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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.
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DISTRIBUIÇÃO  

para o e-mail  

clarijornalismo@gmail.com. 

Com sua participação,  

faremos da DISTRIBUIÇÃO 

uma revista cada vez mais  

útil para os atacadistas 

distribuidores.
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De olho no futuro,
sem esquecer as raízes

O atacado distribuidor brasi-
leiro tem uma longa história, 
que se confunde com a pró-
pria história do País. Desde a 
atividade pioneira dos caixei-

ros viajantes, os quais, na primeira meta-
de do século XX, percorriam o interior do 
Brasil abastecendo as pequenas locali-
dades e cidades distantes, até as grandes 
empresas que hoje atendem varejistas em 
todo o território nacional, havia um longo 
percurso a ser consolidado pela atividade 
econômica posterior. De fato, o caixeiro e 
as empresas modernas têm em comum o 
espírito empreendedor e pioneiro, dispos-
to a desbravar caminhos e enfrentar gran-
des distâncias para levar seus produtos a 
todos os cantos de nosso País.

Nascida para representar nacional-
mente esses corajosos desbravadores, 
a ABAD nunca deixou de cumprir essa 
missão, e completa 40 anos atuando 
não apenas no sentido de defender e de 
representar os legítimos interesses do 
setor, mas também no de desempenhar 
o papel de induzir o desenvolvimento do 
canal indireto brasileiro, com todas as 
ferramentas disponíveis a essas necessi-
dades: VTIs (Viagens Técnicas Internacio-
nais), publicações (revista DISTRIBUIÇÃO, 
Anuário, Informativos), comitês de de-
bates, estudos e pesquisas, premiações, 
Central de Negócios, Instituto ABAD, Gru-
po ABAD Jovens e Sucessores.

O atacado 
distribuidor 
brasileiro tem 
uma longa 
história, que 
se confunde 
com a própria 
história do País

MOMENTO
Leonardo Miguel Severini

presidente da ABAD
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E, perpassando as quatro décadas de 
atividades, temos a Convenção Anual, 
que, ao longo do tempo, passou por mu-
danças para acompanhar cada evolução 
do mercado. Em 2018, a 38a Convenção 
Anual do Canal Indireto, realizada em Ati-
baia, inaugurou o novo e atual formato 
do evento, bem focado em alinhamento 
estratégico e bons relacionamentos.

Nossa gestão tem a honra de estar à 
frente da ABAD nessa comemoração de 
40 anos, assumindo o compromisso de 
honrar o legado recebido e de dar conti-
nuidade ao importante trabalho realiza-
do pela entidade em prol do setor. Seja 
no Congresso Nacional, defendendo os 
interesses da atividade atacadista distri-
buidora, seja no lançamento do Market-
place da ABAD, uma plataforma digital 
empenhada em inserir, por meio da As-
sociação, o atacado distribuidor definiti-
vamente no ambiente on-line de vendas, 
e seja na reformulação do nosso Banco 
de Dados mensal.

Muitas outras ações e inovações com 
certeza virão. Sabemos que, nesse mer-
cado dinâmico em que atuamos, há 
sempre novos desafios e estamos prepa-
rados para enfrentá-los, além de fomen-
tar o debate essencial para a evolução 
do canal indireto. Esse é o caminho que 
temos trilhado e é também a missão que 
vislumbramos para os próximos 40 anos.  
Um brinde ao futuro!  
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A revista de negócios dos atacadistas distribuidores

Sem perder o ritmo
Ter olhos 
voltados para o 
futuro e apoio 
na experiência 
do passado 
talvez seja uma 
boa definição 
dos anseios e 
objetivos que 
permeiam a 
trajetória

CARTA AO LEITOR
Claudia Rivoiro 

diretora-editorial 

des. Agradecemos aos ex-presidentes 
da Associação, que mais uma vez nos 
atenderam gentil e prontamente. Em 
especial, deixo aqui registrado meu 
agradecimento ao fundador do Grupo 
Martins, Alair Martins, que foi um dos 
primeiros a nos enviar seu depoimen-
to. E, é claro, o apoio do presidente 
Leonardo Miguel Severini, do compe-
tente superintendente Oscar Attisano, 
os quais, juntamente com os outros 
integrantes do nosso Comitê Editorial, 
possibilitam a realização de trabalhos 
que nos engrandecem.

Ter olhos voltados para o futuro e 
apoio na experiência do passado tal-
vez seja uma boa definição dos an-
seios e objetivos que permeiam essa 
trajetória, ao longo da qual desponta 
seu histórico de conquistas e soluções, 
vencendo os desafios logísticos de 
abastecimento em regiões de acesso 
difícil, para o qual tanto contribui a 
modernização constante do setor. Até 
setembro, com a cobertura da Conven-
ção anual. Boa leitura! 

A o longo de quatro déca-
das, a ABAD e seus asso-
ciados puderam presenciar 
o desdobramento de uma 
história que não somente 

todos eles, mas também todos nós, 
como pessoas dependentes das ne-
cessidades de consumo, participamos 
em cada dia de nossas vidas. Por isso 
nós, da revista DISTRIBUIÇÃO, quise-
mos apresentar algo diferente, algo 
que, sem ser piegas, trouxesse à tona 
emoções que respondessem às mui-
tas conquistas significativas da Asso-
ciação. O que oferecemos nas páginas 
a seguir inclui breves descrições da 
história da entidade, que é retratada 
em 40 ações de destaque, observa-
ções que expressam o pensamento 
dos seus dirigentes, e uma extensa re-
portagem sobre a economia brasileira 
nesse período, além de depoimentos e 
memórias de profissionais que viven-
ciam o canal indireto e trabalham com 
ele, incluindo representantes das in-
dústrias parceiras e de outras entida-
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A Mtrix traz mais eficiência para 
gestão das vendas dos Distribuidores.

Um dos grandes desafios dos distribuidores  
atualmente ainda é obter uma organização de 
seus dados internos, de modo que possam de 
fato facilitar e apontar caminhos para uma gestão 
de vendas eficiente e alinhada com os planos de 
negócio e campanhas de seus fornecedores. 

Construir um BI próprio (sistema de business  
intelligence) que apresente de forma leal,  
detalhada e objetiva o comportamento de  
compra, venda e giro de seus produtos é ainda 
uma grande dificuldade da maioria dos  
distribuidores. 

A Mtrix está há mais de 10 anos lidando com as 
necessidades de inteligência de dados para as 
relações das indústrias, com foco nos objetivos de 
vendas junto aos distribuidores e atacadistas. 
Atuando com mais de 1.500 agentes de 
distribuição em todo Brasil, a Mtrix adquiriu uma 
expertise muito grande nos desafios da gestão de 
dados interna do canal distribuidor e atacadista.

Dificuldades tais como gestão de cadastro de  
produtos, consistência nos dados que são  
transacionados diariamente, além dos desafios 
de organização dos dados internos, de modo a 
facilitar as tomadas de decisões diárias, são as 
questões que a plataforma da Mtrix consegue 
resolver para qualquer distribuidor ou atacadista, 
gerando facilidade na gestão e maiores  
resultados de vendas.

“Obter dados qualificados e mantê-los 
assim diariamente é o primeiro grande 
desafio de um projeto de business  
intelligence para o distribuidor. Com a 
experiência que nós adquirimos ao longo 
dos anos, conseguimos não só  
implementar um BI customizado às  
prioridades de negócio dos agentes de 
distribuição, mas também garantir que 
todos os dados que são transacionados 
sejam tratados e estejam consistentes”, 
afirma Fernando Figueiredo, Diretor de 
Desenvolvimento de Negócios da Mtrix. 

Fernando reforça que a qualidade da 
informação é base fundamental para um 
BI e que por esta razão a Mtrix criou uma 
plataforma exclusiva de Data Quality, que 
permite que os dados tenham níveis  
mínimos de inconsistências.

Ele ainda enfatiza que, além da  
tecnologia oferecida em nossas soluções, 
seus clientes distribuidores e atacadistas 
podem contar com atendimento consultivo 
e suporte de treinamento e usabilidade.

“Oferecemos toda assistência para  
customização das nossas soluções, além 
de treinamentos para que nossos  
clientes possam alcançar seus objetivos 
de negócios.”

Plataforma da Mtrix permite que 
o distribuidor tenha visão diária e 
detalhada de todos os dados de 
compra e venda de seus  
produtos, em um só local.

Ficou interessado em conhecer mais sobre as soluções de inteligência da Mtrix? Entre em  
contato através do email contato@mtrix.com.br ou visite o nosso site www.mtrix.com.br
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LACTA

Nova versão
Desde 2019, a Lacta tem acompanhado de 
perto as mudanças no comportamento do 
consumidor e, por isso, lançou a versão de 
165 g dos tabletes icônicos da marca: Ao 
leite, Diamante Negro, Laka e Shot. Agora, 
o consumidor também passa a encontrar 
esse tamanho no sabor Laka Oreo, uma 
combinação do chocolate branco da marca 
com pedacinhos de biscoitos crocantes. 

TRENTO

Chocolate bem combinado
O chocolate Trento tem duas novas 
versões: Trento Duo e Trento Massimo 
Duo, produtos com combinação de 
wafer de chocolate e dupla cobertura 
de chocolate branco e ao leite. 
“Sabemos que a combinação do 
chocolate branco com o chocolate 
ao leite é muito apreciada e 
desejada pelos consumidores”, 
explica Gabriela Pamplona, 
gerente de Marketing da Peccin. 

PALMOLIVE

Fragrâncias e óleos
A Palmolive traz, com sua linha 
Luminous Oils, mais uma novidade para 
seu portfólio de sabonetes líquidos. De 
acordo com Deborah Carlessi, gerente 
de Marketing da marca, a fabricante 
está sempre atenta às demandas dos 
consumidores e às tendências do 
mercado. Por isso, os óleos botânicos e 
suas fragrâncias foram cuidadosamente 
escolhidos para fazer parte dessa linha, 
que tem duas versões: Abacate e Íris 
(Sensação Nutritiva) e Figo e Orquídea 
Branca (Sensação Refrescante).

DONA RAIZ

Farofa na mesa
Dona Raiz lança 
uma linha de 
farofas em três 
sabores: Tradicional, 
Apimentada e Alho e 
Cebola, tostados com redução de sódio, em comparação com as 
proporções oferecidas no mercado, sem realçador de sabor. A 
linha poderá ser encontrada em pacotes de 200 g.

VIGOR

Leite fermentado
 A Vigor lança a 
coleção Esportes para 
a sua linha de leite 
fermentado. Com 
licenciamento dos 
Minions, as garrafinhas de Leite Fermentado Vigor trazem  
agora cada um dos personagens caracterizados como 
esportistas. Ao todo, são 12 esportes homenageados – tênis, 
atletismo, vela, judô, handebol, surfe, futebol, taekwondo, 
vôlei, tênis de mesa, basquete e natação –, cada um deles 
representado em uma garrafinha diferente.
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Não deixe sua gôndola 
sem essas novidades

Única Marca com uma solução completa 
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é o número da mais recente 
unidade inaugurada 
pelo Atacadão Dia a Dia. 
Passando a funcionar no 
Distrito Federal, é a nona 
unidade aberta nessa região. 
A empresa está presente, 
além do Distrito Federal, 
em Goiás e na Bahia. Com a 
expansão, também passará 
a atuar no Tocantins e em 
Minas Gerais 2022 

Sial promove feira em Las Vegas
 A Comexposium, dona da marca Sial, vai se unir à Emerald 
para realizar o Sial America no Centro de Convenções 
de Las Vegas, nos EUA, de 22 a 24 março de 2022, 
simultaneamente ao Emerald’s International Pizza Expo e 
International Artisan Bakery Expo. O Sial America pretende 
apresentar produtos das categorias orgânico e bem-estar, 
bebidas, mercearia, doces, panificação, frutas, vegetais, 
frutos do mar, lácteos, congelados, petiscos e carnes.

ASSAÍ

O e-commerce não é o foco
O Assaí vai abrir mais 28 unidades, em um investimento total 
de 1,5 bilhão de reais. Em 2022, mais 25 unidades deverão 
sair do papel. “Aí, só faltarão os Estados de Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul”, anunciou Belmiro Gomes, CEO da 
rede atacadista. O investimento pesado em lojas físicas tem 
reforçado um mantra que o executivo repete para analistas e 
investidores do mercado financeiro: o e-commerce não é e 
não será o foco da companhia. “O mercado cobra a gente e 
temos sido bem sinceros. Não é a nossa estratégia”, reforça.

SAM’S CLUB

Loja aberta em Bauru
 O Sam’s Club, do Grupo BIG, 
inaugurou sua primeira loja em 
Bauru, no interior paulista. A 
unidade conta com um mix de 
mais de seis mil itens, que incluem 
produtos exclusivos e importados. 
Embalagens diferenciadas se 
distribuem acondicionando 
alimentos, artigos têxteis, itens de 
decoração e produtos tecnológicos. 
“Trabalhamos para oferecer uma 
experiência diferenciada aos 
nossos sócios e para despertar a 
sensação de ‘comprar no exterior’”, 
afirma Marcos Ambrosano, diretor-
executivo do Sam’s Club.

NEGÓCIOS
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NEGÓCIOS

25
milhões de reais é o investimento 
total anunciado pela Rede Tonin para 
a construção de sua primeira loja de 
autosserviço em Pirassununga/SP. O 
anúncio foi feito por Luiz Antônio Tonin, 
presidente do grupo. A Rede prevê que a 
nova unidade será concluída até o início de 
2022, em terreno próprio localizado atrás 
da antiga estação ferroviária. O local foi 
escolhido por estar na região central da 
cidade e por ser de fácil acesso

DAC

Distribuidora planeja nova sede
A DAC Distribuidora de Alimentos começou a construir 
sua nova sede em Cuiabá/MT. As atividades da 
empresa, que iniciaram em 2016, com a distribuição 
de alimentos secos, refrigerados e congelados, e 
produtos de limpeza, itens de bazar e artigos de 
higiene pessoal e de perfumaria, está sob comando 
dos sócios Leonardo Chitolina e Evaldo Rizzo.

ANIVERSÁRIO

Casa Flora faz 51 anos com 
logística aprimorada
A Casa Flora comemorou em julho seus 
51 anos de atividades. A inauguração 
do novo CD, em Guarulhos/SP, no ano 
passado, melhorou a operação de 
logística e hoje a empresa soma três 
pontos estratégicos de distribuição, 
incluindo Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 
“Um dos nossos planos imediatos é o 
de ampliar o nosso portfólio de produtos 
premium e kits para presentes, pois 
percebemos que houve uma grande 
procura por esses produtos nos últimos 
meses, fruto de um novo comportamento 
do consumidor durante a pandemia e 
que deverá continuar”, prevê Antônio 
Carvalhal Neto (foto), diretor e membro 
da segunda geração da família Carvalhal, 
dona e fundadora do negócio. Outra 
mudança recente foi a da sede da 
empresa para o Center Brás, na Rua da 
Alfândega, no Brás, na capital paulista, em 
um espaço totalmente remodelado.

CONTRATAÇÃO

Roldão anuncia CEO
O Roldão Atacadista anunciou Sérgio Leite, 
ex-diretor regional do Assaí, como novo CEO 
da empresa. O comando da rede atacadista 
estava nas mãos de Ricardo Roldão, membro 
da família fundadora. Ricardo, agora, ganha 
uma cadeira no Conselho de Administração. 
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Encontro reúne varejistas e atacadistas
A Ypê realizou o seu primeiro Encontro, evento que reuniu 
alguns dos principais varejistas e atacadistas do País, além de 
representantes de associações de grande importância. Com 
o objetivo de gerar ainda mais aproximação com os clientes e 
compartilhar valores e visão de futuro da indústria, o evento tratou 
da construção de um futuro sustentável, incluindo as frentes 
estratégicas da Ypê e a sucessão dos negócios – tema que foi 
destacado na palestra do convidado João Bosco, membro do 
Cambridge Family Enterprise Group.O encontro foi via live e 
conduzido por Waldir Beira Júnior, presidente-executivo da Ypê.

RECKITT

Investimentos na marca Lysol
 A executiva Heloísa Glad (foto), VP de Vendas Reckitt Higiene 
Comercial, anunciou o investimento da marca Lysol no Brasil e 
a ampliação nas linhas Veja, Vanish e SBP. “Tivemos o desafio 
de rapidamente adequar nosso portfólio e nosso planejamento 
de lançamentos para aquilo que o consumidor estava 
demandando naquele momento. Com isso, pudemos antecipar 
em quase seis meses o lançamento de Lysol no Brasil”, contou.

40%
é o crescimento porcentual 
registrado pela Flora no 
segmento de cabelos no ano 
passado, segundo Daniel 
Tiraboschi, diretor de Negócios 
da marca, que também anunciou 
a contratação da cantora 
Ivete Sangalo como estrela 
da campanha do Neutrox e 
embaixadora da marca até o fim 
de 2022. O executivo destaca o 
bom momento da fabricante, que 
está, em especial, apostando em 
inovações. “A Ox, por exemplo, 
que é nossa marca premium, 
tem ingredientes ativos que 
agem de maneira prolongada 
nos fios e inclui ingredientes 
100% veganos. Recentemente, a 
marca lançou a linha OX Plants, 
também vegana, com 93% de 
ingredientes naturais e não 
testada em animais”, completa 

BUNGE

Novas embalagens
As linhas de farinha de trigo da Bunge, disponíveis 
para clientes industriais e de food service, terão nova 
apresentação, com embalagens de papel produzidas com 
matérias-primas provenientes de fontes renováveis e 
recicláveis, para seu portfólio de produtos de 25 kg e eficaz 
contra vazamentos. “A utilização das embalagens de papel 
de fontes biodegradáveis certamente facilitará o dia a dia 
de nossos parceiros”, afirma Lucélia Vieira, gerente de 
Marketing da Bunge para a cadeia de trigo.  

INDÚSTRIA
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HISTÓRICA.

  Uma edição
especial baseada
na versão original
  da cachaça 
mais tradicional
      do Brasil.

Template_Anúncio.indd   1Template_Anúncio.indd   1 30/07/2021   17:42:2530/07/2021   17:42:25



22 www.revistadistribuicao.com.br AGO 2021

E S P E C I A L 

 HISTÓRIA

Missão levada 
muito a sério
Desde sua fundação, há quatro 
décadas, a ABAD moderniza suas 
funções para permitir que todo o Brasil 
tenha pleno acesso ao abastecimento 

I
Claudia Rivoiro

niciar, estabelecer e operar uma 
associação nunca foram trabalhos 
fáceis, e nunca serão. Principalmente 
na década de 1980, quando uma tarefa 
dessa natureza era muito difícil para a 
economia brasileira. Confrontando uma 
análise dessa década com a anterior, 
a dos anos 1970, vê-se que havia, por 
parte dos analistas econômicos, uma 
grande aposta em um crescimento 
excepcional de três países: China, 
México e Brasil, sendo que, infelizmente, 
nos dois últimos casos, a previsão 
não se concretizou. Mesmo assim, 
contrariando as dificuldades, a ABAD – 
Associação Brasileira de Atacadistas e 
Distribuidores foi criada, em novembro 
de 1981, no hotel Maksoud Plaza, na 
capital paulistana, com os objetivos 
de promover o desenvolvimento e o 
aprimoramento do comércio atacadista 
distribuidor e a cadeia de abastecimento 

em todo o território nacional.
Na época, o grupo incluía 52 
empresários, e o seu primeiro presidente 
foi Antônio Carlos Alves, eleito para 
um mandato de três anos, que acabou 
se estendendo até 1990, e foi nesse 
período que o grupo inaugurou 
a primeira afiliada da ABAD, a de 
Pernambuco. Em entrevista realizada 
pela DISTRIBUIÇÃO, ele salientou a 
progressiva conquista de espaço pelo 
setor nessas décadas, com a entidade 
representada atualmente por quatro 
mil associados de todo o Brasil, os quais 
comercializam itens que vão desde 
produtos alimentícios industrializados, 
candies e bebidas, passando por 
produtos de higiene pessoal, limpeza 
doméstica, produtos farmacêuticos 
e itens de perfumaria, até artigos de 
papelaria e materiais de construção.
“Naqueles anos, o forte era o Atacado 
de Balcão, e o setor estava sendo 
desafiado com a chegada do Carrefour 
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Silva, com mandato de 1990 a 1992, 
continua na mesma avenida, só que 
em outro número, com sede própria 
desde 1994. Nesse ano, o empresário 
mineiro Luiz Antônio Tonin (1992 a 1999) 
foi o terceiro presidente da entidade.
Foi a partir de sua gestão que a 
revista DISTRIBUIÇÃO se fortaleceu, 
veiculando informações de qualidade 
e evidenciando a importância do 
trabalho do canal indireto, lançou o 
Ranking do setor, em parceria com a 
Nielsen, que comemorou seus 27 anos 
de publicação ininterrupta neste ano, e 
intensificou a captação e a divulgação 
de informações disponibilizadas 
durante a realização das VTIs (Viagens 
Técnicas Internacionais) aos Estados 
Unidos, Canadá, e em seguida a países 
europeus. Também foi nessa época 
que nasceu a Central de Negócios e 
o Banco de Dados. “Assumi o grande 
desafio de trazer atacadistas para 
promovermos a troca de ideias relativas 

É grande 
a minha 
satisfação ao 
constatar que 
o trabalho 
floresceu e deu 
frutos, que a 
maturidade 
do setor é hoje 
reconhecida 
Luiz Antônio 
Tonin, 
presidente  
da ABAD  
de 1992 a 1999

e do Makro ao Brasil trazendo novos 
modelos de negócios”, relembra 
Nelson Barrizzelli, coordenador de 
Projetos da FIA – Fundação Instituto 
de Administração e participante do 
Ranking do setor desde sua primeira 
edição, realizada juntamente com a 
Nielsen em 1994. Foi um pouco antes 
disso, ainda na década de 1980, que o 
Atacado de Balcão passou a dar lugar 
aos modelos de Atacado Distribuidor e 
Atacado com Entrega. “Muitas empresas 
daquela época desapareceram, 
outras migraram gradativamente, 
mudando sua maneira de trabalhar, 
e também foi nesse período que 
pudemos registrar o aparecimento de 
embriões das grandes empresas 
de varejo”, conta Barrizzelli.

TRABALHO NECESSÁRIO
A primeira sede da Associação, situada 
na Avenida Rebouças, na metrópole 
paulistana, sob a gestão de Ruy Carlos 
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aos seus negócios e à geração de 
confiança em todos os integrantes da 
cadeia de abastecimento, além de trazer 
o conhecimento de inovações que 
estavam ocorrendo em campos como os 
da informatização e da logística, sobre as 
quais pouco se falava na época. É grande 
a minha satisfação ao constatar que o 
trabalho floresceu e deu frutos, que a 
maturidade do setor é hoje reconhecida 
pelos fornecedores e varejistas, e que 
fomos superando as dificuldades com 
confiança e trabalho”, enfatizou Tonin.

DIFICULDADES E SUPERAÇÃO
Porém, a década de 1990 não foi nada 
fácil para a economia brasileira. O 
Plano Real mudou o rumo de muitas 
empresas e, segundo Barrizzelli, essa 
foi a época mais difícil para o canal 
indireto. “Mas o fato é que quem 
sobreviveu se fortaleceu”, observou. 
Foi também nessa década que o 
modelo de autosserviço se impôs 
graças às redes Atacadão (Carrefour) 
e Assaí (GPA – Grupo Pão de Açúcar).
Às vésperas de entrar na década 
seguinte, Paulo Hermínio Pennacchi 

40 AÇÕES 
DA ABAD

1 A ABAD é fundada com 
52 empresários, em 
1981, na capital paulista. 
Antônio Carlos Alves é o 
seu primeiro presidente.

2 O Enaf – Encontro 
Nacional de Atacadistas 
Distribuidores é realizado 
por sete vezes.

3 A Primeira VTI –Viagem 
Técnica Internacional 
visita Alemanha, Itália, 
França, Espanha e 
Portugal em 1987.

4 A Primeira Conat – 
Convenção do Comércio 
Atacadista de Produtos 
Industrializados 
é realizada em 
Pernambuco em 1989.

5 Luiz Antônio Tonin  
toma posse como 
presidente da 
entidade, em 1992.

6 A ABAD e a Abac – 
Associação Brasileira de 
Automação Comercial 
firmam, em 1993, 
parceria para modernizar 
a área logística.

AS VTIs  
(Viagens 
Técnicas 
Internacionais) 
levaram 
empresários 
do setor para 
vários países, 
entre eles a 
Itália, em 2010
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foi eleito para a gestão de 1999 a 
2004. Ele enfatizou a necessidade 
de instalação das filiadas estaduais 
(cujo número passou de 14 para 27), 
promoveu os encontros mensais da 
Associação e criou oportunidades 
para a apresentação de atividades 
culturais e do terceiro setor, além de 
criar condições para a implantação 
e o desenvolvimento do networking, 
recurso extremamente necessário para 
uma articulação fecunda entre os elos 
da cadeia de abastecimento. Ainda 
durante seu mandato, a Convenção 
anual foi ampliada com a adesão, ao 
evento, tanto da Abicab – Associação 
Brasileira da Indústria de Chocolate, 
Cacau, Amendoim, Balas e Derivados 
como da Sweet Brazil International. 
“Começamos a realizar os seminários 
anuais, que perduram até hoje, com 
os executivos das filiadas, e não posso 
deixar de lembrar como foi útil e 
oportuno o fortalecimento da Central de 
Negócios, cuja grande importância se 
reflete no igualmente grande aumento 
do número de associados. Foi uma 
época de muito trabalho, mas também 

7 A reunião anual  
do setor é realizada em 
Curitiba/PR em 1993.

8 O primeiro Ranking 
ABAD/Nielsen é 
publicado em 1994 
e circula até hoje, 
sempre na edição 
de maio da revista 
DISTRIBUIÇÃO.

9 A primeira compra 
conjunta de 1.500 
caminhões VW dá  
origem à Central 
de Negócios da 
ABAD em 1994.

10 A ABAD torna-se 
colaboradora da 
NAWGA – National 
American Wholesale 
Grocer’s Association.

11 Luiz Antônio Tonin 
assume um segundo 
mandato de três anos, 
de 1997 a 1999.

12 A feira anual do setor 
é realizada por dois 
anos consecutivos 
no Riocentro/RJ, 
em 1998 e 1999.

13 Paulo Hermínio 
Pennacchi é 
empossado como 
presidente da 
Associação em 1999. 

foi o montante com o qual o Atacado Distribuidor participou  

do  faturamento geral do consumo no Brasil em 2020.  

O estudo mapeia o abastecimento durante a pandemia,  

os novos hábitos de compra e a adequação do portfólio
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Começamos 
a realizar os 
seminários 
anuais, que 
perduram 
até hoje. Foi 
uma época de 
muito trabalho, 
mas também 
foi muito 
gratificante 
Paulo Hermínio 
Pennacchi, 
presidente  
da ABAD  
de 1999 a 2004
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foi muito gratificante”, destacou.
Uma vez encerrado o mandato de Paulo 
Pennacchi, foi a vez de Geraldo Eduardo 
da Silva Caixeta ocupar a presidência, 
em um mandato que se estendeu de 
2004 a 2008. Durante sua gestão, a 
Associação criou o Instituto ABAD, que 
promove a responsabilidade social 
entre as empresas, e a ABAD Jovem, 
hoje Grupo ABAD Jovens e Sucessores, 
iniciativa que forma e fortalece os 
novos líderes, preparando-os para o 
comando das empresas familiares a 
que pertencem. “A história da ABAD se 
confunde com a trajetória da evolução 
do nosso setor. A primeira grande 
revolução capitaneada pela ABAD 
ocorreu na percepção que a sociedade 
tinha do segmento. A segunda foi 
a transformação no segmento das 

14
15
16

17
18
19
20
21

A ABAD passa 
a ter 27 filiadas  
estaduais. 

O site www.abad.com.
br entra em atividade 
em 2000. A entidade 
leva um grupo à 
Austrália para visitas.

O Grupo DEC (Distribuidores 
Especializados por 
Categorias) para o 
segmento de higiene 
pessoal e beleza é 
criado em 2001.

 As feiras anuais passam 
por Curitiba/PR, Salvador/
BA, Brasília/DF e Recife/
PE e Fortaleza, tornando-
se itinerantes.
Uma nova diretoria é 
eleita em 2004, com 
Geraldo Eduardo da Silva 
Caixeta na presidência.

 A ABAD Jovem é criada 
em 2006, com o objetivo 
de envolver os herdeiros 
das empresas do setor.

O Instituto ABAD nasce 
em 2006 para ajudar 
o setor em ações de 
responsabilidade social.

Carlos Eduardo Severini 
é eleito presidente da 
entidade em 2009.

Ações do 
Instituto 
Abad
 contam 
com o 
apoio das 
filiadas 
estaduais
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empresas do canal indireto. Comprar 
bem, vender, entregar com eficiência: a 
entidade está preparada para prosseguir 
nesse caminho de desenvolvimento e de 
apoio aos seus associados”, ressaltou.
Para Carlos Eduardo Severini (gestão 
de 2009 a 2012), os destaques de 
sua contribuição ao setor foram as 
Viagens Técnicas Internacionais, que 
proporcionaram aos seus participantes 
conhecimentos sobre formas de varejo 
adotadas em outros países, inovações, 
recursos de ponta já em uso em 
mercados estrangeiros, e novidades em 
campos como a logística, a informática 
e outros desenvolvimentos digitais, e a 
realização do Fórum Estratégico ABAD - 
Cadeia de Abastecimento - Cenário 2015, 
realizado em 2009. Outra importante 
contribuição ocorreu no campo da 
capacitação para o desenvolvimento do 
profissional de vendas e a consolidação, 
depois do Fórum, dos Comitês Varejo 
Competitivo, Profissionais de Vendas e 
Agenda Política. “Também não posso me 
esquecer das ações sociais disseminadas 
pelo Instituto ABAD junto às filiadas, 
que foram muito importantes para 
todo o setor. A ABAD desempenhou 
e sempre terá um papel fundamental 
no atendimento às necessidades do 
setor, sempre atenta às mudanças pelas 
quais o canal indireto vem passando ao 
longo do tempo”, observou Severini.

A premiação 
dos Melhores 

e Maiores  
do setor  

é uma  
tradição 

anual

 É realizado o Fórum 
Estratégico ABAD Cadeia 
de Abastecimento 
– Cenário 2015.

São criados os comitês 
dos Profissionais de 
Vendas, a Agenda Política 
e o Varejo Competitivo.

São criados em 2004 o 
Programa de Assessoria 
às Filiadas e o Guia de 
Gestão Executiva.

É criado o troféu 
Fornecedor Nota 10, 
em parceria com a 
Nielsen, que reconhece 
as indústrias parceiras.

A ABAD passa a 
premiar os Melhores 
do Ano, obtida com 
pesquisas junto com 
os varejistas atendidos 
pelo canal indireto, 
e os Maiores do Ano 
segundo a Nielsen.

José do Egito  
Frota Lopes Filho 
é eleito presidente 
em 2013.

A Unecs – União Nacional 
das Entidades do Comércio 
e Serviços é criada em 
2014, sendo a ABAD 
uma das fundadoras.
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PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
 O cearense José do Egito Frota Lopes 
Filho (gestão de 2013 a 2016) marcou 
seu período de mandato por uma 
participação política mais destacada e 
significativa, que começou com a criação 
da Frente Parlamentar Mista dos Agentes 
de Abastecimento do Pequeno e Médio 
Varejo, a aliança com outras entidades 
de classe, como a Unecs – União 
Nacional das Entidades do Comércio e 
Serviços, criada em 2014, e o incentivo ao 
Grupo ABAD Jovens e Sucessores. Sem 
se esquecer das iniciativas de defesa do 
meio ambiente, realizadas por meio do 
ABAD – Instituto ABAD. Em dezembro de 
2015, a entidade foi uma das empresas 
que assinaram o Acordo Setorial para 
Logística Reversa de Embalagens 
Pós-Consumo. “Consegui ampliar o 
meu leque de conhecimentos, sinto 
muita gratidão pelas oportunidades 
que tive e até hoje compartilho os 
ensinamentos que recebi, além de 
ser igualmente grato pelas muitas 
pessoas com quem convivi e que não 
serão esquecidas”, destaca Egito.

Em 2015, a entidade 
assinou, juntamente com 
outras, o Acordo Setorial 
para Logística Reversa de 
Embalagens Pós-Consumo.

Émerson Destro é eleito 
presidente da ABAD em 
2017, encerrando seu 
mandato em 2020.

É instalado o Comitê 
Editorial da ABAD. Redes 
sociais são fortalecidas e 
a revista DISTRIBUIÇÃO 
passa a ter gestão 
interna e lançamento 
da versão digital.

É fortalecida a  
participação política junto 
à Unecs e a intensificação 
do relacionamento no 
Congresso Nacional. É 
criado o Comitê Agenda 
Política na ABAD.

É lançada campanha de 
valorização do pequeno 
varejo e são criadas cartilhas 
informativas, a mais recente 
delas contendo as medidas 
de prevenção contra a 
pandemia da covid-19.

Mudança de formato 
da Convenção ABAD, 
de uma feira para um 
evento de conteúdo e 
relacionamento, em 2018.

29
30
31

32

33

34

Convenção  
anual do  
setor muda  
o seu 
formato de 
feira para 
um evento 
de conteúdo 
em 2018
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Émerson Destro enfrentou grandes 
desafios durante os anos em que exerceu 
o seu mandato, de 2017 a 2020. Inclusive 
em seu último ano de mandato, muitas 
providências foram tomadas em resposta 
à pandemia mundial da covid-19, 
inclusive o adiamento da Convenção 
Anual do setor. “A intensa ação política 
da ABAD e das  filiadas e a mudança 
do modelo de feira para um evento 
de conteúdo, com a participação de 
presidentes, CEOs, diretores-comerciais 
das indústrias e empresários do setor 
são pontos a destacar em meu mandato. 
O fortalecimento da associação, em 
especial o ajuste de estratégias para 
abastecer os milhares de municípios 
brasileiros por causa da pandemia, 
também ressalto. Trabalhamos 
intensamente para atender com mais 
eficiência à demanda”, observou.
O atual presidente, Leonardo Miguel 
Severini, assumiu o seu mandato em 
janeiro. Saiba, ao ler a entrevista a 
seguir, quais são algumas das suas 
principais expectativas e objetivos, 
bem como quais são os aspectos e 
conquistas por ele destacados como 
os elementos que caracterizam 
melhor a atuação da entidade, 
agora já plenamente madura. 

Destaco o 
fortalecimento 
da Associação, 
em especial a sua 
atuaçáo política 
e a mudança 
do formato 
da Convenção 
anual, de feira 
para evento de 
conteúdo
Emerson Destro, 
presidente  
da ABAD de 
2017 a 2020

 Leonardo Miguel 
Severini é eleito 
presidente da ABAD 
 para o biênio 2021-2022.

A ABAD inicia um 
projeto de marketplace 
da entidade, com a 
criação do seu Comitê 
e também de Logística.

35
 Pesquisas e estudos 
são aperfeiçoados 
com a publicação 
do levantamento 
Categorias em 
Destaque ABAD/
Nielsen desde 2018.

36
Realização anual do 
Encontro do Valor 
e da Convenção do 
GAJs – Grupo ABAD 
Jovens e Sucessores.

37
O Ranking anual 
do setor chega a 
660 participantes 
(ano-base 2020) 
com 51,2% de taxa 
de participação dos 
agentes de distribuição 
no mercado varejista.

38

39
A ABAD passa a ter o 
seu aplicativo para 
Android e IOS e faz 
investimentos em 
comunicação.

40

A Convenção 
Anual do Grupo 
ABAD Jovens 
Sucessores traz 
programação 
variada para os 
participantes
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E S P E C I A L 

ENTREVISTA

Leonardo 
Miguel Severini 

foi eleito para 
a presidência 

da entidade 
em janeiro
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A voz do setor
O presidente da ABAD, Leonardo 
Miguel Severini, faz um balanço da 
evolução da entidade ao longo dos 
anos e fala sobre como pretende 
desenvolver o canal indireto

por Claudia Rivoiro

 
que você gostaria de destacar 
na comemoração dos 40 anos da 
ABAD? Chegar aos 40 anos é um 
grande marco. E a ABAD é o que 
é hoje graças a esses 40 anos de 
estruturação e amadurecimento. Ela 
surgiu em resposta à necessidade de 
dar voz ao setor na defesa de seus 
interesses corporativos comuns e 
convergentes. Crescemos apoiados 
em valores de ética, de lisura, de 
bons princípios, marcando presença 
em cada um dos Estados por meio 
das filiadas. Também temos hoje 
um plano de comunicação bem 
elaborado e bem executado, além 
de uma política de retenção de 
associados que permite à entidade 
realizar tranquilamente suas diversas 
atividades e prestar um inestimável 
serviço às empresas do setor e ao 
mercado como um todo.

Desde sua fundação, em 1981, até 
hoje, quando a entidade congrega 
quase 4 mil associados, como você 
analisa essa união de interesses 
cada vez mais bem consolidada? 
Foi um longo caminho. Durante 
esses 40 anos, poderíamos destacar 
várias iniciativas importantes, mas o 
fato mais importante é o de termos 
conseguido atingir um alto grau de 
abrangência e de representatividade. 
Pudemos construir um canal eficiente 
de interlocução com associados, 
clientes, fornecedores e parceiros de 
todo o Brasil, e também estabelecer 
um bom diálogo com o poder 
público, especialmente o Legislativo 
e o Executivo, pautando temas de 
interesse e levando de maneira ágil 
e correta a informação necessária 
para subsidiar decisões importantes 
capazes de afetar a atividade 
atacadista e distribuidora. E somente 
conseguimos chegar a esse patamar 
por meio da união do setor em âmbito 
nacional, com o inestimável apoio de 
nossas filiadas estaduais.
 
Que evolução podemos esperar 
para os próximos anos? Temos 
a expectativa de que a entidade 
continuará a acompanhar o 
desenvolvimento do setor, 

O
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antecipando debates, apontando 
tendências, apresentando caminhos, 
trazendo modernidade tecnológica e 
discussão sobre temas importantes. 
Continuaremos a trabalhar 
firmemente para consolidarmos mais 
e mais o apoio necessário ao nosso 
setor, que, com certeza, continuará 
a crescer e, cada vez mais, a prestar 
esse serviço tão essencial à indústria, 
ao pequeno varejo e às famílias, que é 
o de capilarizar a entrega de produtos 
industrializados em todo o nosso 
imenso território, com qualidade de 
atendimento e eficiência logística.

Todos os presidentes deixaram 
marcas de seus trabalhos na 
entidade. Como você gostaria 
que sua gestão fosse lembrada? 
Antes de tudo, a ABAD tem meu 
compromisso de dedicação 
à entidade, uma dedicação 
intensa empenhada em garantir a 
manutenção de todas as conquistas 
já obtidas. Mas, fundamentalmente, 
vejo-me com a missão de consolidar 
a união do setor em torno de temas 
comuns, tendo em vista que, nesta 
época em que tramitam tantas 
propostas de reformas no Congresso, 
é preciso que estejamos muito 
bem alinhados e fortalecidos para 
participarmos do debate político. 

Ter os olhos voltados para o futuro 
com a experiência do passado. 
Concorda com essa definição? 
Com certeza. Isso se aplica de 
maneira especial à ABAD, que traz sua 
experiência de quatro décadas para se 
somar com a permanente necessidade 
de modernização do setor, em busca 
de maior eficiência, produtividade e 
lucratividade. Nesse aspecto, temos 
o melhor dos mundos: somos uma 
entidade solidamente arraigada em 
nosso longo histórico de conquistas 
e bons serviços prestados ao atacado 
distribuidor, mas também temos os 
olhos permanentemente voltados 
para o futuro, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento contínuo e 
sustentável de nossa atividade. 

A ABAD traz 
sua experiência 
de quatro 
décadas para 
se somar com 
a permanente 
necessidade de 
modernização 
do setor

Severini: dedicação 
intensa empenhada 

em garantir a 
manutenção de 

todas as conquistas
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GALERIA DE PRESIDENTES

E S P E C I A L 

Em seus primeiros 40 anos, a ABAD contou com 
o comprometimento, a dedicação e o trabalho 

de seus presidentes à frente da entidade em 
diferentes períodos do Brasil e do setor.

Antônio Carlos Alves 
(1981 a 1990)

Geraldo Caixeta  
( 2004 a 2008)

Ruy Carlos Silva 
(1990 a 1992)

Carlos Eduardo 
Severini (2009 a 2012)

Luiz Antônio Tonin 
(1992 a 1999)

José do Egito  
(2013 a 2017)

Paulo Pennacchi 
(1999 a 2004)

Emerson Destro 
(2017a2020)

Dedicação e trabalho
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E S P E C I A L 

Anos de  
desafios
Economistas avaliam 
os momentos vividos 
nas últimas quatro 
décadas, com o País 
pressionado pelo 
aumento de custos, 
tarifas e gastos públicos

ECONOMIA

O Brasil se 
empenha em 
investir nas 
rodovias

por Rúbia Evangelinellis 

m olhar dirigido para o comportamento 
da economia brasileira a partir de 
1981 nos leva a reconhecer que o 
maior desafio por ela enfrentado em 
todos esses anos concentrou-se em 
seus esforços para domar a inflação. 
Embora tenha sido alvo de combate nos 
sucessivos planos de governo, sendo 
que os anos 80 foram considerados a 
década perdida para o desenvolvimento 
econômico, o êxito na luta contra a 
escalada inflacionária veio somente 
com o Plano Real, na década de 1990. 
Mesmo que a situação econômica atual 
esteja longe dos picos da hiperinflação, 
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promulgou a Constituição de 1988 
(a qual estabeleceu direitos dos 
cidadãos, mas também provocou 
um aumento dos gastos públicos). 
No campo econômico, o primeiro 
governo civil, de José Sarney (de 1985 
a março de 1990) herdou os custos do 
desajuste fiscal do governo militar. 
“Surgiram, nessa época, vários planos 
econômicos, como o Cruzado, em 
1986, Bresser, em 1987, e Verão, 
em 1989, e o País não conseguiu 
resolver o problema da inflação (que 
chegou a 80% ao mês), que corrói 
a renda dos brasileiros e provoca o 
desequilíbrio fiscal”, acrescenta.
A década de 1990 começou com 
o governo Collor. Eleito pelo voto 

MOMENTO ATUAL 
“O Brasil continua a ser espetacular para 
investimentos, mas faltam grandes projetos 
inovadores. No entanto, houve um grande 
avanço da comunicação em rede”, ressalta o 
economista Nuno Fouto. A evolução em quatro 
décadas aconteceu na microinformática, no 
processamento de informações – tanto na 
parte de tecnologia, como na de descobertas. 
“Há 40 anos, não podíamos imaginar que 
faríamos pagamentos pelo telefone”, destaca. 
No campo da infraestrutura, Fouto avalia 
que o Brasil se empenha adequadamente na 
privatização dos portos, nos investimentos nas 
ferrovias (ainda muito ligados aos recursos 
do setor privado) e nas rodovias. Para ele, o 
período da pandemia, que exige o isolamento 

social, possibilita a aceleração de uma série de 
processos, como o home office, o e-commerce, 
e o investimento em centros de distribuição 
mais modernos, com mais tecnologia, que 
ocupem melhor os espaços, principalmente 
nos grandes centros. No Brasil, começaram 
a surgir startups ligadas ao varejo, ao 
consumo, mas já existe um número razoável 
de startups tecnológicas para melhorar os 
processos para suprimentos, agronegócios 
e medicina. “É um reflexo da evolução da 
informática e da capacidade das pessoas 
para, com investimento baixo, lidar com um 
modelo muito complexo, de muitos dados, de 
telemetria.” Mas Nuno também entende que, 
por outro lado, é preciso pensar em reformas, 
sejam elas do Estado, administrativa ou 
tributária. O que se espera é que venham logo. 

economistas avaliam que o presente 
momento exige especial consideração. 
O economista Sillas de Souza Cezar, 
professor da Faap – Fundação 
Armando Alvares Penteado, observa 
que, ao abordar o quadro econômico, 
também é necessário considerar os 
contextos social e político vigentes em 
cada fase, os quais norteiam as ações 
adotadas por uma política econômica. 
“Não é possível entender de barco 
sem entender de mar”. comparou.
A partir dessa compreensão, 
segundo o especialista, a década 
de 1980 foi marcada por dois 
aspectos emblemáticos: a retomada 
democrática (depois de 21 anos de 
ditadura militar) e o movimento que 

Não é 
possível 
entender de 
barco sem 
entender  
de mar
Sillas de 
Souza Cezar, 
economista 
e professor 
da Faap 
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popular e com o discurso de combater 
a inflação, as “mamatas e os marajás”, 
no primeiro dia de mandato confiscou 
a poupança, e, consequentemente, 
gerou uma onda de desconfiança.

PLANO REAL
Sem sustentação política, Collor 
renunciou em 29 de dezembro de 1992 
para escapar do impeachment. Assumiu 
a presidência o seu vice, Itamar Franco, 
que formou um governo de coalisão 
política. Em 1994, nasceu o Plano Real, 
no governo de Itamar Franco, sob o 
comando do então ministro da Fazenda, 
o sociólogo Fernando Henrique 
Cardoso, que tinha carta branca para 
implementar medidas de combate à 
hiper inflação e estabilizar a economia. 
O plano promovia a desindexação da 
economia e criava uma moeda forte 
e inicialmente lastreada no dólar. 
Fernando Henrique Cardoso venceu as 
eleições à Presidência em 1994 e 1998. 
“O brasileiro conseguiu elevar o poder 
de compra e modernizar a economia. 
Com base na moeda estável, os preços 
deixam de aumentar de um dia para o 
outro, e por isso pode-se descortinar 
um horizonte. Empresários começam 
a planejar os negócios e consumidores 

conseguem olhar para a frente sem 
estocar mercadorias. Então, abre-se 
um espaço para a poupança. Foi um 
avanço extraordinário”, destaca. 
Luiz Inácio Lula da Silva vence as 
eleições presidenciais e toma posse 
em 2003, com um discurso mais 
moderado, que sinaliza o propósito de 
dar continuidade ao Plano Real. “Tudo 
o que foi feito no Plano Real começa a 
dar frutos, em um momento em que o 
mundo passa a comprar commodities 
como nunca. China, Rússia e Europa 
crescem. Compram soja, frango, carne, 
e o Brasil lhes vende esses produtos.” 
Lula cria o Proune (Programa 
Universidade para Todos), favorece 
o acesso ao consumo e promove 
melhorias no programa Bolsa Família 
(criado por Fernando Henrique 
Cardoso). “A década de 2000 foi 
marcada pela inclusão social”, 
acrescenta o professor Sillas. 
Nuno Fouto, economista e coordenador 
de Pesquisas do Provar, destaca que 
foram feitas correções no rumo da 
economia durante o Plano Real, entre 
elas o socorro dado aos bancos, que 
deixaram de ganhar com a estabilização 
da inflação, e a adoção do câmbio 
flutuante depois da etapa inicial. “O 
Plano Real foi mais completo, pois 
levou em consideração os cuidados 
que se deveria tomar para combater 
a inflação inercial e não permitir a 
sua volta. Um dos lastros foi o dólar, e 
não o congelamento. Foi criada uma 
moeda intermediária. Era corrigida e 

O Brasil 
começou a 
navegar nessa 
onda favorável, 
arrecadando 
muito com base 
no consumo, 
e exportando 
commodities
Nuno Fouto, 
economista e 
coordenador 
de pesquisas 
do Provar

O Brasil vende 
soja, frango e 

carne como nunca 
nos anos 2000 
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mantinha paridade com o dólar. Com a 
adoção do câmbio livre, com controle 
da inflação e administração razoável 
do Estado, o Brasil conseguiu obter 
reservas. A indústria reclamou, mas o 
ajuste do câmbio fazia parte do jogo.” 

IMPACTO NO PARQUE INDUSTRIAL 
Para o especialista, nesse passado 
recente, faltou uma política que 
ajudasse a melhorar a competitividade 
na indústria de base, de manufatura, 
que cresceu muito pouco. “Tudo 
pronto para renovar o parque 
industrial, investindo na produção 
para crescer ainda mais. Mas o 
campo, o agronegócio, também 
cresceu, acompanhando estudos da 
Embrapa voltados para o aumento 
da produtividade”, observa. 
Segundo informou, a partir dessa 
época, criou-se um problema pelo 

fato de a produção interna não ter 
fôlego para acompanhar o consumo. 
Por isso, “começou uma onda de 
crescimento baseado no consumo. 
Foi quando o varejo também passou a 
crescer, crescer e crescer. As empresas 
aumentaram sua capacidade instalada, 
mas não faziam novos investimentos 
ou, se o faziam, eram poucos. O 
consumo se intensificava, mas 
não a oferta, embora a importação 
aumentasse. Muitas empresas já 
maduras foram vendidas, na segunda 
e na terceira geração”, relembra.
O agronegócio, juntamente com as 
commodities, passou a constituir o lado 
mais produtivo do Brasil. “Mas faltou um 
projeto de importância, que garantisse 
uma competitividade daqui a oito, dez 
anos e com as fábricas importando, 
por exemplo, trazendo produtos da 
China.” A partir dessa época, já se 
falava na volta da inflação, pois havia 
consumo, as empresas estavam com 
a capacidade no limite e os produtos 
vinham de fora. Na virada de 2010 
para 2020, veio a conta, problemas 
financeiros e gastos de governo. 
Nesse processo, Lula fez de Dilma 
Rousseff sua sucessora. Ela ocupou 
a presidência de 2011 a 2016, 
quando sofreu o processo de 
impeachment. Michel Temer assumiu 
a presidência em agosto de 2016 e 
nela permaneceu até dezembro de 
2018. Mesmo com fraca sustentação 
política, fez a reforma trabalhista. Em 
2019, assumiu Jair Bolsonaro. 

A pandemia muda 
a rotina, e novos 
hábitos, como o uso 
de máscaras, são 
incorporados a ela

Começou 
uma onda de 
crescimento 
baseado no 
consumo. Foi 
quando o varejo 
também passou 
a crescer, 
crescer e  
crescer
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1

DEPOIMENTOS

Ponto de equilíbrio
A grande medida com que é respeitada e estimada 

a união, construída ao longo de quatro décadas, 
com empenho, lucidez e visão, entre empresários 

do canal indireto e parceiros da indústria, pode 
ser conferida nos 40 depoimentos a seguir

da redação

Em 40 anos, a ABAD 
mudou muito. Com 
as alterações que 

ocorreram no mercado e 
com as transformações 
das demandas, ela 
passou a atuar como 
plena representante do 
setor, ao qual que ajuda 
no desenvolvimento e 
na qualificação. Prova 
disso foi a troca da 
feira de negócios pelo 
evento de Atibaia, que 
estimula o conhecimento 
e serve como ponto de 
encontro de empresas. 
Destaco ainda a criação 
do seu Marketplace.
José Luís Turmina, 
diretor-presidente da 
Oniz Distribuidora

Parece que foi ontem 
que realizamos, aqui 
mesmo no Martins, 
as primeiras reuniões 
para a fundação dessa 
entidade que era, até 
então, apenas um sonho 
de homens determinados 
e uma ideia no papel. 
De lá para cá muitos 
desafios foram vencidos 
pela habilidade de 
companheiros especiais. Ensinamos muito, aprendemos 
demais e fizemos da ABAD uma verdadeira representação 
do bravo segmento atacadista distribuidor de entrega 
que, desde essa época, faz história no cenário 
econômico nacional. Hoje, nossa entidade é uma 
família e um ponto de equilíbrio, consolidando apoio 
e liderança dos interesses de uma classe que trabalha 
unida e determinada a prosperar e a contribuir, 
sempre, para a construção de um país melhor.
Alair Martins, empresário e fundador do Grupo Martins
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Para mim, é 
um orgulho ter 
participado da 
ABAD desde a 
sua formação, 
sabendo da grande 
importância, para 
o nosso setor, de 
poder contar com 
uma voz única, 
e unificadora. 
Hoje, nós 
a vemos como uma entidade muito bem 
estruturada, pronta para conquistar as batalhas 
que surgem e saber comunicar, de maneira 
coesa e eficiente, as informações necessárias 
para tomadas de decisão que sempre vão 
ao encontro dos anseios dos associados.
Manoel Silvério Severini, presidente 
do Grupo Vila Nova

O trabalho que a ABAD 
realizou em 40 anos 
foi fundamental para 

estruturar o setor e proporcionar 
conhecimentos profissionais aos 
que nela trabalham. Por meio 
da Associação, realizei viagens 
técnicas internacionais em busca 
de tecnologia e melhorias para 
a Fröhlich, que tem 66 anos. 
Desde a fundação da ABAD, 
posso afirmar que houve um 
grande desenvolvimento do 
atacadista distribuidor nacional.
Lauro Carlos Fröhlich, 
diretor‑presidente da 
Fröhlich S.A. Indústria e 
Comércio de Cereais

O Grupo Pegoraro, que 
completou 44 anos, 
participa da ABAD 

desde o início das atividades 
da Associação. É uma entidade 
representativa, inspiradora e que 
busca o empenho conjunto das
empresas, estimulando essa união 
em defesa do setor, dedicando‑se 
à evolução e à melhoria das 
operações com cursos, inovações, 
troca de ideias, viagens técnicas 
e outras ações que geram valor 
à cadeia de abastecimento.
Maycon Pegoraro, 
diretor‑comercial do Grupo 
Pegoraro ‑ Deycon

A KarneKeijo, que está junto 
com a ABAD há mais de 30 anos, 
coleciona aprendizados. As feiras 

representaram para nós meios importantes 
à efetivação do encontro de fornecedores. 
Nas viagens técnicas, aprendemos 
muito sobre logística, tecnologias, novos 
formatos de negócios e outros temas. 
A ABAD permanece ativa, além de ser 
integrada à Unecs – União Nacional 
de Entidades do Comércio e Serviços, 
influenciando reformas necessárias.
Inácio Miranda Júnior, diretor da 
KarneKeijo Logística Integrada
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Os 40 anos da ABAD 
representam um 
diferencial nos 

trabalhos da Associação, que 
preza pelo desenvolvimento 
do setor independentemente 
da categoria ou do segmento 
que opera os atacadistas 
distribuidores. É também 
uma entidade que olha para 
o futuro, e a casa de todos os 
atacadistas distribuidores.
Juliano Faria Souto César 
Faria Souto, diretor 
do Grupo Fasouto

Em quatro décadas, a ABAD 
mostrou-se muito presente 
e atuante em seu empenho 
em apoiar e representar as 
associadas. E realiza um 
bom trabalho avaliando 
os serviços prestados pelos 
atacadistas e distribuidores 
de todos os Estados, 
sempre tendo em vista a 
satisfação dos clientes.
Jairon Batista 
da Silva, diretor do grupo Jorge Batista

A ABAD sempre 
desempenhou um 
papel de protagonista 

na defesa dos associados e 
do setor. Muitas das atitudes 
tomadas e das ações e 
intervenções realizadas 
mantiveram viva a grande 
corrente que anima a cadeia 
de consumo. Sua atuação 
trouxe o aparelhamento 
necessário para a melhoria 
dos serviços prestados e a 
modernização de operações 
para as empresas atuantes.
Juscelino Franklin de 
Freitas Júnior, sócio da 
Nossa Distribuidora de 
Alimentos e da Jota Forte 
Logística e Armazenagem

8

A ABAD e suas filiadas representam 
a voz do nosso segmento. Elas 
constituem um elo que mantém 

relações entre centenas de empresários, articulação 
onde soluções para problemas comuns da nossa 
cadeia de valor podem ser debatidas e deliberadas. 
O movimento associativista é um pilar fundamental 
para garantir a perenidade do segmento atacadista.
Luiz Carlos Marinho, sócio-diretor da Rio Quality

7

10

A ABAD é uma entidade de extrema 
importância não só para nós, do 
setor atacadista e distribuidor, mas 

também para a economia do País de maneira geral. 
Sua atuação, dando o suporte necessário para as 
empresas do segmento, incentivando o crescimento 
e divulgando os resultados por meio do Ranking, 
nos motiva a trabalhar cada vez mais e melhor.
Augusto de Cesaro, presidente da UnidaSul

11
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A entidade, ao 
longo desses 
40 anos sob 

a liderança dos seus vários 
presidentes, pôde concretizar 
inúmeras realizações em prol 
do desenvolvimento do canal 
indireto e do abastecimento 
nacional. Tenho muito orgulho 
em fazer parte da entidade 
e em ter presenciado e 
participado de seu trabalho 
ético, sério e grandioso.
Raimundo Rebouças 
Marques, presidente da Active 
Distribuição & Serviços

Orgulho de ser 
ABAD. Quero render 
homenagens às 
diretorias nesses 40 
anos de trajetória, 
especialmente aos 
seus presidentes. 
Foram muitas lutas, 
conquistas e iniciativas 
na defesa do setor. A 
entidade permanece 
jovem e atuante 
com a renovação dos dirigentes e a participação 
dos empresários, aliados a uma eficiente equipe 
administrativa e seus meios de comunicação.
 João Destro, presidente do Destro Macroatacado.

12
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A ABAD tem atuação 
significativa e 
contribui muito para 

que o setor atacadista e distribuidor 
tenha representatividade junto ao 
Congresso e ao Governo, levando até 
eles nossos pleitos e mostrando a 
importância do atacado distribuidor 
para o abastecimento nacional.
José Luiz Torres, 
diretor‑administrativo financeiro 
da Redijohn Distribuidora Nós não podemos 

imaginar como 
seria o setor de 
abastecimento no País 
se não fosse o trabalho 
da ABAD. Entramos 
definitivamente na 
era da informação. 
Consideramos a 
entidade um agente 
promotor dos processos 
de qualificação de 
dados entre a indústria e o atacadista distribuidor.
João Carlos de Oliveira, presidente da Associação 
Brasileira de Automação – GS1Brasil

Tenho orgulho por fazer parte da 
diretoria, pelo segundo mandato. 
A ABAD e outras entidades de 

classe, por meio da Unecs – União Nacional de 
Entidades do Comércio e Serviços, fortalecem o setor 
institucionalmente, graças a reuniões nos âmbitos 
político e econômico, e de todo o canal alimentar.
Euler Fuad Nejm, presidente da 
Decminas Distribuição e Logística

Ao longo dos 40 anos da 
ABAD, tivemos a honra 
de estar em 30 deles. 

Com o passar do tempo, a entidade 
se mostrou forte, comprometida 
e focada no desenvolvimento 
do setor de distribuição e com 
resultados extraordinários.
Sérgio Girão, presidente 
da Polibras Software

Sempre ficou claro para 
a Sankhya que esses 
anos de parceria foram 

e são importantes para a nossa atuação 
no setor. Foram grandes feiras e eventos 
que nos deixaram mais próximos 
do mercado, além de terem gerado 
importantes oportunidades de negócio.
Felipe Calixto,  
diretor‑presidente da Sankhya

Nestas quatro décadas, a ABAD 
conquistou notável importância e 
autoridade na representatividade das 

empresas atacadistas e distribuidoras que ajudam 
a levar para o varejo brasileiro bens de consumo 
essenciais para a população. Temos a entidade como 
uma grande parceira para fortalecer e desenvolver, 
cada vez mais, a cadeia nacional de abastecimento.
João Galassi, presidente da Abras

14

15

16

17

19

21 especial _abad.indd   5021 especial _abad.indd   50 27/07/2021   14:37:3227/07/2021   14:37:32



file: 10700_Mer_An._Caminho?es_ABAD_205x275_Fab.pdf date: 02/06/2021 16:23

service: 000264 format: 205.0 x 275.0 mmTemplate_Anúncio.indd   1Template_Anúncio.indd   1 29/07/2021   17:57:3229/07/2021   17:57:32



52 www.revistadistribuicao.com.br AGO 2021

24

20
A ABAD há 40 anos impulsiona 
o setor conectando a cadeia e 
criando momentos de colaboração, 
indispensáveis para a indústria e o 
varejo. A Condor, como parceira do 
canal, dá parabéns á entidade.
Alexandre Wiggers,  
diretor-presidente da Condor

Durante todos esses anos de 
parceria, o elo entre a Fusion 
e a ABAD estreitou nossos 

relacionamentos envolvendo soluções 
conjuntas, afinidades culturais e serviços 
com os atacadistas e distribuidores.
Emílio Saad Neto, CEO da Fusion

Em nome da Iveco, dou parabéns 
à ABAD pelos seus 40 anos de 
excelentes serviços prestados 

ao setor. O atacadista e o distribuidor 
desempenham papéis fundamentais no 
comércio atual, que ganhou forças graças 
à distribuição urbana e ao e-commerce.
Ricardo Barion, diretor-comercial da Iveco

Nestes 40 anos de 
existência, a ABAD ajudou 
o setor a se modernizar, 

evoluir e obter eficiência em um País 
continental e com milhares de pontos 
de venda. As VTIs (Viagens Técnicas 
Internacionais), que familiarizaram 
seus participantes com as  melhores 
operações mundiais do comércio, e 
a presença da Associação junto ao 
governo, ajudaram muito a mudar o 
patamar qualitativo do nosso setor.
José Rodrigues da Costa, 
diretor-presidente do Grupo JC

Sinto-me feliz 
e honrado pela 
oportunidade 
de participar, 
mais um ano, ao 
lado da ABAD, 
especialmente 
agora, em 2021, 
de seus 40 anos 
de dedicação 
ao setor. Nessa 
trajetória 
observo, em todos os que a integram, 
esforço, sacrifício e dedicação, virtudes 
essenciais para o êxito em suas realizações.
Wagner Patrus, fundador e presidente do 
Conselho de Administração do Grupo Máxima
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Incentive seu fornecedor a fazer
parte deste banco de dados!

O Cadastro Nacional de Produtos é integrado ao Cadastro Centralizado de GTINs

da SEFAZ, por isso, é fundamental que a indústria preencha corretamente as

informações no banco de dados, proporcionando assertividade na emissão de

notas fiscais entre os parceiros comerciais.

Saiba mais:
(11) 3068-6225
alessandra.parisi@gs1br.org

Cadastro alinhado na cadeia.
Mais dados para operações físicas e online.
Incentive seu fornecedor a fazer parte deste banco de dados que possui 

mais de 57 milhões de produtos cadastrados, garantindo informações 

alinhadas entre a indústria e o atacado distribuidor que conferem agilidade, 

precisão, redução de custos e maior disponibilidade para operações online.

Banco de dados alinhado com Secretarias de Fazenda:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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A Docile dá parabéns 
à ABAD pelo trabalho 
que realiza junto ao 

canal atacadista e distribuidor.
Sílvio Baroni Júnior, 
diretor‑comercial da Docile

Nós, da 3M, 
consideramos a 
ABAD como uma 

Associação muito séria, que, ao 
longo de 40 anos, tem ajudado 
muito, e de maneira muito ativa, 
o desenvolvimento do canal.
Cristian Arriagada Bondezam, 
vice‑presidente de Consumo 
da 3M do Brasil

Parabéns à ABAD 
pelos seus 40 anos! 
Somos gratos 

tanto pela grande parceria que 
estabelecemos como pela troca de 
oportunidades que temos realizado 
com a entidade e seus associados.
Fernando Figueiredo, 
diretor de Desenvolvimento 
de Negócios da Mtrix 

25
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Ter a ABAD como 
nossa parceira ao 
longo dos anos 
foi de extrema 
importância na 
consolidação da 
Politriz. Durante 
todo esse período 
de interação com 
a Associação 
capturamos 
oportunidades, 
identificamos cenários e fizemos 
reflexões importantes que nos 
apoiaram em nosso negócio.
Luís Fernando Fonseca Dias,  
CEO da Politriz e Catenate Solutions

Durante esta jornada, 
poder contar 
com a agilidade 

dos profissionais e a excelência 
dos serviços da ABAD tem 
nos proporcionado destaque, 
crescimento e consolidação das 
nossas marcas junto aos atacadistas 
e distribuidores do cenário nacional.
Marcos Pergher, vice‑presidente 
da Start Química 

A ABAD representa a pujança 
deste setor e contribui de 
forma decisiva para o seu 

desenvolvimento e longevidade. Nos 
orgulhamos por participar ao longo de vários 
anos dos eventos e publicações que congregam 
os interesses da indústria e do setor.
Maurício Weiand, CEO  da Florestal Alimentos

29
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É uma honra fazer 
parte dessa trajetória 
e ter a entidade como 
parceira importante 
do negócio. Esperamos 
intensificar cada vez 
mais essa aliança 
e manter uma 
sólida parceria. 
Marcelo Barbieri, 
presidente da Melitta 
para a América do Sul

São 40 anos de muito trabalho, 
parceria e colaboração 
entre a indústria e o setor 

em prol do desenvolvimento econômico do 
País, trazendo benefícios para a sociedade 
e auxiliando no abastecimento do canal 
indireto em todo território nacional.
Ricardo Sabatine, diretor de OFF - vendas & 
distribuição do Grupo Heineken no Brasil

31 Podemos dizer, 
com muito 
orgulho, que 

fomos a primeira montadora 
a investir no relacionamento 
com a ABAD, Associação 
que, desde o início, nos 
ajudou a consolidar
soluções criadas sob medida 
para o setor atacadista 
distribuidor. Temos a 
certeza de que novas 
conquistas estão por vir.
Ricardo Alouche, 
vice-presidente de 
Vendas, Marketing & 
Pós-Vendas da VWCO

A parceria entre Unilever e a 
ABAD vem de longa data e 
tem sido fundamental para 

construirmos juntos uma malha de distribuição 
cada vez mais sólida, inovadora e preparada 
para os desafios do futuro. Desenvolvemos 
diversas iniciativas de sucesso e acreditamos 
que essa troca entre parceiros é essencial. 
Ricardo Zuccollo, vice-presidente de 
Desenvolvimento de Clientes da Unilever

A ABAD 
tem papel 
fundamental 

no dia a dia de atacadistas, 
distribuidores e da 
indústria. Há quatro 
décadas, a entidade 
também promove o 
desenvolvimento e a 
modernização do setor 
em todo o território 
nacional, compartilhando 
conhecimentos sobre 
tendências e novas 
tecnologias e estimulando 
a geração de negócios.
Sérgio Caldas, 
presidente da Flora
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Nossa parceria com a ABAD começou 
em 2018 e, de lá para cá,só estreitamos 
e intensificamos nossa aproximação 

com o setor. A Associação desempenha um papel de 
importância-chave para fortalecermos nossa relação 
com a cadeia de distribuição, o que é fundamental 
para a estratégia de crescimento da JTI no Brasil.
José Luiz Silva, diretor de Vendas da JTI

Temos a ABAD no 
patamar mais alto no 
que se refere a uma 
associação séria, 
que representa com 
excelência o setor 
atacadista distribuidor, 
promovendo uma 
elevada articulação 
com a indústria. Juntos, 
buscamos os melhores 
modelos de atendimento 
para o canal tradicional em todo o País. Grandes líderes, 
com um grande propósito e uma agenda vencedora.
Augusto Lemos, diretor-geral da 
Cargill Foods na América do Sul

São quatro décadas de história levando 
a distribuição nacional a elevados 
patamares e enriquecendo o setor com 

pesquisas, diálogos e ferramentas importantes para o 
desenvolvimento do mercado nacional. Que venham 
outras décadas de transformações e excelência!
Andrea Salzano, diretora de 
Vendas e Shopper da Nivea  

Os 
agentes de 
distribuição 

fazem a mágica de 
levar bons produtos aos 
consumidores em todos 
os cantos do Brasil. E a 
ABAD faz a mágica de 
aproximar a indústria 
das empresas do canal 
indireto, montando uma 
agenda comum, assumindo 
a missão conjunta de 
abastecer a população e 
desenvolver as categorias.
Obrigado, ABAD por nos 
fazer mais fortes juntos!
 André Felicíssimo, 
vice-presidente da P&G

A ABAD é 
essencial 
para o 

desenvolvimento do canal 
indireto e, há quatro décadas, 
contribui efetivamente 
para o seu crescimento e 
evolução tecnológica. A 
TOTVS lhe dá parabéns por 
sua história e continuará 
sua jornada ao lado do setor 
numa verdadeira parceria 
para geração de valor.
 Elói Assis, diretor dos 
segmentos de Varejo e 
Distribuição da TOTVS
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Uma 
tendência 
que veio 
para ficar

OPORTUNIDADE

O mercado dos 
alimentos saudáveis 
está cada vez mais 
amplo, devendo crescer 
mais 27% até 2025

por Adriana Bruno 

A busca, pela população, por 
um estilo de vida saudável 
foi o gatilho necessário para 
impulsionar ainda mais um 
mercado em expansão, que, 

além disso, está ampliando cada vez 
mais o leque de produtos que ele ofe-
rece diariamente nos pontos de venda 
de todo o Brasil.

De acordo com dados fornecidos 
pelo Euromonitor International, prove-
dor de pesquisas de mercado, o setor 
cresceu 33% de 2015 a 2020, e tem-se a 
expectativa de que crescerá mais 27% 
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Proporcionando momentos de consumo

Como em todo
aniversário,

o importante
mesmo é a 
presença!

Dupla comemoração!
Junto com os 40 anos da ABAD, o
Grupo 4 Mares comemora 30 anos
de história atuando como agente
distribuidor, superando os desafio
 logísticos do Amazonas para levar
marcas consolidadas para mais de
90% dos municípios do Estado.
Olhando para frente, queremos cada
vez mais proporcionar momentos de
consumo com múltiplas
experiências, atendendo nossos
clientes e consumidores,
respeitando diversidades, meio
ambiente e nossos valores.
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até 2025. Além dessa importante infor-
mação, o Euromonitor indicou que a 
indústria de bebidas e alimentos sau-
dáveis passou de 75 bilhões de reais 
em 2015 para 100,2 bilhões de reais em 
2020, e deverá chegar a mais de 127 bi-
lhões de reais em 2025.

Segundo o Euromonitor, a indústria 
considera não apenas os alimentos 
naturalmente saudáveis ou orgânicos, 
mas também os que são fortificados ou 
adicionados com ingredientes que os 
tornam ainda mais saudáveis.

“Essa é uma tendência que veio para 
ficar, tendo, inclusive, sido intensifica-
da pela pandemia. De acordo com um 
estudo realizado pela Mintel, 89% das 
pessoas se dizem preocupadas com a 
saúde e o bem-estar, e isso se reflete 
diretamente na alimentação: as pesso-
as estão adotando hábitos alimentares 
mais saudáveis”, comenta Marianna 
Breda, gerente de Marketing da Linea 
Alimentos. Por exemplo, o consumo 
de produtos sem adição de açúcar 
está crescendo cada vez mais, diz. “De 
acordo com pesquisas recentes, 75% 
dos brasileiros mencionaram que pre-
tendem consumir opções de alimentos 
mais saudáveis depois da pandemia, 
45% da população global afirma que 

vai reduzir a ingestão de açúcar como 
escolha por uma alimentação mais sa-
lubre e 46% dos brasileiros procuram 
snacks saudáveis entre as refeições 
(FMCG Gurus 2020, MasterSense 2020, 
Mintel 2020)”, revela Marianna.  

Segundo ela, o pequeno varejo en-
contra no distribuidor seu norte para 
orientá-lo sobre como deve abastecer 
seu negócio. "Sabendo disso, o distri-
buidor pode, recorrendo ao seu próprio 
sortimento, orientar o varejista sobre 
como funciona o consumo de determi-
nada categoria. Ao encontrar junto ao 
distribuidor diferentes produtos com 
suas principais novidades, ele pode 
entender melhor quais as demandas 
que seu consumidor requer”, comenta 
Marianna. Ainda de acordo com ela, a 
indústria desempenha um papel fun-
damental em todo esse processo, pois 
investe constantemente em estudos, 
análises e ideias que proporcionam ao 
shopper melhores experiências.

“Este período de  incertezas também 
leva o consumidor a voltar os olhos, em 
primeiro lugar, para os preços dos ali-
mentos, e só depois para sua qualida-
de”, avalia Murilo Spada, coordenador 
da marca Dona Raiz.

Com a necessidade do isolamento 
social, tanto a indústria como o comér-
cio, observando mudanças nos hábitos 
alimentares do consumidor, tendem a 
incorporá-las em seus produtos. Uma 
das principais dessas mudanças é a da 
busca por escolhas mais equilibradas   e 
nutritivas no dia a dia. “Passando mais 
tempo em casa, eles têm mais oportu-
nidades de manter mais controle sobre 
o que consomem e como compor seu 
cardápio diário. Uma pesquisa realiza-

OPORTUNIDADE
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estão 
preocupadas 
com a saúde e 
o bem-estar, 
segundo a 
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Marianna Breda, 
gerente de 

Marketing da 
Linea Alimentos
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da em 2020 pelo Instituto Nielsen mos-
trou que 83% dos consumidores decla-
raram já possuir pelo menos um hábito 
saudável”, comenta Cecília Dias, direto-
ra de Marketing da PepsiCo Brasil.  

Outra mudança de comportamento 
do consumidor atual é sua progressiva 
familiarização com a leitura das rotu-
lagens. “O consumidor está buscando 
conhecimento sobre o que está efeti-
vamente comprando e consumindo. 
É uma tendência mundial que o Brasil 
está acompanhando”, comenta Juliana 
Paes, diretora de P&D da Superbom.

Para ela, a maior dificuldade enfren-
tada pelo pequeno e médio varejo é a 
da pulverização do mix que é compra-
do  diretamente das fábricas por causa 
da exigência de uma  quantidade mí-
nima de compras, o que pode limitar 
esses varejos menores em sua varie-
dade oferecida. 

“Nesse momento entra em ação o 
papel importante do atacado distribui-
dor, que tem condições para oferecer 
quantidades menores, abastecendo 
pontualmente esses clientes com um 
mix mais amplo”, diz. Juliana também 
destaca o fato de essa importância ofe-
recer ao consumidor final mais condi-
ções de escolher o produto mais ade-
quado às suas necessidades. 

NOVA DEMANDA Por sua vez, Joice Ca-
tarina Sabatke, diretora de Recursos Hu-
manos e de Marketing da Catarinense & 
Selfsy, acredita que as oportunidades 
para o segmento de alimentos e bebi-
das saudáveis são positivas, mas, para 
aproveitá-las, atacadistas e distribuido-
res precisam se conectar com essa nova 
demanda do mercado. “Por exemplo, 

OPORTUNIDADE

neste período de pandemia, registra-
mos um aumento de 230% em nosso 
kit de sucos funcionais. É uma prova de 
que a busca por produtos saudáveis já é 
uma realidade no País”, comenta.

Os produtos orgânicos também es-
tão mais presentes do que antes na 
cesta de compras do consumidor e nas 
gôndolas, o que reforça a importância 
da variedade de produtos e de marcas 
nos pontos de venda.

“Atualmente, mesmo que a loja seja 
pequena, ela precisa ter um mix com-
pleto para segurar o consumidor. Ela 
não pode deixar o cliente sair de lá para 
ir comprar em outro lugar, pois, como o 
grande número de estudos sobre a psi-
cologia do consumidor sempre ressal-
ta, o fato de que um produto não é en-
contrado põe em risco a possibilidade 
de ele não voltar, e esse risco é grande. 
Para ajudar a evitá-lo, entra em cena o 
atacado distribuidor, que permite que o 
varejo tenha acesso a um mix com me-
lhores preços e na quantidade de que 
ele necessita”, afirmam Felipe e Rodrigo 
Carvalho, sócios da Positive Brands. 

Joice Catarina 
Sabatke, diretora 
de Recursos 
Humanos 
e de Marketing 
da Catarinense 
 & Selfsy
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Nielsen 
mostrou 
que 83% dos 
consumidores 
declararam 
já possuir 
pelo menos 
um hábito 
saudável
CECÍLIA DIAS, diretora 
de Marketing da 
PepsiCo Brasil
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O poder 
mirim

MERCADO INFANTIL

As crianças são 
consideradas consumidoras 
muito importantes, pois 
influenciam cada vez mais 
as decisões de compra 
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por Adriana Bruno 

Elas são pequenas, mas muito de-
cididas. A influência das crianças 
na cesta de compras, e até mes-
mo no comportamento de con-
sumo pelas famílias, é inegável. 

Como explorar isso de maneira mais efe-
tiva no varejo e no atacado distribuidor? 
“Podem ser categorias do tipo ‘cross’, 
que já existem, mas, além disso, também 
podem ser agrupadas de diferentes ma-
neiras, e podem alavancar o consumo 
e as vendas em geral”, comenta Rodrigo 
Catani, head de Eficiência Operacional 
da AGR Consultores. Rodrigo chama a 
atenção para o fato de que o poder de 
influência das crianças no processo de 
decisão de compra é cada vez maior e 

As maiores e mais bem-sucedidas empresas usam o Sistema de Gestão SAP para garantir eficiência,
otimização, lucratividade e inteligência aos seus negócios. A sua empresa pode ser uma delas.

Conte com a Megawork para implementar o ERP que vai transformar e automatizar
o modelo de gestão, além de reduzir custos logísticos e tantos outros benefícios.

Somos parceiros de VERDADE.
Estamos com você de ponta a ponta.

O bom funciona, o

revoluciona!

Atacadista e Distribuidor, 

11 3141 3100

Acesse: www.megawork.com

@megaworkconsultoria

contato@megawork.com

WHOLESALE
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Rodrigo 
Catani, head 
de Eficiência 

Operacional da 
AGR Consultores

começa cada vez mais cedo. “Neste nos-
so mundo hiperconectado e informatiza-
do, as crianças, em consequência de sua 
familiaridade com a internet e as redes 
sociais, influenciam muito o consumo. É 
claro que ocorrem variações de categoria 
para categoria, mas também é importan-
te o fato de a criança estar ou não junto 
com os pais no momento da compra. De 
qualquer maneira, a influência é inegá-
vel”, comenta Catani. 

NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA O merca-
do de alimentação infantil no Brasil con-
tinua evoluindo de maneira consistente, 
apesar das mudanças no estilo de consu-
mo que o cenário atual trouxe à tona por 
causa da pandemia da covid-19. “É um 
mercado que continua aquecido, e con-

tinua se transformando, pois também 
houve mudanças nas necessidades de 
consumo. Antes, a preocupação era, por 
exemplo, com o que precisa ser incluído 

As maiores e mais bem-sucedidas empresas usam o Sistema de Gestão SAP para garantir eficiência,
otimização, lucratividade e inteligência aos seus negócios. A sua empresa pode ser uma delas.

Conte com a Megawork para implementar o ERP que vai transformar e automatizar
o modelo de gestão, além de reduzir custos logísticos e tantos outros benefícios.

Somos parceiros de VERDADE.
Estamos com você de ponta a ponta.

O bom funciona, o

revoluciona!

Atacadista e Distribuidor, 

11 3141 3100

Acesse: www.megawork.com

@megaworkconsultoria

contato@megawork.com

WHOLESALE

São Paulo/SP Vitória/ES Rio de Janeiro/RJ  Belo Horizonte/MG Itajaí/SC
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nas lancheiras das crianças, mas hoje há 
uma busca por formatos que também 
podem ser consumidos dentro de casa”, 
comenta Arthur Lorenzetti, diretor de 
Nutrição Especializada da Danone. Ele 
destaca igualmente outra mudança tra-
zida por este momento, a de uma preo-
cupação generalizada com a imunidade. 
“A busca deixou de ser apenas por uma 
alimentação que seja, ao mesmo tempo, 
saudável e saborosa, pois agora passou 
a incluir nutrientes capazes de ajudar na 
imunidade das crianças”, afirma. 

Lorenzetti informa que a categoria de 
nutrição infantil especializada é uma 
categoria destino e se o consumidor vai 
até o ponto de venda e não encontra o 
produto que procura, ele não troca de 
marca, mas de loja. “Por isso, manter 
um amplo mix das marcas e produtos 
de confiança no PDV garante não só a 
fidelidade do shopper dessa categoria, 
mas também lhe proporciona um in-
cremento no valor do tíquete médio. O 
atacado distribuidor desempenha um 
papel fundamental, graças à força com 
que consegue impulsionar seu comér-
cio – em particular, graças à força que 
imprime na capilaridade”, diz. 

CANDIES A diversidade de itens com 
apelo infantil é grande, o que pode-
mos constatar especialmente quando 
voltamos os olhos para a categoria de 
candies. E para atender um público que 
também é exigente e ávido por novida-
des, Adriano Orso, gerente de Marketing 
da Florestal Alimentos, orienta tanto o 
atacado como o varejo a dedicarem uma 
atenção especial ao mix. Segundo ele, é 
importante que o atacado distribuidor 
ajuste seu mix de modo a proporcionar 
uma oferta diversificada e qualificada, 
entregando ao varejo um mix capaz de 
valorizar os espaços disponíveis no pon-
to de venda, e que também saiba valo-
rizar a exposição que seu cliente tem 
condições de trabalhar. “O resultado 
por metro quadrado de loja precisa ser 
levado em consideração no momento 
em que se faz a orientação pela venda 
de qualquer produto. Com os doces 
acontece o mesmo, principalmente por-
que a exposição é determinante para o 
êxito da operação”, comenta. 

Uma categoria que está evoluindo 
rapidamente, e isso abrange os últi-
mos anos, é a das balas de gelatina. 
De acordo com dados Nielsen, a ca-
tegoria de confeitos de açúcar (sugar 
confectionery) retraiu 3%, enquanto a 
das balas de gelatina cresceu 16%. “Ou 
seja, balas de gelatina têm um grande 
potencial de crescimento, e por isso, 
desenvolver e ampliar essa categoria 
no Brasil faz parte do compromisso da 
Haribo”, explica Alexandre Simões Ne-
del, diretor de Marketing e Vendas da 
Haribo no Brasil. Segundo ele, o consu-
midor quer manter o seu momento de 
indulgência e recompensa, mas com a 
melhor relação custo/benefício. 

MERCADO INFANTIL
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O atacado 
distribuidor 
desempenha 
um papel 
fundamental, 
graças à 
força de seu 
comércio 
e de sua 
capilaridade 
ARTHUR 
LORENZETTI, 
diretor de Nutrição 
Especializada  
da Danone

16%
foi a taxa de 
crescimento 
do consumo 
de balas de 
gelatina, 
segundo a 
Nielsen
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HIGIENE PESSOAL De acordo com a 
Abihpec – Associação Brasileira da In-
dústria de Higiene Pessoal, Perfumaria 
e Cosméticos, o mercado de produtos 
de higiene pessoal de bebês e crianças 
apresentou um crescimento de 9,3% 
em vendas ex-factory, impulsionado 
pelas categorias de sabonete líquido 
infantil, condicionador e xampu. “O 
mercado fechou 2020 com vendas de 
1,8 bilhão de reais, o que também refle-
te um aumento do número de banhos 
tomados em resposta ao combate à 
pandemia da covid-19, totalizando um 
crescimento de 45,6% em cinco anos 
de consumo de cosméticos infantis e 
produtos de higiene pessoal”, conta Va-
nessa Rodrigues, gerente de Marketing 
da Phisalia. Segundo ela, uma das ten-
dências para o mercado de cuidados 
com a saúde e a higiene pessoal das 
crianças, pensando no momento de 
volta às aulas, é o uso de máscaras e de 
álcool em gel, que se tornaram itens in-
dispensáveis em um momento em que 
a prevenção contra o novo coronavírus 
começa pelos hábitos de higiene. 

Outra categoria que apresenta po-

MERCADO INFANTIL

tencial de crescimento é a de oral care. 
“Os produtos de oral care infantis são 
ótimas oportunidades para a rentabi-
lização do negócio dos atacadistas e 
distribuidores. Em sua grande maioria, 
o tíquete médio é maior que o das ver-
sões adultas e, pela disposição de de-
sembolso dos pais em nome da saúde 
e do bem-estar dos filhos, a compra é 
menos racional e comparada. O gran-
de dever de casa consiste em adequar 
o mix de produtos correto para cada 
perfil e para cada segmentação do seu 
cliente varejista”, afirma Gerson Gro-
hskopf, gerente de Marketing de Higie-
ne Bucal da Condor. Ele também afir-
ma que a aplicação de personagens/
marcas reconhecidos nessa categoria 
é um fator determinante para facilitar 
o sucesso da tarefa de higienização. “E 
isso já começa a despontar em crian-
ças a partir dos dois anos de idade. Aos 
três ou quatro anos, a interferência da 
criança na decisão de compra é ainda 
maior, pois ela já tem um discernimen-
to das opções e de qual ela prefere. 
Aos cinco anos, ela já consegue argu-
mentar a respeito da sua escolha. Por 
isso, as marcas licenciadas devem estar 
adequadas a cada faixa etária/perfil de 
consumidor”, finaliza Grohskopf. 

Vanessa 
Rodrigues, 
gerente de 
Marketing  
da Phisalia

Gerson 
Grohskopf, 

gerente  
de Marketing  

de Higiene Bucal  
da Condor
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Menos frequentes
Nos três meses em que o general Joaquim Silva e Luna (foto) está 
ocupando a presidência da Petrobras, a empresa tornou menos 
frequentes os reajustes nos combustíveis. Mesmo assim, desde 
que tomou posse, ocorreu uma alta de 9,3% no preço médio do 
diesel, 7,2% no da gasolina comum e 8,2% no do gás de cozinha, 
segundo dados fornecidos pela ANP – Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

INFLAÇÃO

Mais alta desde 2004
A prévia da inflação oficial brasileira 
desacelerou em julho, mas ainda 
assim teve a maior alta para o mês 
desde 2004, com a energia elétrica e 
a gasolina mantendo a pressão sobre 
os preços. O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) 
subiu 0,72% em julho, depois de ter 
uma alta de 0,83% no mês anterior, 
de acordo com dados divulgados 
pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Em 12 meses, 
o avanço do índice chegou a 8,59%, 
contra alta acumulada de 8,13% em 
junho, e bem acima do teto da meta 
do governo para este ano, de 3,75%. 70%

dos brasileiros disseram que, para se 
protegerem, mudaram grande parte de suas 
compras durante a pandemia para o universo 
on-line, seguidos por 66% dos consumidores 
na Índia. A pesquisa, que foi realizada pela 
Freshworks Inc., também revela que os 
consumidores brasileiros lideraram várias 
categorias de mudanças de hábitos de compra 
durante a pandemia e que pretendem mantê-las

PANDEMIA

Latinos mais conectados
De acordo com o mais recente estudo “Barômetro Covid-19”, 
realizado pela Kantar WorldPanel, os latinos passam mais 
tempo com a família, trabalham mais em home office e estão 
mais conectados virtualmente do que o restante do mundo. 
Eles também ingerem menos alimentos saudáveis (18%) 
contra 22% da média global e realizam menos compras on-
line (24%) do que ocorre nos demais continentes (27%). O 
estudo perguntou a 11.000 entrevistados de 21 países.
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A sigla ESG – Environmental, 
Social and Corporate Go-
vernance (Governança Am-
biental, Social e Corporativa), 
refere-se, como diz o nome, 

às melhores práticas de governança 
ambiental, social e corporativa envolvi-
das em um determinado negócio. Ela foi 
introduzida em um relatório intitulado 
“Who Cares Wins” (Ganha Quem Se Im-
porta), elaborado por membros de uma 
iniciativa liderada pelas Nações Unidas. 

Examinando cada letra da sigla, pode-
-se reconhecer que a letra E refere-se às 
práticas de uma empresa com relação à 
proteção e à conservação do meio am-
biente, o que a leva a adotar uma pos-
tura positiva em relação a problemas ur-
gentes e atuais como o da poluição do ar 
e da água, o da necessidade de acabar 
com o desmatamento, desenvolver a efi-
ciência energética, promover a energia 
limpa e a gestão satisfatória dos resídu-
os. A letra S, por sua vez, referindo-se à 
inserção da empresa no contexto social, 
envolve as pessoas que fazem parte de 
seu universo imediato, preocupando-se, 
por isso, com aspectos como satisfação 
dos clientes, proteção de dados, diver-
sidade da equipe, relacionamento com 
a comunidade, e respeito aos direitos e 
às leis trabalhistas. Finalmente, a letra 
G trata em especial do aspecto corpora-
tivo propriamente dito da governança, a 

Afinal, o que é ESG? 
saber, a administração da empresa, por 
exemplo, a composição do Conselho, a 
conduta corporativa, as políticas de re-
muneração de executivos, a relação com 
entidades do governo, e a estruturação 
da área de compliance. 

Graças a essa nova ênfase na ESG, o 
mundo empresarial começa a reconhe-
cer que o enfoque crescente nas ques-
tões ambientais, sociais e de governança 
corporativa pela sociedade como um 
todo já está surtindo efeitos no compor-
tamento das empresas, seja por estarem 
alinhadas aos princípios ESG ou simples-
mente por reconhecerem que tal alinha-
mento é uma vantagem competitiva em 
relação à atração de capital. 

Diante dessa nova óptica dos negó-
cios, vê-se o quanto é necessário que 
uma empresa mantenha sua atenção 
cuidadosamente voltada para as diretri-
zes ESG, para que ela não venha a ser ca-
tegorizada como uma “greenwashing”, 
uma empresa que só é verde de fachada, 
indicando a prática empresarial de ela 
se promover como defensora de ativida-
des relacionadas às governanças E, S e C 
por meio de discursos, propagandas e/
ou campanhas, atividades que, porém, 
não compactuam com o que elas efeti-
vamente realizam. 

Lucas Fiorellini Cunha é advogado no 
escritório Dessimoni & Blanco Advogados.

Diante dessa 
nova óptica dos 
negócios, vê-
se o quanto é 
necessário que 
uma empresa 
mantenha 
sua atenção 
cuidadosamente 
voltada para as 
diretrizes ESG

LEGISLAÇÃO Lucas Fiorellini Cunha
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  por Adriana Bruno

O Sindiatacadista-DF – Sindicato do Comércio Ata-
cadista do Distrito Federal está completando 20 
anos neste momento desafiador, tanto para as 

empresas como para as pessoas. “A pandemia mudou nos-
so estilo de vida, a nossa rotina e nossas relações interpes-
soais. Como entidade, o principal desafio que o Sindicato 
teve de enfrentar foi o de encontrar maneiras de se fazer 
presente, levando esclarecimentos e informações aos seus 
associados e pessoas interessadas. Estamos trabalhando 
com muito vigor para aprovar a prorrogação dos regimes 

especiais (PLP 05/2021), que tramita na Câmara dos Depu-
tados”, diz Lysipo Gomide, presidente do Sindiatacadista-
-DF, que representa o comércio atacadista de Brasíliaque 
trabalha, entre outros produtos, com gêneros alimentícios, 
autosserviço,e itens de autopeças, de material de constru-
ção e medicamentos. Ao todo, são, aproximadamente, 400 
empresas representadas pela entidade sindical sem fins 
lucrativos. Atualmente, sua base compõe-se de 187 empre-
sas associadas. Está filiado à ABAD – Associação Brasileira 
de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializa-
dos e à Fecomércio-DF – Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Distrito Federal.

Sindiatacadista  
comemora 20 anos

Inventários Gerais e Rotativos

Logística Integral

Auditorias Operacionais

Carga Garantida e Logística Reversa

Outros
serviços:

linkedin.com/company/rgis-brazil

fb.com/RGIS.Brasil

Associados ABAD têm condições comerciais diferenciadas. Consulte.

Inventários e Auditorias com
RDrone – O futuro já chegou! 

Quer saber como? Fale com um especialista:

(11) 3996-5384  |  +55 (11) 99345-4434

salesbrazil@rgis.com | rgis.com.br

Confira no vídeo

Garantia de padronização, organização

dos estoques.

Contagem dos níveis aéreos com agilidade,

segurança e confiabilidade.

Redução de Custos:

Logísticos: locação de plataformas elevatórias, 

empilhadeiras, selecionadoras;

Pessoal: certificações para trabalho em altura;

Riscos de Acidente de trabalho.
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LUIZ GASTALDI JÚNIOR – MERCANTIL NOVA ERA /AM
VALMIR MÜLLER – MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA /SC

CONSELHO DELIBERATIVO
PRESIDENTE

EMERSON LUIZ DESTRO – DESTRO BRASIL DISTRIBUIÇÃO /SP
1º VICE-PRESIDENTE

JOÍLSON MACIEL BARCELOS FILHO – BARCELOS & CIA /RJ
2º VICE-PRESIDENTE 

HELLTON VERÍSSIMO MARINHO DINIZ – NORDIL- NORDESTE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA /PB

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE

JOSÉ DO EGITO FROTA LOPES FILHO – JOTUJÉ DISTRIBUIDORA /CE
VICE-PRESIDENTE

RAIMUNDO REBOUÇAS MARQUES – ACTIVE REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIM./PI
CONSELHEIROS

LUIZ CARLOS MARINHO – RIO QUALITY COMÉRCIO DE ALIMENTOS /RJ
MILENE MULLER – DISTRIBUIDORA MÜLLER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES /SC

JOSÉ LUIZ TORRES – REDIJOHN DISTRIB. DE PROD. HIGIENE LIMPEZA E AUTOMOTIVOS /PE

CONSELHO CONSULTIVO
PRESIDENTE

CARLOS EDUARDO SEVERINI – TENDA ATACADO/SP
1º VICE-PRESIDENTE

ROBERTO GOMIDE CASTANHEIRA – CONDOR ATACADISTA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO/
DF

 2º VICE-PRESIDENTE
DANIELLE CRISTINA BRASIL DE SOUZA – RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA/RN

LÍDERES REGIONAIS
REGIÃO SUL -  IZAIR POZZER – PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

REGIÃO CENTRO OESTE – RENATO MOREIRA DA SILVA 
 RMZ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA

REGIÃO NORTE – FABRIZIO JOSÉ DOS SANTOS ZAQUEO – FRIOS VILHENA LTDA. 
REGIÃO NORDESTE – ANTÔNIO ALVES CABRAL FILHO – CABRAL & SOUZA LTDA. 
REGIÃO SUDESTE – JOÍLSON MACIEL BARCELOS FILHO – BARCELOS & CIA LTDA

.
PRESIDENTE DA ABAD JOVEM  

FLAVIO VINTE DI IÓRIO MACIEIRA – VIVA 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
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 LOGÍSTICA ABAD/ABRALOG

 DR. ALESSANDRO DESSIMONI 
MARCIO FRUGIUELE

COORDENADOR DO COMITÊ MARKETPLACE
EDUARDO TERRA-EDUTERRA@BTRCONSULTORIA.COM.BR

Doação continua em 2021

1  Depositando na conta do Instituto ABAD, o valor arrecadado será 
destinado à compra de cestas básicas, que serão distribuídas 
pela coordenação estadual do Mesa Brasil SESC às entidades 
previamente cadastradas. A organização, que é parceira do 
IABAD, tem atuação em mais de 500 municípios no País e 
unidades em 91 cidades (capital e interior). Para ajudá-lo a 
definir o montante do depósito, tomamos como referência o valor 
de 63,50 reais para uma cesta básica, conforme informações 
de uma empresa do setor. Os dados da conta para depósito 
são: Instituto ABAD, Banco Bradesco, Agência 562, CC 63.110-
8. A chave PIX é institutoabad@abad.com.br. Assim que o 
valor for depositado, envie o comprovante para o endereço 
da sede da ABAD, para que o Instituto forneça o recibo.

2  As empresas do setor atacadista e distribuidor e parceiras 
que desejarem doar as cestas básicas ou alimentos diversos 
próximos das datas de vencimento também podem contar 
com a distribuição pelo Mesa Brasil SESC. Basta entrar em 
contato com uma das Unidades do Mesa. A doação também 
pode ser feita diretamente para as filiadas de cada Estado, 
que articularão a entrega dos alimentos às entidades locais.

COMO PARTICIPAR

da Redação

Ana Cristina Barros, gerente de Assistência do Mesa Brasil SESC, 
participou, em 13 de julho, de reunião virtual dos executivos de filiadas 
estaduais da ABAD. No encontro, ela falou sobre a situação da fome no 
Brasil e reforçou a importância da doação para ajudar famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social, em consequência da grave crise econô-
mica provocada pela pandemia da covid-19. Segundo Ana Cristina, em 
2020, o Mesa Brasil distribuiu mais de 50 mil toneladas de alimentos e 
3,1 mil toneladas de insumos não alimentares, como itens de vestuário, 
limpeza e higiene. Mais de 3,4 milhões de pessoas receberam ajuda. O 
bom desempenho realizou-se, em boa parte, graças à participação da 
parceria com a ABAD, por meio do Instituto, que foi responsável pela 
arrecadação de quase 800 toneladas. Para 2021, a meta é ajudar 600 mil 
famílias com cestas básicas. Sob o tema “É Tempo de Distribuir Solida-
riedade”, o Instituto ABAD, braço social da ABAD, lançou em 2021 uma 
nova campanha social, em parceria com o Programa Mesa Brasil SESC. 
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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 
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: Luciano De Almeida 
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 | 
- % (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: Roberto Antonio Spanholi
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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LIBERDADE E
AUTONOMIA PARA 
VOCÊ SER O
PROTAGONISTA 
DA SUA EVOLUÇÃO.
Você precisa da melhor solução 
de gestão para o seu negócio.

Para estar entre os melhores, você 
precisa ousar, ter um grande time 
e as melhores tecnologias. 

Por isso, pensamos sempre à frente 
e construímos soluções disruptivas que 
dão autonomia e liberdade para cada um 
ser protagonista de sua evolução. 
Assim, você tem mais clareza e enxerga 
a fundo os movimentos do seu negócio, 
ganha mais autonomia na tomada de 
decisões, diminui erros, ganha velocidade, 
reduz perdas e se sobressai no mercado.

Fale agora com um de nossos 
especialistas e destrave a evolução
do seu negócio.

0800 940 0750 •  sankhya.com.br
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