

Template_Anúncio.indd   1Template_Anúncio.indd   1 14/09/2020   16:45:5714/09/2020   16:45:57

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

/A
RQ

U
IV

O
EU

G
ÊN

IO
 G

O
U

LA
RT

24 Melhores Gfk.indd   2824 Melhores Gfk.indd   28 15/09/2020   09:22:3115/09/2020   09:22:31



 SET/OUT 2020 www.revistadistribuicao.com.br 29

Template_Anúncio.indd   1Template_Anúncio.indd   1 14/09/2020   16:45:5714/09/2020   16:45:5724 Melhores Gfk.indd   2924 Melhores Gfk.indd   29 15/09/2020   09:22:3215/09/2020   09:22:32



30 www.revistadistribuicao.com.br SET/OUT 2020

MELHORES DO ANO

Manter uma equipe de profissionais 
capacitados e buscar a eficiência na 
logística e na execução nos pontos de 
venda são atribuições que devem ser 
alvos constantes na operação do bem 
servir, observa Celso Pessoa, diretor-
-presidente do Andrade Distribuidor. 

“Procuramos estar sempre perto dos clientes e realiza-
mos ações de marketing e pesquisas de satisfação. Quan-
do veio a pandemia, montamos rapidamente um comitê 
para saber quais as medidas que deveríamos adotar, o 
que repercutiu positivamente”, diz. 
A empresa tem 11 mil clientes ativos, um portfólio de 12 
mil itens e, desde abril, registra um crescimento de ven-
das de 27%. O desafio que pretendemos vencer é o de 
elevar em 20% nosso faturamento em 2020, obtendo o 
melhor resultado dos últimos cinco anos. 

Pelo quarto ano consecutivo, a em-
presa recebe o prêmio Melhores do 
Ano e para Pedro Neves, gerente-
-geral da empresa, a política de 
trabalho da Ecoacre, resguardan-
do as necessidades de ajustes e 
adequações, permanece inaltera-

da, o que permite à empresa estar em sintonia com 
a cultura regional. “Não abrimos mão do constante 
aprofundamento dos nossos laços de parceria, que 
mantemos  com muita dedicação, acompanhados  de 
ações e campanhas promocionais variadas, informes 
e a incessante procura por melhorar nossa prestação 
de serviços de entrega, entre outras atividades”, des-
taca Neves. Atualmente, a empresa trabalha com um 
portfólio de 10.940 itens, que incluem os de consumo 
geral e de farma. 

FORNECEDORES

Mars Petcare Brasil
Ontex
Grupo 3corações
Panasonic (pilhas)
Coty

Sintonia com o cliente
ACRE RB Distribuidora — Ecoacre

FORNECEDORES

Unilever
Alpargatas
Colgate-Palmolive
L’Oréal
Ontex

Aliança fortalecida 
ALAGOAS/SERGIPE Andrade Distribuidor

Pedro Neves, 
gerente-
geral da 
Ecoacre

Celso 
Pessoa, 
diretor-
presidente 
do Andrade 
Distribuidor

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

/A
RQ

U
IV

O
D

IV
U

LG
AÇ

ÃO
/A

RQ
U

IV
O

24 Melhores Gfk.indd   3024 Melhores Gfk.indd   30 15/09/2020   09:22:3515/09/2020   09:22:35



 SET/OUT 2020 www.revistadistribuicao.com.br 31
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Com 30 anos de atuação no Ama-
zonas e em Roraima, e com um 
portfólio de aproximadamente qua- 
tro mil itens, a Dunorte Distribui-
dora tem como premissa entender 
em detalhes o pequeno varejo e 
suas necessidades, inclusive custo-

mizando o atendimento. Para Silvino Medeiros, presi-
dente do Grupo Medeiros e Dunorte Distribuidora, a 
premiação vem coroar esses 30 anos de parceria com 
clientes e fornecedores. “Este foi o primeiro ano em 
que a Dunorte resolveu divulgar seus números para a 
ABAD – Associação Brasileira de Atacadistas e Distri-
buidores, e o retorno, no que se refere ao reconheci-
mento, veio muito mais depressa do que a gente es-
perava. Então, para nós, é uma satisfação recebermos 
este prêmio”, disse. 

Atender o cliente da melhor maneira 
possível é o objetivo do Armazém San-
ta Maria, diz Petrônio Júnior, diretor da 
empresa. “Este é o sexto ano consecu-
tivo em que ganhamos a premiação 
de Melhor Atacadista Distribuidor do 
Estado do Amapá. Isto representa o 

fruto de muita dedicação ao nosso cliente. Ele precisa ter 
a melhor experiência de compra, o que permeia todos os 
setores da empresa, e não somente o da própria venda”, 
declara Júnior. Com quase 20 anos de mercado, a empre-
sa atende todo o Estado do Amapá e parte do Pará, com 
logística própria em 80% do Estado. “No atacado, traba-
lhamos com algo em torno de 1.500 SKUs, atendendo, em 
média, 2.500 clientes por mês. Temos cinco indústrias com 
distribuição exclusiva no Estado do Amapá”, finaliza Júnior. 

FORNECEDORES

Embaré Indústrias Alimentícias
Lactalis do Brasil
Nestlé
BRF
ADM do Brasil

Dedicação ao varejo

FORNECEDORES

Unilever
Procter & Gamble
KC do Brasil
Nivea
M.Dias Branco
SC Johnson

Trabalho reconhecido

Petrônio  
Júnior, diretor  
do Armazém  
Santa Maria

Silvino 
Medeiros, 
presidente 
do Grupo 
Medeiros 
e Dunorte 
Distribuidora

AMAZONAS Dunorte Distribuidora 

AMAPÁ Armazém Santa Maria 
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Com um plano de ação empenhado 
em dar apoio ao pequeno e médio 
varejo, alicerçado em seu constan-
te aprimoramento de serviços e do 
atendimento, e com uma expertise 
obtida em décadas de abastecimen-
to, a J.Sleiman conquista o prêmio de 

Melhor Distribuidor da região. “O nosso foco é o pequeno 
e médio varejista e o desafio que eles nos impõem é o de 
lhes dar suporte para que continuem existindo e sendo 
competitivos”, resume Alexandre Sleiman, sócio-diretor da 
empresa. Uma das suas ações é o programa de fidelidade, 
que se mantém ativo há mais de 20 anos. A empresa tem 
vigorosa atuação no abastecimento de produtos de higie-
ne e beleza, que somam 10 mil itens em seu portfólio de 
13 mil itens. Atende entre 13.500 a 14 mil pontos de venda 
no Ceará e registra um crescimento na faixa de 15% a 20%, 
patamar que espera manter até dezembro. 

FORNECEDORES

MELHORES DO ANO
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Com 35 anos de atuação no canal dis-
tribuidor e mais de 2 mil SKUs, a Lutan 
Distribuidora destaca o fato de que a 
premiação é muito importante e, com 
certeza, decorre da constante preocu-
pação com a qualidade dos serviços, 
sempre procurando atender o cliente 

da melhor maneira. “Procuramos desenvolver relações só-
lidas de longo prazo no estilo win-win (ganha-ganha) com 
nossos clientes e fornecedores, ajudando a desenvolver os 
negócios e propiciando disseminação de conhecimento. 
Para que tudo isso aconteça de maneira satisfatória, in-
vestimos em pessoas. Esta é a chave. Procuramos treinar 
e desenvolver nossos colaboradores com a finalidade de 
torná-los aptos a executar todo o planejamento estrutura-
do. Eles são as peças fundamentais do sucesso”, ressalta 
Luís Pires, diretor-executivo da empresa.

Nissin
Reckitt Benckiser
Mars
Colgate-Palmolive
Red Bull

Relações sólidas 
BAHIA Lutan Distribuidora

Unilever
Colgate-Palmolive
Johnson & Johnson
Unicharm
L’Oréal

FORNECEDORES

Décadas de expertise
CEARÁ J.Sleiman & Cia.

Luís Pires, 
diretor-
executivo 
da Lutan 

Alexandre 
Sleiman, 
sócio-diretor 
da J.Sleiman
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MELHORES DO ANO

FORNECEDORES

FORNECEDORES

“O reconhecimento pelos nossos 
clientes nos orgulha muito e nos mo-
tiva a continuar investindo para me-
lhorar e personalizar cada vez mais o 
nosso atendimento. Desde o início de 
nossa operação, há 26 anos, sempre 
procuramos atuar de maneira res-

ponsável no mercado. Um dos nossos fundamentos é a 
Transparência nas Relações com os Parceiros. Aqui nos-
sa máxima é: ‘Só prometer o que podemos cumprir’.” A 
declaração feita por Edson Varnier, diretor-presidente da 
Unimarka Distribuidora, deixa claro os motivos que leva-
ram a empresa a ser premiada. 
Com um sortimento de aproximadamente 6 mil itens, 
a empresa comercializa as categorias de alimentos, hi-
giene, beleza, limpeza doméstica e utilidades para o lar.

A JC Distribuição e Logística foi pre-
miada em quatro Estados, o que tam-
bém aconteceu no ano passado. Se-
gundo José Rodrigues da Costa Neto, 
seu diretor-presidente, o diferencial da 
empresa está no fato de ela manter o 
foco no relacionamento e na proximi-

dade com seus clientes. “Nosso objetivo é levar informa-
ção consistente e, para isso, ampliamos nosso portfólio 
com novas categorias, incluindo têxteis e itens importados, 
como bebidas, alimentos e bazar, para que a rentabilidade 
deles também aumente.” José Rodrigues adiantou que, 
apesar da pandemia da Covid-19 e das restrições, a empre-
sa pretende fechar este ano com um crescimento de dois 
dígitos. “Os planos para 2021 são o de continuar a crescer 
nas regiões já trabalhadas e o de nos expandirmos para al-
guns municípios na Bahia e no Maranhão.” 

Unilever
Mondelez
PepsiCo
P&G 
Nestlé

Proximidade com os clientes
DISTRITO FEDERAL, GOIÁS, PARÁ E TOCANTINS JC Distribuição e Logística

Colgate
Johnson & Johnson
L’Oréal
Procter & Gamble
Reckitt Benckiser

Motivação e investimentos
ESPÍRITO SANTO Unimarka Distribuidora

José Rodrigues 
da Costa 
Neto, diretor-
presidente da 
JC Distribuição 
e Logística

Edson Varnier, 
diretor-
presidente 
da Unimarka 
Distribuidor
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Presente no Estado do Mato Gros-
so há mais de 50 anos, a Irmãos 
Domingos trabalha hoje com mais 
de 4.300 itens de diferentes cate-
gorias. Seu diretor, Antônio Do-
mingos, destaca que a credibilida-
de que a empresa conquistou ao 

longo de sua trajetória é o principal motivo que leva 
ao reconhecimento pelos seus clientes.  “Atendemos 
todos os municípios do nosso Estado, com pontua-
lidade, com preços justos e, principalmente, com o 
foco voltado para as necessidades reais dos nossos 
clientes. Além disso, a empresa trabalha oferecendo 
iniciativas vantajosas, que vão desde promoções se-
manais a logística integrada com o comercial (roteiri-
zação)”, destaca Domingos. 

Uma logística dinâmica combinada 
com uma atividade de e-commer-
ce ativa e com a reestruturação do 
atendimento dos representantes co-
merciais, que agora atuam em duas 
equipes, cada uma delas com um mix 
mais enxuto, são ações consideradas 

assertivas no atendimento ao varejo. 
É o que pensa Jairon Batista, diretor do Grupo Jorge Ba-
tista, eleito o Melhor Atacadista Distribuidor nos dois Esta-
dos. “Uma das ações que adotamos foi dividir o portfólio 
em duas pastas, cada uma com 4 mil itens, encabeçados 
por alimentos e cosméticos.”  Com 9 mil clientes ativos, a 
empresa vende, por mês, cerca de 71,5 milhões de reais e 
mantém um crescimento de 28%. “O Grupo prevê encerrar 
2020 com uma alta entre 28% e 30%. Antes da pandemia, 
esperávamos 12%”, adianta.

FORNECEDORES

Química Amparo
BRF
Colgate-Palmolive
Unilever 
Ourolux

Ritmo acelerado
MARANHÃO E PIAUÍ Jorge Batista & Cia. 

FORNECEDORES

Química Amparo
Laticínios Bela Vista
Sepac Papel e Indústria
Indústria Anhembi
Unilever

Credibilidade reconhecida
MATO GROSSO Irmãos Domingos

Jairon 
Batista, 
diretor do 
grupo Jorge 
Batista

Antônio 
Domingos, 
diretor da 
Irmãos 
Domingos
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“Uma força de vendas enorme, com 
mais de 540 RCAs no campo, aten-
dendo os clientes semanalmente”, 
destaca Lucas Pereira, diretor de Ne-
gócios do Bate Forte, vencedor do 
prêmio em dois Estados: Mato Grosso 
do Sul e São Paulo. Ele acrescentou a 

informação de que foi aberto um CD em Jacareí/SP, so-
mando  atualmente  três plantas no Estado de São Paulo. 
“Oferecemos para o pequeno varejo um nível de serviço 
excelente, com muitas regiões atendidas em até 24 horas, 
além de desenvolver ações de trade com clientes, como 
jantares de relacionamento, campanhas de vendas e 
convenções. E também lançamos o Bate Forte Digital, 
que, por meio de app e site, permite que estejamos à dis-
posição do cliente sempre que ele precisar”, acrescentou. 

FORNECEDORES

Colgate
Nestlé
Unilever
Cargill
M.Dias Branco

Serviço de excelência
MATO GROSSO DO SUL E SÃO PAULO Bate Forte

Lucas Pereira, 
diretor de 
negócios do 
Bate ForteD
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Com uma média de 14 mil clien-
tes atendidos mensalmente e um  
portfólio 5 mil itens, o Decminas 
atua com um leque de ações de 
apoio e fortalecimento dos clien-
tes. “Levamos aos pequenos vare-
jistas ações exclusivas, amplo mix 
de produtos fracionados e condi-

ções comerciais estruturadas para que possam com-
petir vigorosamente com grandes varejistas”, diz Nil-
do Souza, diretor-executivo da área de distribuição 
do atacado de entrega.
Daqui para frente, segundo Souza, o desafio está em 
lidar com um cenário de incerteza econômica e a alta 
exigência dos clientes e parceiros comerciais pela ex-
celência no atendimento.

FORNECEDORES

Unilever
Procter & Gamble
Johnson & Johnson
Mondelez
L’Oréal

Leque de ações
MINAS GERAIS Decminas Distribuição e Logística 

Nildo Souza, 
diretor-
executivo 
da área de 
distribuição 
do atacado 
de entrega do 
DecminasD
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Na busca por se aproximar cada vez 
mais do cliente e de suas necessida-
des, a Nordil Distribuidora é hoje uma 
empresa omnichannel, como explica 
Heltton Veríssimo Diniz, diretor. “So-
mos uma empresa que, além da ven-
da externa, tem call center, site B2B e 

APP. Hoje, o cliente da Nordil tem à sua disposição nossos 
produtos a todo momento e, realmente, é uma empresa 
disponível 24/7”, conta. Ele também destaca o aumento do 
leque de produtos oferecidos graças à criação de uma nova 
equipe de vendas, focada no mercado de bebidas. Em re-
lação ao prêmio, Diniz afirma que um dos fatores aos quais 
ele credita esse reconhecimento é a readequação da logís-
tica, a qual permitiu que a equipe de minivarejo (equipe ex-
clusiva para o pequeno varejo) estivesse mais próxima dos 
clientes, com maior abrangência e entregas mais rápidas. 

O Destro Macroatacado foi eleito 
novamente o Melhor Atacadista 
em dois Estados. Segundo o em-
presário João Destro, diretor da 
empresa, os fatores fundamentais 
do trabalho prestado ao cliente va-
rejista são sua logística eficiente e 

rápida, seu estoque permanentemente disponível e o 
apoio oferecido pelas indústrias, viabilizando preços 
competitivos ao pequeno comerciante. “Durante a 
pandemia da Covid-19, seguimos todos os protocolos 
necessários para operar com nosso portfólio de 6 mil 
itens ativos, abastecendo três Estados – Paraná, Santa 
Catarina e Mato Grosso do Sul. A empresa, com mais 
de 50 anos de atividade, orgulha-se pelo trabalho que 
desenvolveu ao longo dessas décadas”, enfatizou.

FORNECEDORES

Ajinomoto
Nissin
Colgate-Palmolive 
Bauducco 
Red Bull 

Transformar e ampliar
PARAÍBA  Nordil Nordeste  

FORNECEDORES

Unilever
Nestlé
Química Amparo
Colgate-Palmolive 
Reckitt Benckiser

Apoio e logística eficientes
PARANÁ E SANTA CATARINA Destro Macroatacado

Heltton 
Veríssimo 
Diniz, 
diretor da 
Nordil

João Destro, 
diretor da 
empresa
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A principal fonte de negócios da 
empresa é Pernambuco, que re-
presenta 80% das vendas. Com um 
portfólio de 8 mil itens, abastece 7 
mil pontos de venda no Estado. 
Flávio Martins, diretor-comercial, 
atribui a premiação recebida à 
estreita proximidade da empresa 

com seus clientes. Suas principais ações incluem o 
fortalecimento do trabalho de campo, a entrega em 
até 48 horas, a concessão de prazos de pagamento 
e o olhar atento voltado para as necessidades do va-
rejo. A partir da pandemia, as vendas tiveram um im-
pulso entre 15% e 18%. “O consumo está acelerado, 
mas não sabemos como estará o movimento quando 
terminar o auxílio emergencial. Ainda assim, espera-
mos crescer neste ano”, diz.

Ser reconhecido, pela terceira vez con-
secutiva, como o Melhor Atacadista Dis-
tribuidor do Estado do Rio de Janeiro 
é sempre uma vitória. Para Oberdan 
Garcia, diretor do Garcia Atacadista, 
é um título que  comemora e exalta a 
todos os parceiros e colaboradores da 

empresa. “As dificuldades aumentaram consideravelmen-
te, o cenário é turbulento e o ponto de venda é procurado 
por vários canais diferentes. Portanto, o desafio de ser um 
prestador de serviço de alta qualidade e cada vez melhor 
para o varejo e para a indústria também cresce na mesma 
proporção”, afirmou. Ao mesmo tempo, acrescentou, o tro-
féu motiva a buscar a excelência e o espírito de  vanguarda 
para chegar, com o mix correto, ao ponto de venda correto, 
representando todas as indústrias que são parceiras.  

FORNECEDORES

Colgate-Palmolive
Kimberly-Clark
3M
L’Oréal
Coty

Laços estreitos
PERNAMBUCO  Paraty Atacado e Distribuidora

FORNECEDORES

Unilever
Kimberly-Clark
Colgate
Mondelez 
Nestlé 

Fortalecer a equipe
RIO DE JANEIRO Garcia Atacadista

Flávio 
Martins, 
diretor-
comercial 
da Paraty 
Atacado e 
Distribuidora

Mário e 
Oberdan 
Garcia, 
diretores 
do Garcia 
Atacadista
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Com 65 anos de vida e 13 mil 
clientes ativos, a Fröhlich cobre 
324 cidades gaúchas. Foi eleita 
Melhor Atacadista Distribuidora 
do Estado. “Ficamos muito felizes 
e agradecidos com o prêmio. Para 
nós, ele é o Oscar da Distribuição, 

uma conquista especial em um ano tão atípico e de-
safiador”, define Lauro Fröhlich, diretor-presidente.
Ele atribui o prêmio ao trabalho em equipe e ao foco 
em uma gestão que procura melhorias e inovações. 
“Sabemos que o pequeno varejo enfrenta muitos desa-
fios e precisa ter boas parcerias e oferecer atendimen-
to feito sob medida para suprir suas necessidades”, diz. 
Apesar dos desafios impostos pela pandemia, a meta 
é encerrar o ano com um crescimento de 9%.

Parceria é a palavra-chave da Rio-
grandense para manter um relacio-
namento com o varejo voltado para 
ações que visam o giro de produtos, 
estimulem o consumo e proporcio-
nem um melhor ambiente de negó-
cios, em especial durante a pande-

mia“. Já vínhamos trabalhando com essa estratégia, que 
exige neste momento mais velocidade, adaptabilidade e 
a personalização para atender às diferentes demandas. 
Vivemos um momento de mudanças aceleradas e de fi-
delização dos consumidores”, diz Danielle Brasil, diretora-
-comercial. De janeiro a julho, a empresa registrou um au-
mento de vendas de 30%, em relação a igual período de 
2019. A empresa já coleciona mais de 12 títulos, incluindo 
também com o maior faturamento do estado.

MELHORES DO ANO

FORNECEDORES

Unilever
Johnson & Johnson
Reckitt Benckiser
M.Dias Branco
L’Oréal

Parceria é a palavra-chave
RIO GRANDE DO NORTE Riograndense Distribuidora 

FORNECEDORES

Girando Sol
Nutrire
Pastifício Riograndense
Apti Alimentos
Indústria de Vinagre Prinz

Oscar da Distribuição
RIO GRANDE DO SUL Fröhlich

Danielle 
Brasil, 
diretora- 
comercial da 
Riograndense 
Distribuidora

Lauro 
Frohlich, 
diretor-
presidente 
da Frohlich
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Com a convicção de que o maior 
patrimônio de uma empresa é sua 
força do trabalho, Antônio Parima, 
presidente da Parima Distribuido-
ra, dedica o prêmio aos seus cola-
boradores. A empresa investe com 
firmeza em ações nos PDVs, como 

promoções e outras iniciativas realizadas com o apoio 
de fornecedores. Tem até um food truck, que utiliza 
para degustações. Diante do quadro da pandemia, o 
empresário entende que a proximidade com o varejo 
faz toda a diferença. Desde março, a distribuidora re-
gistra um aumento de vendas entre 12% e 15%. “O de-
safio, daqui para frente, é o de manter o foco no varejo 
e o pé no acelerador”, diz o empresário, que prevê um 
crescimento de 15% a 18% em 2020.

Criada em 1981 em Ji-Paraná/RO, a 
Mercantil Nova Era conquistou pro-
jeção de mercado, ganhou o res-
peito dos varejistas e fez o bolo dos 
negócios crescer. “Somos pratica-
mente a única empresa do setor 
que sobreviveu durante todo esse 

tempo na região e se manteve em crescimento”, diz 
Luiz Gastaldi Júnior, fundador da empresa. O segredo 
da longevidade e da expansão, explica, está no apoio 
oferecido aos clientes, que recebem informações de 
mercado e sobre inovações, e no fato de manter a 
atenção voltada para as tendências do consumo e os 
processos de digitalização. A empresa espera fechar 
2020 com um crescimento de 50%, impulsionado in-
clusive pela abertura de seis lojas neste ano.

PRINCIPAIS FORNECEDORES

Alpargatas
BRF
Nestlé
Ambev
Coca-Cola
Rayovac

Tradição e inovação
RONDÔNIA Mercantil Nova Era

FORNECEDORES

PepsiCo
Nissin
Bauducco
Johnson & Johnson
Heinz Brasil

Trabalho de equipe
RORAIMA Parima Distribuidora

Luiz Gastaldi 
Júnior, diretor 
e fundador da 
Mercantil  
Nova Era

Antônio 
Parima, 
presidente 
da Parima 
Distribuidora
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tínuo e consistente da pesquisa, um fiel 
retrato do setor. A cada ano, percebe-se 
que o estudo, uma tradição iniciada há 
mais de duas décadas, está ficando mais 
e mais apurado, e mais inclusivo. No le-
vantamento mais recente, foram regis-
trados 667 respondentes.”

Para relembrar os números do Ranking 
ABAD/Nielsen 2020 (ano-base 2019), a 
pesquisa registrou que o setor atacadista 
distribuidor manteve sua robustez e sua 
importância no abastecimento dos pon-
tos de venda. Na pesquisa realizada pela 
ABAD/Nielsen em 2019, constatou-se 
que o consumo nacional alcançou 516,2 
bilhões de reais, com um crescimento de 
5,6% em relação a 2018. Desse montan-
te, o canal indireto respondeu por 273,5 
bilhões de reais, o equivalente a 53%, re-
sultado maior que o anterior, que foi  de 
261,8 bilhões de reais.   

da Redação

O Ranking ABAD/Nielsen 2020 
(ano-base 2019), além de 
ser o maior e mais com-
pleto estudo sobre o canal 
indireto, divulgado há mais 

de 25 anos, também revela quais são os 
“Maiores Atacadistas Distribuidores” no 
quesito faturamento geral, que já foram 
conhecidos por meio da revista DISTRI-
BUIÇÃO em sua edição de maio último. 
Emerson Destro, presidente da ABAD 
– Associação Brasileira de Atacadistas 
e Distribuidores, ao destacar o papel 
fundamental do estudo para a análise 
do comportamento e das tendências 
do canal indireto e das indústrias, en-
fatizou: “É muito importante que as 
empresas respondam ao questionário, 
pois assim se registra um aumento con-

O Ranking ABAD/Nielsen 2020 
(ano-base 2019) revelou os 
maiores atacadistas distribuidores 
no quesito faturamento geral

MAIORES DO ANO
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ESTADO EMPRESA  FATURAMENTO (R$)
Goiás  JC Distribuição e Logística  1.509.737.572,03
Distrito Federal
Categoria Autosserviço Atacadão Dia a Dia  1.513.022.575,00
Categoria Mercearil Maximus Atacadista Distribuidor 482.370.671,63
Mato Grosso  Norte Sul Real Distribuidora e Logística 392.205.951,90
Mato Grosso do Sul
Categoria Autosserviço Mecari Distribuidora 71.037.105,92
Categoria Mercearil SBM Comércio 63.458.994,49C

EN
TR

O
-O

ES
TE

MAIORES DO ANO

OS PREMIADOS

ESTADO EMPRESA  FATURAMENTO (R$)
Acre  Recol Distribuição e Comércio 314.834.134,00
Amapá  Rachel Loiola & Cia. 201.805.300,18
Amazonas  
Categoria Autosserviço Mercantil Nova Era 1.021.184.000,00
Categoria Mercearil Dunorte Distribuidora 1.011.398.593,48
Rondônia  Friron – CDR de Frios Rondônia  154.567.155,50
Pará  Marques e Melo  532.573.809,80
Roraima  Parima Distribuidora  52.777.777,02
Tocantins  Destaque do Norte Logística e Dist.  88.910.971,39

N
O

R
TE

ESTADO EMPRESA  FATURAMENTO (R$)
Paraná  Destro Macroatacado  1.539.227.736,37
Rio Grande do Sul  Unidasul Distribuidora Alimentícia 483.332.554,00
Santa Catarina
Categoria Farma Genésio A Mendes & Cia.    1.713.554.548,00
Categoria Mercearil Deycon Comércio e Representação 1.396.610.123,00

SU
L

ESTADO EMPRESA  FATURAMENTO (R$)
Espírito Santo  Unimarka Distribuidora   1.238.654.901,00
Minas Gerais  Grupo Martins  5.093.696.060,78
São Paulo  Atacadão  42.055.209.787,00
Rio de Janeiro  Zamboni Comercial 573.775.048,42SU

D
ES

TE

ESTADO EMPRESA  FATURAMENTO (R$)
Alagoas  Andrade Distribuidor 613.848.172,59
Bahia  
Categoria Autosserviço Atakarejo Distribuidor de Alimentos e Bebidas  2.079.688.000,00
Categoria Mercearil Cabral e Souza 317.679.303,00
Ceará  J.Sleiman & Cia. 787.736.730,84
Maranhão  Comcarne Comercial de Carne 549.439.954,08
Paraíba  Nordece-Nordeste Representação e Distribuição  676.807.971,70
Pernambuco  Masterboi Alimentos   714.870.684,25
Piauí  Jorge Batista & Cia.  602.434.857,93
Rio Grande do Norte  Riograndense Distribuidora 473.528.013,50
Sergipe  Megga Distribuidora  391.160.196,27
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42 Maiores.indd   4342 Maiores.indd   43 15/09/2020   09:24:2315/09/2020   09:24:23



CAPA

%

Renovar e 
simplificar

CAPA

cesso de arrecadação, além da redu-
ção da carga de impostos, mas em 4 de 
setembro foi feita a retirada do pedido 
de urgência para apreciação da pro-
posta, enviada pelo governo, que cria 
a CBS (Contribuição Social Sobre Ope-
rações com Bens e Serviços). O mode-
lo foi apresentado ao Congresso em 22 
de julho e prevê a criação da Contribui-
ção Social sobre Operações com Bens 
e Serviços (CBS) em substituição ao 
PIS/Pasep e à Cofins.

No entanto, esse “jogo de xadrez 
tributário”, que alia economistas, polí-
ticos e estrategistas empenhados em 
vencer o caos que, há décadas, impera 
no sistema de taxas e tributos, busca 
um caminho capaz de corrigir as distor-
ções desse sistema e de  torná-lo mais 
igualitário, claro e compreensível no 
atendimento aos setores econômicos 
e à sociedade. Por ora, o tabuleiro per-
manece na Comissão Mista Especial do 
Congresso Nacional, composta por 50 
parlamentares, que avaliam como eli-
minar um punhado representativo de 
tributos e de tornar mais transparente 
a compreensão do sistema.

Para a criação do novo modelo, o 
grupo de senadores e deputados fe-

por Rúbia Evangelinellis

Em um cenário de recessão téc-
nica, com um tombo recorde 
do PIB, de 9,7%, no segundo 
trimestre de 2020, a Reforma 
Tributária continua a se man-

ter como incógnita. Empresários e es-
pecialistas entendem a necessidade de 
avançar nas discussões que tratam da 
renovação e da simplificação do pro-

44 www.revistadistribuicao.com.br SET/OUT 2020

As três propostas de unificação 
de impostos para a nova Reforma 
Tributária continuam a compor 
uma equação difícil de resolver 
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derais avalia duas Propostas de Emen-
da à Constituição. Ambas têm como 
principal referência a necessidade de 
substituição de diversos tributos (de 
âmbito federal, estadual e municipal) 
pelo Imposto sobre Bens e Serviços 
(IBS), versão nacional do Imposto so-
bre Valor Agregado (IVA) adotado por 
vários países. A diferença é que a PEC 
110/2019 (bancada pelo Senado) agre-
ga nove tributos e a PEC 45/2019, da 
Câmara dos Deputados, apenas cinco 
(veja Quadro com os detalhes das pro-
postas nas páginas 47e 48).

CAPA

Economistas e parlamentares que se encontram 
na linha de frente do debate sobre a Reforma 
Tributária participaram, no dia 31 de agosto, de um 
evento virtual promovido pela ABAD – Associação 
Brasileira de Atacadistas e Distribuidores para o  
lançamento do “Anuário 2020”, com o propósito 
de discutir os impactos das mudanças no setor 
produtivo. Para o economista e ex-deputado 
federal, Luiz Carlos Hauly, mentor da PEC 110/2019, 
que é defendida pelo Senado, a economia não 
suporta mais a atual carga tributária. “Nos 
últimos 32 anos, perdemos 10 trilhões de reais de 
PIB porque paramos de crescer e hoje estamos 
com o PIB negativo. Portanto, não podemos 
fazer uma pequena reforma. O fatiamento das 
propostas anteriores levou à destruição da 
economia brasileira. Foram 17 reformas fatiadas. 
Destas, 15 aumentaram a carga tributária em 
até 12% do PIB em 30 anos. No ano passado, 
a arrecadação chegou a quase 35% do PIB”, 
relatou o economista em sua apresentação. 
Além de Hauly, participaram da live o presidente 
da ABAD, Emerson Destro, os deputados federais 

Aguinaldo Ribeiro (relator da Reforma Tributária 
na Câmara) e Efraim Filho (presidente da Frente 
Parlamentar de Comércio e Serviços), e Vanessa 
Rahal Canado, assessora especial do Ministro da 
Economia. A mediação foi feita por Alessandro 
Dessimoni, advogado e assessor jurídico da ABAD.
Para Vanessa Canado, a preocupação com a 
Reforma está voltada justamente para os impactos 
econômicos, e para a avaliação da capacidade 
que ela terá para melhorar não apenas a vida do 
empresário brasileiro, mas também a economia 
como um todo: produtividade, geração de 
emprego e renda. A transparência, a justiça 
tributária e a segurança jurídica, segundo o 
deputado Aguinaldo Ribeiro, são os focos do 
Congresso. “Estamos discutindo o texto e ouvindo 
os setores para construir um texto convergente 
que represente os interesses do País”, afirmou. 
Por sua vez, Efraim Filho enfatizou que o Congresso 
tem como meta a aprovação do texto. “Vemos uma 
grande vontade dos líderes de dar um passo adiante”, 
disse. Acesse o canal da ABAD no YouTube para 
assistir ao debate na íntegra. (Ana Paula Alencar) 

 PAÍS PAROU DE CRESCER POR CAUSA DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, DIZ HAULY

A nova CBS, com alíquota de 12%, 
propõe-se a acabar com a cumula-
tividade de incidências tributárias, 
com cobrança apenas sobre o valor 
adicionado pela empresa. Essa é 
apenas parte da primeira etapa da 
proposta apresentada pelo gover-
no. A equipe econômica também 
defende a criação de uma contribui-
ção sobre a movimentação finan-
ceira e o imposto seletivo, a qual 
será aplicada a produtos não reco-
mendados à saúde, como cigarros e 
bebidas alcoólicas.
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OLHAR DO SETOR Para Alessandro 
Dessimoni, tributarista e consultor ju-
rídico da ABAD – Associação Brasileira 
de Atacadistas e Distribuidores, toda 
e qualquer proposta de reforma não 
deve elevar a carga tributária e ofere-
cer a neutralidade de um sistema que 
atualmente gera concorrência desleal 
no ambiente de negócios em razão de 
distorções.

Como o atual momento é de matu-
ração da proposta, de ouvir sugestões 
e reclamações dos vários setores en-

volvidos, e de, em meio aos problemas 
decorrentes do incontestável perigo 
da pandemia e de preocupações que 
despontam diante da proximidade das 
eleições municipais, Dessimoni acredita 
que, no melhor dos cenários, o enca-
minhamento e a aprovação da reforma 
poderão ocorrer no primeiro semestre 
de 2021: “Há um sentimento geral e pro-
missor por parte do gov erno, do legisla-
tivo e dos empresários para a reforma, o 
qual pode gerar empregos, redução de 
custos, expectativas de investimento es-
trangeiro e menos concorrência desleal. 
O que preocupa atualmente é a falta de 
prioridade com o tema frente à reforma 
administrativa, pois é grande o rombo 
das contas públicas e são essas as que 
se precisa rever em primeiro lugar.”

Outro entrave, na sua avaliação, é 
a falta de espaço político para que, de 
uma única vez, se reorganize ampla-
mente o sistema, contemplando todas 
as esferas públicas – federal, estadual 
e municipal. “Sinto que, por exemplo, 
quando se traz o ICMS para dentro da 
reforma, as negociações são duras. Tal-
vez por isso seja preciso, agora, começar 
pelo federal, para só depois chegar aos 
Estados e municípios.”

Diante disso, e avaliando apenas a 
proposta da equipe econômica do go-
verno Bolsonaro, Dessimoni considera 
positiva a criação da CBS porque ela 
simplifica parte do processo, embora 
não elimine o risco de elevação do va-
lor dos impostos nem reduza entraves 
que causam obstruções no setor. “O 
fato é que a reforma atinge comércio, 
indústria e serviços de todos os tipos, 
sendo que os setores de serviços e co-
mércio têm participação mais destaca-

PEC 45 

l EXTINÇÃO DOS CINCO TRIBUTOS 
4 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 
4 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); 
4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS); 
4 Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins); 
4 Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS). 

l CRIAÇÃO DO IBS 
4 No lugar desses cinco tributos, que seriam 
extintos, surgiria um imposto unificado: o Imposto 
sobre Operações com Bens e Serviços (IBS).

l CRIAÇÃO DE IMPOSTO SELETIVO 

l REPARTIÇÃO DA RECEITA 
4 O contribuinte pagaria o imposto apenas com 
uma alíquota, mas o valor arrecadado seria dividido 
entre os poderes federal, estadual e municipal. 

l GESTÃO UNIFICADA 

l DEVOLUÇÃO TRIBUTÁRIA PARA OS MAIS POBRES 

l TRANSIÇÃO ENTRE OS MODELOS 
4 Regras de transição para mediar a substituição dos 
tributos atuais pelo IBS (dez anos) e também para repartir 
as receitas entre União, Estados e municípios (50 anos). 
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da no PIB e o governo mira neles quan-
do pensa em arrecadação”, acrescenta.

Segundo informou, a junção PIS/
Cofins e a criação da CBS, da manei-
ra como se apresenta neste momen-
to, não irá permitir à reforma resolver 
questões que, com certeza, continua-
rão atrapalhando o atacado distribui-
dor. Uma delas diz respeito às bonifi-

cações concedidas em dinheiro pelas 
indústrias para que as empresas do 
canal indireto possam encaminhar as 
estratégias de vendas e marketing jun-
to ao varejo. São consideradas pelo 
governo como receita financeira e, por 
isso, têm uma tributação mais agressi-
va. O mesmo problema se aplica à ope-
ração de desconto financeiro.

l EXTINÇÃO DE NOVE TRIBUTOS 
4 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
4 Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
4 Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS) 
4 Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins)  
4 Contribuição para o Programa 
de Integração Social (PIS) 
4 Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 
4 Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep) 
4 Cide-Combustíveis  
4 Salário-Educação 

l CRIAÇÃO DO IBS 
4 No lugar desses nove tributos, que 
seriam extintos, surgiria um imposto 
unificado estadual, o Imposto sobre 
Operações com Bens e Serviços (IBS) 

l CRIAÇÃO DO ADICIONAL DO IBS 
4 Para financiar a Previdência Social 

l CRIAÇÃO DE IMPOSTO SELETIVO 
4 O Imposto Seletivo (IS), de competência 
federal, incidiria sobre bens e serviços específicos, 
como bebidas alcoólicas, petróleo e derivados, 
combustíveis e lubrificantes, cigarros, energia 

elétrica e serviços de telecomunicações 

l EXTINÇÃO DA CSLL 
4 A extinção da Contribuição sobre Lucro Líquido 
(CSLL), que  seria incorporada ao  Imposto de 
Renda (IR), com porcentagens ampliadas 

l CRIAÇÃO DE FUNDO DE COMPENSAÇÃO 
4 A criação de dois fundos para compensar 
eventuais disparidades de receita per 
capita (o valor da renda média por pessoa 
no País) entre Estados e municípios 

l TRANSIÇÃO ENTRE OS MODELOS 
4 O processo de transição será de 15 anos 
em duas etapas para a implementação 
das novas regras tributárias

l ITCMD 
4 O Imposto de Transmissão de Causas 
Mortes e Doações sobre qualquer Natureza 
passa a ser de competência federal 

l IPVA 
4 O Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores passa a ser 
de competência municipal 

l DEVOLUÇÃO TRIBUTÁRIA 
PARA OS MAIS POBRES 

4 O imposto pago seria devolvido por meio de 
um mecanismo de transferência de renda 

PEC 110 

44 matéria_de_capa.indd   4744 matéria_de_capa.indd   47 15/09/2020   13:09:1315/09/2020   13:09:13



48 www.revistadistribuicao.com.br SET/OUT 2020

CAPA

– União Nacional de Entidades do Co-
mércio e Serviços a partir de informa-
ções obtidas junto às empresas.

Segundo Destro, enquanto não se 
dispõe desse detalhamento, em linhas 
gerais, o setor espera que não ocorra 
aumento da carga tributária, que haja 
uma limitação no poder dos Estados no 
tocante a possíveis aumentos e/ou al-
teração de alíquotas do novo imposto 
proposto. “É claro que vemos com bons 
olhos a simplificação do processo, que 
trará ganhos, bem como redução do 
Custo Brasil e do pagamento de impos-
tos. Hoje, as empresas têm um grande 
número de pessoas que trabalham vol-
tadas para o pagamento de impostos, 
para atender a todas as particularidades 
impostas pelas legislações federais, es-
taduais e municipais. Se a empresa não 
tiver uma excelente gestão fiscal, criará 
passivo sem enxergar.”

Para ele, mesmo que a reforma admi-
nistrativa seja necessária e urgente, isso 
não elimina a necessidade de se alterar 
o quanto antes o atual sistema tributá-
rio. “Ambos são urgentes e necessários. 
Que venham os dois, independente-
mente da ordem! São importantes para 
que o País mude e entre nos eixos.”

Além disso, outro ponto a ser escla-
recido/resolvido consiste em estabele-
cer onde entram os créditos gerados de 
PIS/Cofins para compensar as despe-
sas geradas nas empresas: “O governo 
e a Receita Federal foram minando os 
créditos do comércio. Hoje, há diversas 
dúvidas jurídicas e fiscais a respeito de 
quais são as despesas que dão crédito.”

No projeto de lei da reforma tribu-
tária, acrescenta, o governo destaca 
que todas as notas fiscais gerariam 
crédito de PIS/Cofins ou de CBS. Só 
que nem todos os movimentos eco-
nômicos da empresa, como aluguel 
de galpão e relações de custo, envol-
vem nota fiscal que lhes permitiria 
entrar como crédito CBS.

Outro aspecto que é incluído nas 
restrições e na complexidade da legis-
lação é o do regime de substituição tri-
butária aplicada ao ICMS.

ANÁLISE ENCOMENDADA Em razão da 
complexidade do tema, tendo em vista 
os três projetos de reforma, Emerson Des-
tro, presidente da ABAD, explica que está 
sendo elaborada uma análise compara-
tiva das propostas em tramitação com a 
carga tributária imposta atualmente ao 
setor. “A partir desse estudo, poderemos 
entender quais são os prós e os contras 
de cada uma delas. Isso será útil até mes-
mo para podermos apoiar uma delas de 
maneira mais contundente.”

O levantamento é parte integrante de 
um estudo realizado pela FIA – Funda-
ção Instituto de Administração da USP 
– Universidade de São Paulo e pilota-
do pelo professor Nelson Barrizzelli, o 
qual avaliará o impacto das propostas 
em setores representados pela Unecs 

É claro que 
vemos com 
bons olhos a 
simplificação 
do processo, 
que trará 
ganhos, bem 
como redução 
do Custo 
Brasil e do 
pagamento de 
impostos
EMERSON DESTRO, 
presidente da ABAD
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Ainda que muitos pontos precisem 
ser alinhavados antes que se possa dar 
corpo a um projeto de reformulação do 
sistema tributário, o empresário Julia-
no César Faria Souto, diretor do Gru-
po Fasouto, de Sergipe, já reconhece 
como “absurda” a proposta de criação 
da CBS. “Para mim, vai piorar o que já 
está ruim. Ela aumenta a carga tribu-
tária, não resolve as incertezas relacio-
nadas ao PIS/Cofins e complica ainda 
mais o que já é complicado”, disse.

No melhor dos mundos, o sistema 
ideal seria eletrônico e simplificado. “A 
empresa receberia, no fim de cada mês, 
uma guia pronta, mostrando a apuração, 
que permitiria que a companhia validas-
se ao comparar com o seu sistema. É 
como acontece com o imposto de renda, 
no qual os contribuintes conferem as in-
formações e fazem ajustes”, acrescenta, 
dizendo que a reforma tem de pensar em 
um modelo para os próximos 20 anos, 
um modelo simples e que acabe com a 
confusão. Considerando as três propos-
tas que estão sobre a mesa da comissão 
parlamentar, Juliano Souto mostra-se 
mais favorável à PEC 110, que reúne um 
leque maior de tributos, embora, como 
as demais, peque por transferir o paga-

mento do tributo na ponta final da ca-
deia. “A cultura brasileira que se habituou 
a pagar imposto no último elo da cadeia 
é duvidosa. Hoje, há sites de vendas que 
não pagam imposto.”

NOVO MODELO José Luís Turmina, 
diretor-presidente da Oniz Distribuidora, 
do Rio Grande do Sul, espera que o novo 
modelo tributário traga consigo, essen-
cialmente, a simplificação do processo e 
a segurança jurídica: “É disso que o País 
precisa. E quero acreditar que ele fará de 
fato um pouco disso, embora eu não te-
nha esperança de que irá ocorrer plena-
mente em menos de dez anos, por causa 
da complexidade da operação. Nesse 
período, teremos de conviver com dois 
sistemas. Não acredito na possibilidade 
de virar a chave em um ou dois anos”, 
referindo-se ao período de transição.

O que não se pode, acrescenta, é con-
viver com milhares de leis, emendas e 
normativas sobre o fisco sem enxergar 
uma mudança futura. “Não há um só 
fiscal que entre em uma empresa 100% 
adequada ao sistema diante da com-
plexidade da operação atual. Mas a si-
nalização que agora se fará para a sim-
plificação é absolutamente necessária 
e positiva.” Em sua opinião, o que deve 
ser feito neste primeiro momento é or-
ganizar a arrecadação do ICMS, que tem 
sistemas diferentes de um Estado para 
outro. “Para o nosso setor, é um imposto 
que deve ser alterado com prioridade. 
Se quisermos melhorar a produtividade 
do setor, temos de acabar com a guer-
ra fiscal do ICMS, que é o maior pote de 
dinheiro na questão tributária. O fato de 
o governo incluir uma proposta sem in-
cluir o ICMS é uma decepção.” 

José Luís 
Turmina, 

diretor da Onix 
Distribuidora, 

não acredita na 
possibilidade de 
virar a chave em 
um ou dois anos
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O Natal e as festas de fim de ano serão 
diferentes em 2020, em parte porque 
o consumidor mudou e, com ele, toda 
a cadeia de abastecimento deverá 
trabalhar de maneira distinta

Mudanças  
nas compras
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por Adriana Bruno 

Ainda há dúvidas sobre como 
serão as comemorações de 
Natal, de Ano Novo e até mes-
mo das férias de verão. A pan-
demia de coronavírus trouxe 

transformações nos modos de vida e de 
consumo, e tanto os shoppers como o co-
mércio estão se adaptando a elas.

O Natal é uma das principais datas 
para o comércio, e o início, mesmo 
que tímido, de uma retomada gradual 
da rotina das pessoas e da economia 
pode estimular o setor e os shoppers. 
Para Luiz Muniz, diretor da Telos Resul-
tados, os sinais indicam que as come-
morações serão diferentes, mas não 
deixarão de acontecer. “O Natal e o Ano 
Novo sempre desempenharam um pa-
pel de destaque nos resultados do se-
tor atacadista distribuidor. Essas datas 
exercem um importante impacto posi-
tivo no resultado do negócio, inclusive 
para o varejo. Além disso, a possibili-
dade de o setor mostrar seu trabalho 
para novos clientes ou de reconquistar 
clientes perdidos aumenta. Por isso, 
a necessidade de manter os níveis de 
serviço em patamares melhores que o 
da concorrência pode fazer toda a dife-
rença”, analisa.
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Luiz Muniz, 
diretor 
da Telos 
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Datas exercem 
um importante 

impacto positivo 
no resultado 
do negócio, 

varejo e atacado 
distribuidor
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Para ele, o planejamento do ata-
cado distribuidor não deve fugir da-
quilo a que as pessoas estão habitua-
das, e isso também inclui pontos de 
atenção comuns a todos os anos. “A 
empresa deve ter capacidade para 
atender aos pedidos dos clientes. 
Isso requer planejamento comercial, 
operacional e financeiro. Vamos com-
binar que a ruptura, seja ela comer-
cial ou operacional, em época de fim 
de ano, já é inadmissível, intolerável”, 
diz. Ainda segundo ele, outros pon-
tos importantes são: a eficiência do 
aspecto operacional e a manutenção 
do treinamento da equipe. “Deixar de 
fazer uma entrega ou deixar o cliente 
esperando na fila é, além de desagra-
dável, sinônimo de perda de vendas”, 
alerta. Muniz também reforça que o 
consumo ocorrerá, mas de maneira 
um pouco diferente, mais pulveriza-
da. “Inclusive, arrisco-me a dizer que 

será maior do que imaginamos, ou 
até mesmo maior do que foi no ano 
passado (pré-pandemia), ainda mais 
se a recuperação da economia conti-
nuar nas taxas em que se encontram 
e se o turismo internacional voltar a 
ocorrer em 2021”, avalia.

DIFERENCIADO Em um ano tão atí-
pico, em que não foi possível come-
morar a Páscoa nem o Dia das Mães, 
o Natal deverá ser diferenciado. 
“Acredita-se que haverá um aumento 
do número de ceias em todo o Brasil, 
uma vez que as reuniões em família e 
com amigos serão mais restritas e re-
duzidas. Em situações normais, uma 
ceia de até 16 pessoas costumava ter 
um peru representando a tradição do 
Natal, mas nesse novo momento pro-
vavelmente essas 16 pessoas farão 
duas ceias separadas, cada uma com 
seu símbolo de Natal, ou seja, com 
um peru. E como se trata do “comer 
junto” mais esperado do ano, as famí-
lias que costumavam passar as festas 
viajando provavelmente ficarão em 
casa, aumentando o número de com-
pras nos supermercados”, avalia Ma-
riana Freitas, gerente da categoria de 
Comemorativos da BRF.

CATEGORIAS EM DESTAQUE O Na-
tal continua sendo um dos períodos 
sazonais mais importantes para a ca-
tegoria de azeites. Para termos uma 
ideia, durante essa época, em 2019, 
o segmento apresentou um aumen-
to de 20% no consumo e, em conse-
quência, nas vendas, segundo a Niel-
sen. “A explicação para isso está no 

O fim do ano também remete ao período de férias, e 
mesmo com as transformações impostas pela pandemia, 
a categoria de proteção solar deverá se manter em alta. 
Para Fernanda Perillo, gerente de Marca responsável por 
marcas como Australian Gold, Bio-Oil e Nuxe, nas categorias 
Solar e Cuidados da Pele na Multi B, unidade de varejo do 
Grupo Boticário, o ponto de partida para o setor atacadista 
distribuidor consiste em realizar as vendas da temporada 
no momento certo, quando as gôndolas do varejo precisam 
estar abastecidas com antecedência, para responder às 
vendas que aumentam à medida que as temperaturas se 
elevam. “A categoria é de destino no verão, quando o shopper 
vai até a loja para comprar protetor solar e o varejo precisa 
facilitar que o consumidor encontre os produtos”, recomenda.

FÉRIAS
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fato de o consumidor utilizar ainda 
mais o azeite no preparo de pratos tí-
picos para essas ocasiões, e assim, o 
segmento cresce”, comenta Rita Bas-
si, diretora-geral da Gallo no Brasil. 
Ela também destaca que as expecta-
tivas da marca são positivas, uma vez 
que o produto ganha destaque na 
mesa dos brasileiros nesse período. 
“Além disso, por conta da nova roti-
na do brasileiro, observamos novos 
hábitos de consumo, como a necessi-
dade de se cozinhar em casa e o pra-
zer de fazê-lo, o que também impacta 
diretamente nas vendas e no aumen-
to do consumo”, diz. A marca Gallo 
acaba de lançar um novo produto no 
mercado, o Azeite Gallo Extravirgem 
Orgânico. “Esse é o nosso lançamen-
to do ano”, completa Rita.
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Por conta da 
nova rotina 
do brasileiro, 
observamos 
novos hábitos 
de consumo, 
como a 
necessidade de 
se cozinhar em 
casa e o prazer 
de fazê-lo
 RITA BASSI, diretora-
geral da Gallo
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A Seara também está otimista com as 
vendas de fim de ano e, segundo José 
Cirilo, diretor de Marketing e Trade da 
empresa, fará vários lançamentos para 
o período. “Além de trazermos as ver-
sões natalinas das nossas linhas regu-
lares, também temos a opção do Kit 
Festa. Porém, 2020 é um ano diferente, 
que exige mudanças e adaptações sob 
diversos aspectos, inclusive do ponto 
de vista da economia doméstica. Por 
outro lado, vemos como tendência o 
interesse por outros produtos, como o 
Pernil, o Frango Defumado e o Tender, 
e também pela categoria dos aperiti-
vos, como tabua de frios e embutidos”, 
comenta Cirilo.

ESPUMANTES Uma categoria que não 
pode faltar na mesa no período é a de 
vinhos espumantes. Para a CRS Brands, 
eles representam um momento de 
crescimento sazonal de praticamente 
todas as categorias. “Além do pico de 
espumantes, também verificamos um 
importante aumento nas categorias de 
vinhos e destilados, tudo isso por con-

ta de diversas celebrações que acabam 
ocorrendo com a proximidade do Natal 
e do Ano Novo”, afirma Edgar Galbiatti, 
gerente de Marketing da CRS Brands. 
Ele adianta que a marca de espuman-
tes finos Georges Aubert receberá uma 
atenção especial e será acompanhada 
de uma novidade com o lançamento 
do Brut Tradicional. “Essa é uma cate-
goria de alto volume, valor agregado e 
crescimento interessante; além disso, 
apresenta muitas oportunidades para 
o canal atacado distribuidor”, diz. Gal-
biatti destaca que para as categorias 
de espumantes, a empresa acredita em 
um crescimento importante, na casa 
dos dois dígitos, por causa da mudan-
ça no formato das comemorações e 
também do aumento do consumo em 
casa, verificados neste ano, de diferen-
tes categorias de bebidas. Ele também 
alerta para o fato de que ainda é pos-
sível que, no fim do ano, permaneçam 
restrições à circulação nas lojas. Isso 
poderá impactar as vendas por impulso 
de itens de diversas categorias. “A res-
posta para essa situação consiste em 
antecipar as vendas e a execução nos 
pontos de venda, mesmo no pequeno 
varejo. Acreditamos que, mais do que 
nunca, a logística fará a diferença”, diz.

Cirilo, diretor 
da Seara: 

2020 é um ano 
diferente, que 

exige mudanças 
e adaptações

Galbiatti, da CRS 
Brand: para as 
categorias de 
espumantes, 

a empresa 
acredita em um 

crescimento 
importante
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NOVO HÁBITO Outra marca que prepa-
ra novidades para o período é a Sadia. 
“Teremos opções que atendem os con-
sumidores que procuram produtos dife-
renciados, assim como os que buscam 
excelência na relação custo/benefício”, 
comenta Mariana Freitas. Ela também 
destaca o fato de que o cenário de iso-
lamento social trouxe um novo hábito 
para o consumidor: ele passou a com-
prar mais em locais mais próximos de 
sua casa, gerando com isso um fluxo 
mais intenso nos mercados locais. “Por 
conta disso, há uma expectativa de au-
mento da importância do canal distri-
buidor neste Natal, inclusive para ante-
cipar a oferta de produtos em pequenos 
varejos a partir de novembro.”

Além das categorias tipicamente 
natalinas, outras como as de pesca-

dos têm se destacado, especialmente 
no verão. E, por isso, merecem a aten-
ção do setor. Lucas Nouer, gerente 
de Marketing e Inovação da Gomes 
da Costa, destaca que ao se analisar 
a performance em 2019, constata-se 
que o melhor cenário é aquele em 
que o atacado distribuidor trabalha 
com a antecipação de demanda. Em 
outras palavras, o melhor período 
em que se pode preparar para essa 
época tão importante para o varejo 
vai do fim de setembro até o início de 
novembro. “Assim, a indústria conse-
guirá responder adequadamente às 
expectativas do cliente, o qual, por 
sua vez, conseguirá gerir melhor o 
seu estoque”, orienta. Além da linha 
de pescados, a empresa conta com 
azeite e palmito em seu portfólio. 
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ABAD escolhe 
nova diretoria 
para 2021-2022

Assembleia Geral elegeu 
os membros da diretoria, 
que terá Leonardo Miguel 
Severini, do Grupo Vila 
Nova, como presidente

ELEIÇÃO

Severini reiterou 
sua disposição 
para defender  
os interesses  
do setor

da Redação 

Em assembleia virtual realizada 
no dia 2 de setembro, a ABAD – 
Associação Brasileira de Ataca-
distas e Distribuidores elegeu os 
membros de sua nova diretoria, 

os quais estarão à frente da entidade du-
rante o biênio 2021-2022. O novo presi-
dente é o empresário mineiro Leonardo 
Miguel Severini, do Grupo Vila Nova, que 
ocupa na presente gestão o cargo de pri-
meiro vice-presidente.

O presidente Emerson Destro abriu 
a Assembleia dando boas-vindas a to-
dos e saudando a eleição da nova di-
retoria para o próximo biênio. “Desejo 
sucesso ao Leonardo e à nova direto-
ria, que vai continuar honrando o com-
promisso de lutar pelo associativis-
mo”, disse Destro. Depois de concluir o 
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DIRETORIA E CONSELHOS ABAD — BIÊNIO 2021 E 2022

DIRETORIA ABAD 
Nome do candidato Cargo Empresa Estado

Leonardo Miguel Severini Presidente P. Severini Netto Comercial MG
José Luís Turmina  1o Vice-Presidente Oniz Distribuidora  RS
José Rodrigues da Costa Neto 2o Vice-Presidente JC Distribuição Logística Imp. e Exp. de Prod. Industrializados  GO
Alair Martins Júnior Vice-Presidente Martins Comércio e Serviços de Distribuição  MG
Euler Fuad Nejm Vice-Presidente Decminas Distribuição e Logística  MG
João Alberto Pereira Vice-Presidente Dipalma Comércio Distribuição e Logística de Produtos Alimentícios  SP
Juliano Faria Souto Vice-Presidente  Fasouto - Faria Souto Comércio   SE
Juscelino Franklin de Freitas Júnior Vice-Presidente Nossa Distribuidora de Alimentos  MG
Luiz Gastaldi Júnior Vice-Presidente Mercantil Nova Era  AM
Valmir Müller Vice-Presidente Müller Novo Horizonte Distribuidora  SC

CONSELHO DELIBERATIVO ABAD
Emerson Luiz Destro Presidente Destro Brasil Distribuição  SP
Joílson Maciel Barcelos Filho 1o Vice-Presidente Barcelos & Cia.  RJ
Hellton Veríssimo Marinho Diniz 2o Vice-Presidente  Nordil- Nordeste Distribuição e Logística  PB

CONSELHO FINANCEIRO ABAD  
José do Egito Frota Lopes Filho Presidente Jotujé Distribuidora  CE
Raimundo Rebouças Marques Vice-Presidente Active Representação de Produtos Alimentícios  PI
Luiz Carlos Marinho Conselheiro Rio Quality Comércio de Alimentos  RJ
Milene Müller Conselheira Distribuidora Müller Comércio e Representações  SC
José Luiz Torres Conselheiro Redijohn Distribuidora de Prod. Higiene, Limpeza e Automotivos  PE

CONSELHO CONSULTIVO ABAD   
Carlos Eduardo Severini Presidente Tenda Atacado   SP
Roberto Gomide Castanheira 1o Vice-Presidente Condor Atacadista de Material Para Construção DF
Danielle Cristina Brasil de Souza  2o Vice-Presidente Riograndense Distribuidora   RN

ELEIÇÃO

mandato, em dezembro, ele passará a 
ocupar o cargo de presidente do Con-
selho Deliberativo da entidade. 

Em sua fala, Leonardo Miguel Se-
verini destacou as inúmeras iniciati-
vas do presidente Emerson em prol 
da entidade nos quatro anos em que 
esteve à frente da ABAD, ressaltando 
principalmente a força política conso-
lidada nesse período na parceria com 
a Unecs – União Nacional das Entida-
des de Comércio e Serviços. Também 
deu parabéns ao superintendente-exe-

cutivo Oscar Attisano pelos 25 anos 
de ABAD, completados em 2020.

“Agradeço ao presidente e à dire-
toria pela confiança. A partir de janei-
ro de 2021, estarei à disposição para 
conduzir a entidade da melhor ma-
neira possível, sempre respeitando os 
interesses de todos e, principalmente, 
aqueles que a ABAD vem preconizan-
do em 40 anos de atuação”, afirmou o 
presidente eleito. 

Confira, abaixo, a composição 
completa da nova diretoria: 
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A prática do “protesto” da 
dívida evidencia-se como 
uma alternativa muitas ve-
zes eficaz ao credor, pois a 
cobrança judicial pode ter 

entraves há muito tempo conhecidos 
no cenário da justiça nacional, como 
a demora na tramitação do processo 
e até mesmo a leniência com que os 
devedores são tratados.

De maneira célere, e sem custos 
para o credor (pois o emolumento 
devido será pago ao fim pelo devedor 
no ato do cancelamento), o protesto 
promove a negativação do nome do 
devedor, que, diante de tal circuns-
tância, tende a ficar constrangido de 
modo a negociar a dívida com um 
acordo razoável para o interessado.

Dentro dessa óptica, e consideran-
do o atual momento de crise epidê-
mica causada pela covid-19, a qual, 
entre outros efeitos, tornou prejudi-
cada a citação por oficial de justiça 
em várias localidades do território 
nacional para que se evite o contá-
gio, o protesto do aluguel mostra-se 
via promissora para instar o locatário 
(seja ele de imóvel residencial ou co-
mercial) a honrar o compromisso fi-
nanceiro assumido.

A possibilidade do protesto do alu-
guel tem fundamento na previsão do 
inciso VIII do artigo 784 do Código de 

O protesto do aluguel
Processo Civil, que confere ao crédito do 
contrato de locação o status de título 
executivo, por ser dotado dos atributos 
de “certeza, liquidez e exigibilidade”.

Não obstante, diversas corregedo-
rias dos Estados não estabeleceram a 
expressa previsão do “contrato de lo-
cação” como exemplo de título a ser 
admitido pelos cartórios de protesto; 
no entanto, o tema é pacífico pela ju-
risprudência a respeito da viabilida-
de em tais casos:*

 
“APELAÇÃO LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL AÇÃO DE CANCELAMENTO 
DE PROTESTO C.C. INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS SENTENÇA 
DE IMPROCEDÊNCIA PROTESTO 

DE TÍTULO EM RAZÃO DE 
INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS 

DÍVIDA QUE NÃO FOI SOLVIDA 
LOCADORA AGIU NO EXERCÍCIO 

REGULAR DE SEU DIREITO”

Ademais, o protesto poderá abran-
ger os chamados itens acessórios do 
contrato de locação (principalmente 
o IPTU que incide sobre o imóvel), e 
ser veiculado contra eventuais fiado-
res da relação jurídica (pessoas físi-
cas ou jurídicas). 

LEGISLAÇÃO

Matheus Delazari Santacroce é advogado do 
Dessimoni & Blanco Advogados.

Matheus 
Delazari 

Santacroce
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*TJSP, APLC no 1010649-16.2014.8.26.0002, 28a Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2017, Rel. Des. 
César Almeida.
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Acordo inédito na Bahia
por Ana Paula Alencar

Um acordo de cooperação técnica 
assinado entre a Asdab – Associa-
ção dos Agentes de Distribuição da 

Bahia e a Sefaz – Secretaria Estadual da 
Fazenda, no dia 10 de agosto, em Salva-
dor/BA, permitirá mapear a situação das 
empresas do setor atacadista distribuidor, 
as quais utilizam atualmente os benefícios 
fiscais concedidos pelo governo estadual. 
A parceria é o resultado positivo de quase 
dois anos de negociação. 

Intermediada pelos deputados federais 
Zé Neto, do PT, Daniel Almeida, do PC do B, 
e Robinson Almeida, deputado estadual do 
PT, o acordo possibilitará, para o setor ata-
cadista e distribuidor, a realização de ações 
estratégicas para se preservar o equílibrio 
competitivo entre as empresas, e para o 
fisco, a arrecadação correta, que pode ficar 
comprometida com o crescimento da infor-
malidade, principalmente durante e depois 
a pandemia do coronavírus.

Antônio Alves Cabral Filho, presidente 
do Conselho Fiscal da Asdab, explica que o 

estreitamento das relações com a Sefaz foi 
obtido por meio de um trabalho de com-
petência técnica. “Com normas estabeleci-
das no acordo e o uso de inteligência da 
informação, criamos uma parceria robusta 
e inédita no País, a qual beneficiará os dois 
lados. Um exemplo a ser seguido pelas fi-
liadas da ABAD”, disse.

PARCERIA Faz parte do papel desempe-
nhado pela entidade de classe, na avalia-
ção de Cabral, mostrar que não há conflito 
de interesses entre o fisco e as empresas. 
“Na parceria, criamos condições iguali-
tárias para todos. Se vendemos mais, o 
Estado arrecada mais. É um processo de 
ganha-ganha”, afirmou Cabral, lembrando 
que a parceria também irá permitir à en-
tidade mediar questões de inadimplência 
das empresas com o fisco a partir de ava-
liações técnicas. 

“Ambos os mandatos, o nosso e o de Ro-
binson Almeida, fizeram essa interlocução 
com o propósito de mantermos o diálogo 
aberto com os setores produtivos, buscando 
com isso fortalecer alianças e parcerias entre 
o Estado e o segmento empresarial, reaque-
cendo nossa economia”, explica Zé Neto.

Para Roque Eudes Santos, presidente 
da Asdab, a assinatura desse termo dará 
amparo ao mercado, “aumentando a arre-
cadação para que o setor esteja mais sinto-
nizado com as empresas baianas e preve-
nindo práticas ilícitas, como a sonegação 
fiscal, que não geram empregos e apenas 
estimulam a ‘troca de notas’”, afirma. 

Bruno Branco, 
Roque Eudes, 

Manoel Vitório, 
secretário da 

Fazenda da 
Bahia, deputado 
federal Zé Neto  

e deputado 
estadual 

Robinson 
Almeida
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Acad comemora 
37 anos de 
trabalho
A  Acad – Associação 
Cearense dos Atacadistas e 
Distribuidores comemorou, 
em 23 de agosto, o 37o 
aniversário de sua fundação. 
A filiada sempre se destacou 
por conquistas nos âmbitos 
normativo e fiscal e por 
importantes ações para os 
associados, como ofertas de 
assessoria jurídica e tributária, 
treinamentos e cursos de 
capacitação em parceria 
com a Serasa Experian, 
Guia de Palestrantes do 
Ceará, ABRH-CE e outros.
E também pela 
participação nas atividades 
e nos estudos realizados 
pela ABAD – Associação 
Brasileira de Atacadistas e 
Distribuidores, como o Ranking 
ABAD/Nielsen, para cuja 
edição mais recente o Ceará 
contribuiu com 17 empresas 
(7% do total listado na região), 
resultado do empenho da 
equipe da Acad junto aos 
atacadistas e distribuidores do 
Estado. “Somos gratos a todos 
os parceiros e colaboradores, 
que permanecem juntos 
conosco nesta trajetória!”, 
diz o seu presidente, José 
Milton Alves Carneiro.

da Redação

 O governo federal aumentou de 
78 para 91 a lista de atividades com 
autorização permanente para traba-
lho de seus funcionários aos domin-
gos e feriados. A medida, que inclui 
o setor atacadista e distribuidor, foi 
publicada na Portaria 19.809/20 no 
Diário Oficial da União do dia 28 de 
agosto de 2020 e assinada pelo se-
cretário especial de Previdência e 
Trabalho, Bruno Bianco Leal (foto) .

Segundo o governo, a norma teve 
como objetivo liberar atividade aos 
domingos para setores considerados 
essenciais. O texto exime as empre-
sas desses setores de obter autoriza-
ção especial para funcionar ou nego-
ciar com sindicatos o trabalho no dia 
que tradicionalmente é reservado ao 
descanso semanal remunerado.

No comércio, a portaria passa 
a contemplar varejistas de peixes, 
carnes frescas e caça; de frutas e 
verduras; aves e ovos; produtos 
farmacêuticos; feiras-livres e mer-
cados; agências de turismo; loca-
doras de veículos e embarcações; 
hotel e similares; barbearias; casas 
de diversões; comércio de artigos 
regionais nas estâncias hidromine-
rais; comércio em portos, aeropor-
tos, estradas, estações rodoviárias 
e ferroviárias; comércio em hotéis; 
comércio em postos de combus-
tíveis; lavanderias e lavanderias 
hospitalares, entre outros estabe-
lecimentos.

A medida também afeta o setor 
dos transportes, da indústria, da co-
municação e da publicidade, da edu-
cação e da cultura, dos serviços fune-
rários, da agricultura e da pecuária. 

Governo libera trabalho aos 
sábados, domingos e feriados 
para profissionais do setor

AG
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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@fiamercado.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 Profissional de Vendas 

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

 Dr. Alessandro Dessimoni 
Marcio Frugiuele

INDICADORES ECONÔMICOS E SETORIAIS

BANCO DE DADOS (ABAD/FIA)
 Nominal Real
Julho/2020 x Junho/2020  +6,70% +6,31%
Julho/2020 x Julho/2019  +6,16% +3,76%
Acumulado de Janeiro a Julho de 2020*   +2,87% -0,02%
*Em relação ao mesmo período de 2019.

RADAR EMPRESARIAL (GS1) 
 Brasil  MPE
Julho 2020 X Junho 2020  -18,9%   -22,5%
Julho/2020 X Julho/2019  -0,6%  1,9%
Acumulado do ano  -5 %   -1,9%

Acumulado nos últimos 12 meses  -4,3%  -4,3%

*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 – Agosto/2020  -3,0 pontos (75,8 pontos)
Comércio – Agosto /2020  +10,5 pontos (96,6 pontos)
Indústria – Agosto /2020  +8,9 pontos (98,7 pontos)
*Mês em relação ao mês anterior.

INTENÇÃO DE CONSUMO (CNC) 
Agosto/2020 x Julho/2020 -0,02% (66,2 pontos)

CAGED/EMPREGO
Julho/2020 x Junho/2020   +14% (131.010 vagas criadas)

Depois da publicação do RANKING ABAD/NIELSEN 2020 
(ano-base 2019), um dos principais serviços oferecidos ao 

mercado pela ABAD, que traz uma verdadeira radiografia do 
setor, e que também pode agora ser acessada digitalmente, 

fica ainda mais clara a importância da participação das 
empresas. Quanto mais empresas estiverem envolvidas, 

mais consistente e mais relevante será o estudo, e mais úteis 
serão as informações para a tomada de decisões estratégicas 

pelos empresários e gestores do setor ao longo do ano.

Não fique fora da edição de 2021, entre em contato  
com a ABAD e fale com Leilah Strufaldi pelo telefone  

11-3056-7500 ramal 2205 ou e-mail leilah@abad.com.br

Ranking 2021 vem aí
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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
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