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MELHORES E MAIORES ATACADISTAS DISTRIBUIDORES DO ANO
Confira quem são os ganhadores e suas estratégias, ações e parceiros

Convenção ABAD 2021 comemorou os 40 anos da entidade em evento 
híbrido, onde se discutiu o canal indireto. Painéis, homenagens e o 

lançamento do marketplace do setor foram os destaques do encontro anual
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  capa

40a Convenção Anual 
do Canal Indireto

Evento híbrido comemorou aniversário da 
entidade com programação que incluiu painéis, 

lançamento do marketplace, premiações, 
homenagens e networking durante dois dias 16
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PARA 
ANUNCIAR 
Ganhe visibilidade para os 

cerca de 120 mil leitores 

que atuam na cadeia de 

abastecimento por meio do 

setor atacadista distribuidor. 

Entre em contato com o 

Departamento Comercial  

da ABAD pelo fone 

(11) 3056-7500 ou pelo  e-mail 

comercial@abad.com.br.

CARTAS E 
SUGESTÕES
Envie suas críticas e 

sugestões para a revista 

DISTRIBUIÇÃO  

para o e-mail  

clarijornalismo@gmail.com. 

Com sua participação,  

faremos da DISTRIBUIÇÃO 

uma revista cada vez mais  

útil para os atacadistas 

distribuidores.

FALE COM A GENTE
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ANOS

De geração em geração, estamos guardados com as melhores 

lembranças do consumidor e, isso, nos faz transbordar de alegria e 

nos motiva a seguir sempre em frente.

Graças à oportunidade que você nos deu, hoje estamos presentes, 

diariamente, em milhões de lares brasileiros.

Um grande abraço da família Gulozitos!

Passando para agradecer A 
parceria de todos esSes anos.

Ding, dong...

"Até aqui nos ajudou o Senhor".    1 Samuel 7:12
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Mobilização contínua

Iniciamos o último trimestre do ano 
com uma boa notícia: a aprovação 
do Projeto de Lei 05/21 na CCCJ – Co-
missão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania da Câmara dos Deputa-

dos. O projeto, que trata da prorrogação 
dos incentivos fiscais de ICMS para o co-
mércio, alterando a Lei Complementar 
160/2017, é de suma importância para 
os pequenos e médios empresários, que 
investem e empregam em seus Estados. 
O ajuste no período de transição, equi-
parado ao tempo que foi dado à indús-
tria, será fundamental para a adequa-
ção à Reforma Tributária.  

O bom andamento dessa pauta até 
aqui – que contou com grande empe-
nho da ABAD – Associação Brasileira 
de Atacadistas e Distribuidores e suas 
filiadas estaduais, da FCS – Frente Par-
lamentar de Comércio e Serviços e da 
Unecs – União Nacional de Entidades 
do Comércio e Serviços agora segue 
para votação em Plenário na Câmara 
dos Deputados – mostra a força do setor 
e o poder da mobilização. 

Assim, continuamos atentos e par-
ticipantes no debate das reformas que 
tramitam no Congresso, especialmente 
a Reforma Tributária, tendo em vista 
que a versão até agora apresentada 
onera significativamente o setor e preci-
sa ser ajustada. A recente criação do Co-
mitê Jurídico da ABAD vem reforçar essa 

Quanto à 
Convenção, 
é preciso 
enaltecer 
o apoio, a 
confiança e o 
empenho da 
participação 
de nossos 
parceiros e 
fornecedores, 
que fizeram 
do evento 
um inegável 
sucesso

MOMENTO
Leonardo Miguel Severini

presidente da ABAD
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mobilização permanente e abre espaço 
para discutir com maior profundidade 
os principais assuntos legais e jurídicos 
que afetam nossas empresas, envolven-
do no debate associados e filiadas.

Quanto à Convenção, é preciso enal-
tecer a participação, o apoio, a con-
fiança e o empenho da participação de 
nossos parceiros e fornecedores, que 
fizeram do evento um inegável suces-
so. No aspecto sanitário, alcançamos 
nosso objetivo de garantir a proteção 
de nossos convidados. E no aspecto pro-
gramático, foi possível debater com pro-
fundidade temas de grande atualidade 
e importância para o futuro do canal 
indireto e trazer conhecimento de alto 
nível para nossos convencionais.

Agora, nesta reta final de 2021, é pre-
ciso desenvolver e aprofundar o alinha-
mento com a indústria e nos empenhar-
mos em aproveitar as oportunidades 
que surgem para impulsionar a retoma-
da econômica de que o País tanto ne-
cessita. As festas de fim de ano se apro-
ximam e, apesar de o poder aquisitivo 
do brasileiro médio ainda estar reduzi-
do, a época sempre traz um aumento do 
consumo na cesta de alimentos, o que 
deverá contribuir para o bom desempe-
nho do atacado distribuidor.

Com a garra dos nossos empreende-
dores, uma a uma, vamos vencendo as 
batalhas!  
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A revista de negócios dos atacadistas distribuidores

Dar tempo ao tempo
E, como foi um 
evento híbrido, 
contamos com 
transmissões 
ao vivo, em 
tempo real, 
com excelentes 
números, 
os quais nos 
deixaram 
muito 
contentes

CARTA AO LEITOR
Claudia Rivoiro 

diretora-editorial 

tudo saiu conforme planejado. Não foi fá-
cil, muitas dúvidas surgiram. Mas soube-
mos, mais uma vez, dar tempo ao tempo. 
E assim foi feito, quem não pôde estar em 
Atibaia, interior paulista, poderá conferir 
aqui como foi o evento. Claro que não é 
como estar in loco, mas trazemos boa 
parte das informações sobre o que hou-
ve de mais significativo nessa tradicional 
cobertura pela revista. As fotos, as mais 
de 25 entrevistas gravadas, as palestras, 
os painéis, podem ser conferidos no por-
tal da ABAD. E, como foi um evento híbri-
do, contamos com transmissões ao vivo, 
em tempo real, com excelentes números, 
os quais nos deixaram muito contentes. 

Para voltar à palavra tempo, uma per-
da muito sentida e triste se abateu sobre 
nós diante da morte do nosso colega, 
José Paulo Basílio, com apenas 62 anos. 
Foi um verdadeiro guerreiro e deixo aqui 
a minha eterna homenagem a ele, que se 
dedicou intensamente ao seu trabalho e 
que amava a revista. Fiquem bem e até 
novembro, com a edição especial das 50 
Categorias. Boa leitura! 

Lendo essa expressão tão simples, 
com apenas quatro palavras, 
uma delas repetida duas vezes, 
não pareceria, à primeira vista, 
que o entendimento pode ser 

múltiplo. Para mim, o tempo será sem-
pre o senhor da razão. E muitas vezes, 
ou melhor, em grande parte, precisamos 
dele para realizar algo, para pensar, para 
amadurecer, para rir, para vibrar, mas 
também para chorar. Neste espaço de 
nossa revista, tenho por hábito – quem 
nos lê sempre sabe muito bem disso – 
expressar nossas lutas, a maneira como 
elaboramos a edição, como concebemos 
cada matéria, quem entrevistamos, enfim 
um pequeno raio X do processo de prepa-
rar a publicação, que completou 28 anos. 
Mas o tempo de vocês aqui comigo me faz 
lembrar de como foi preciso dar tempo ao 
tempo para realizar o maior evento anu-
al do Canal Indireto, que comemorou os 
40 anos da ABAD. Graças a Deus e a uma 
equipe coesa e muito bem liderada pelo 
presidente Leonardo Miguel Severini e o 
nosso superintendente, Oscar Attisano, 
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FLORA

Marca expande portfólio da Assim
A marca Assim, da Flora, está expandindo 
sua linha de produtos para os cuidados 
com as roupas com o Ultra Barra Tira 
Manchas. A novidade, indicada para roupas 
brancas e coloridas, contém bicarbonato 
de sódio em sua formulação, sendo eficaz 
na remoção de manchas mais difíceis, como 
as de gordura, molhos e vinho tinto. O produto, disponível 
em embalagem de 80 g, pode ser usado diretamente sobre a 
mancha, na pré-lavagem ou na lavagem a mão.

LANÇAMENTOS
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SMOTI SORVETES

Sorvete japonês no Brasil
O Moti de Sorvete, que é febre no Japão e nos EUA, é fabricado no 
Brasil pela empresa Smoti Sorvetes. A ideia de criar o Moti de Sorvete 
surgiu depois de uma visita dos sócios aos EUA. “Conhecemos o 
Moti de Sorvete em um restaurante de Nova York e imediatamente 
o reconhecemos como um produto que faria muito sucesso no 
Brasil, principalmente em São Paulo, onde reside a maior colônia de 
descendentes de japoneses”, contam as sócias Emília Tayra e Marina 
Shido. Hoje, o Sorvete já conta com quatro sabores.

BARILLA

Nova opção de massa
Ampliando seu portfólio e investindo no mercado 
brasileiro, a Barilla inicia a venda de Elbows, nova 
opção de massa que passa a integrar a linha Blue 
Box. Para Fabiana Araújo, gerente de Marketing 
da Barilla no Brasil, o lançamento reforça ainda 
mais a presença da marca no mercado brasileiro 
e aumenta o número potencial de consumidores. 
“O lançamento do Elbows traz a possibilidade de consumo de 
um corte de massa que é pouco difundido no País, além de nos 
proporcionar a oportunidade de penetração em outro tipo de público.”

PEPSICO

Apoio e compromisso
A eQlibri®, marca de snacks 
equilibrados da PepsiCo, que atua 
em prol do protagonismo feminino, 
reforça seu compromisso em mais 
uma iniciativa com o Instituto Plano 
de Menina. A marca acaba de lançar 
o snack eQlibri® Panetini sabor Coco, 
com embalagem comemorativa que 
celebra a parceria de mais de três 
anos com o Instituto. “O lançamento 
do snack eQlibri® Panetini sabor Coco 
reforça ainda mais nosso esforço para 
impactar positivamente a construção 
de uma sociedade mais igualitária, 

com meninas e 
mulheres mais 
confiantes, 
seguras e 
orgulhosas de si”, 
comenta Daniela 
Cachich, CMO 
Latam e SVP de 
Marketing da 
PepsiCo Brasil 
Alimentos.
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Há 58 anos fazendo
seus parceiros 
crescerem 
ainda mais!

Mix de 
Produtos

+10mil
SKU´s

de

Completa 
Infraestrutura

www.destromacro.com.br
@destromacro

B2B

Distribuição
Numérica

Alcance

Reconhecimento

CNPJ´s ativos
mil45+de

m3

de capacidade de estocagem 
de secos e molhados e frio 
positivo e negativo.

1.2 milhões

melhor
distribuidor 
atacado

Em 2021, 
eleito pelo cliente

SP | PR | SC 

+de

consumidores
por ano

milhões de67 

São Paulo: 
Jundiaí 11 2152 1000

Paraná:
Cascavel | 45 2101 3000
Curitiba | 41 2101 2000

Foz do Iguaçú | 45 2102 2500

Rio Grande do Sul: 
Novo Hamburgo | 51 3584 2150

Aqui no Destro
é assim, 

seu produto 
distribuído com
a confiança que
você já conhece!

+de 1.700
SP | PR | SC | RS
municípios atendidos
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ATACADÃO

Mudança no comando
Depois de se 
manter durante 
dois anos à frente 
do Atacadão, 
em coliderança 
com Roberto 
Müssnich, Marco 
Oliveira (foto) 
assume o posto 
de novo diretor-
presidente (CEO) do negócio desde 
agosto. O executivo reportará a Stéphane 
Maquaire, presidente do Grupo Carrefour 
no Brasil. Oliveira atua no Grupo Carrefour 
Brasil desde 1991, sendo os últimos 14 
anos no Atacadão. Müssnich, que iniciou 
sua carreira na empresa em 2000, 
deixa a posição de CEO do Atacadão, 
permanecendo no Grupo Carrefour 
Brasil até o fim deste ano. O executivo 
continuará apoiando o Grupo em reflexões 
estratégicas até junho de 2024.

NEGÓCIOS
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55,5
milhões de reais será o montante investido pelo 
Tenda Atacado em uma nova loja da rede em 
Jaú, no interior paulista, com abertura prevista 
para até novembro de 2021. “Estamos muito 
felizes por inaugurar mais uma loja no Estado 
de São Paulo. Nossa chegada gerará 500 postos 
de trabalho diretos e indiretos, contribuindo, 
ainda mais, para o crescimento e a economia 
da região”, afirma Fernando Alfano, diretor de 
Operações e Expansão do Tenda Atacado

AQUISIÇÃO

Americanas compra  
Natural da Terra
A Americanas  adquiriu a Hortifrúti 
Natural da Terra, rede varejista 
especializada em produtos frescos com 
foco em frutas, legumes e verduras 
do Brasil, que se estende por 73 lojas 
em quatro Estados. “A aquisição é um 
movimento estratégico da Americanas 
para tornar sua importância ainda mais 
destacada no dia a dia dos clientes”, 
afirma Miguel Gutierrez, CEO da 
Americanas.

LEVE + SUPERATACADO

Grupo ABV abre lojas em dois Estados
Em dois anos, o atacadista Leve + SuperAtacado, que faz parte 
do Grupo ABV, já atende seis cidades em dois Estados do 
Brasil, sendo elas Dourados, Jardim, Maracaju, Rio Brilhante e 
Sidrolândia no Mato Grosso do Sul, e uma em Andradina, em 
SP. Dourados também recebe mais uma unidade da rede. Além 
dela, estão previstas para 2021 novas unidades nas cidades de 
Jales/SP e Ponta Porã/MS. Para 2022, Coxim/MS e São Gabriel 
do Oeste/MS também serão contempladas com lojas da rede. 
Os investimentos atingem 120 milhões de reais.

PRESENTES  OU BRINDES

Originalidade em biscuit
A jornalista e artesã Priscilla Andrade cria esculturas, testando técnicas 
e experimentando opções de materiais. Para dar um presente ou 
marcar um momento importante na empresa, como homenagear 
colaboradores, ou até mesmo ter o mascote da empresa, é uma  
opção até para presentes ou brindes de fim de ano. “As peças são 
feitas em porcelana fria e as esculturas podem ter de 15 cm a 18 cm, 
são  únicas e originais, cada peça é  feita manualmente”, explica. 
Contatos: (11) 986599182 ou cilla.deandrade@gmail.com 
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INDÚSTRIA

70
anos estão sendo comemorados  pela Arcor no 
mundo e segundo informações a fabricante 
investirá R$20 milhões na operação brasileira. 
O objetivo é aumentar a sua  capacidade 
produtiva, modernizando processos e trazendo 
novas linhas de produtos, e 60 milhões na 
modernização das ferramentas de mercado 
e no trade marketing. “A Arcor do Brasil é o 
principal negócio do grupo fora da Argentina e 
representa 12% dos negócios globais”, afirma 
Luis Pagani, CEO mundial da Arcor. As marcas da 
fabricante são  Tortuguita, Triunfo, Butter Toffees, 
7 Belo, Amor, Aymoré, Big Big, entre outras

FRIBOI

Mais dois CDs
A  Friboi acaba de inaugurar um novo 
Centro de Distribuição em Brasília, no 
Distrito Federal. Em novembro, inaugura 
outro em Itajaí, Santa Catarina. O objetivo 
é expandir a capacidade logística 
para o mercado interno em ambas as 
regiões, consideradas estratégicas 
para a Companhia.“Os novos CDs, 
estrategicamente posicionados, vão 
melhorar o serviço prestado e o mix 
de produtos entregue para os nossos 
clientes nessas regiões que são de 
extrema importância e em que esperamos 
crescimento de demanda”, explica Gilmar 
Schumacher, diretor de Logística da Friboi.

Aumente sua eficiência em vendas e entregas com a plataforma
em nuvem Omnitracs One

Benefícios

Redução de quilômetros rodados 
10 a 15%

Redução de horas extras 
15 a 35%

Otimização da capacidade da frota 
5 a 7%

Redução no tempo de roteirização 
50 a 75%

Atendimento a restrições (janelas de 
atendimento, zonas restritas, 

“rush hour”, etc).

Planejamento de vendedores
Crie cenários para seus territórios de vendas, utilizando os avançados algoritmos de otimização da Omnitracs. Concilie as 
exigências dos clientes para frequências e dias de visitas com suas regras de negócio e proporcione aumento na 
produtividade da equipe de vendas.

Roteirização e Monitoramento de entregas
Programe suas rotas de entrega equilibrando custos de distribuição e nível de atendimento, considerando as exigências dos 
clientes, horários de atendimento e as características da frota de veículos de sua empresa. 

Noti�cação ao cliente
Tenha a comprovação de entrega em tempo real e mantenha seus clientes informados. 

Analytics
Melhore continuamente sua operação a partir da análise detalhada de seu desempenho através de grá�cos e tabelas 
dinâmicas altamente con�guráveis.

Telefone 55 (11) 2599 8275
Whatsapp 55 (11) 9 7284 2761 
Comercial.br@omnitracs.com
www.omnitracs.com/br
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Noite com 
debate e 
emoção
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Da Redação

Na noite de 9 de agosto, a 
ABAD inaugurou a realiza-
ção da ABAD 2021 Atibaia 
– 40a Convenção Anual do 
Canal Indireto, reunindo 

cerca de 400 convidados, em sua maio-
ria agentes de distribuição de todo o 
País e representantes das principais 
indústrias fornecedoras do setor para 
networking, alinhamento estratégico, 
troca de conhecimentos e fechamento 
de novos negócios.

Principal encontro para firmar ou 
consolidar acordos comerciais no se-
tor, o evento deste ano fez parte das 
comemorações dos 40 anos da ABAD 
e teve como tema: “Agentes de Distri-

ABAD 2021 ATIBAIA ABERTURA

A Convenção Anual do Canal 
Indireto, evento que comemorou os 
40 anos de existência da entidade, 
foi aberta com protocolo rigoroso e 
testagem de todos os presentes

Participantes 
e funcionários 
do hotel foram 

testados com 
testes PCR 
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buição Transformando a Realidade do 
Setor: Estratégia, Planejamento e Ino-
vação.” A Convenção não ocorreu em 
2020 em razão da pandemia. Na ceri-
mônia de abertura, que contou com a 
participação de parceiros, entidades 
e autoridades, o presidente da ABAD, 
Leonardo Miguel Severini, comemorou 
a volta do evento em formato híbrido: 
cerca de 400 convidados presenciais, 
cobrindo 40% da capacidade do Bour-
bon Convention Resort Atibaia, que se-
dia o evento, e um grande número de 
participantes virtuais.

“Além de se constituir em um mar-
co importante na comemoração dos 
40 anos da entidade, a Convenção 
responde aos anseios de nossos asso-
ciados por encontrar novamente seus 
mais importantes parceiros para ali-
nhamento de estratégias e fechamento 
de novos negócios”, disse Severini.

Todos os participantes e funcionários 
do hotel, incluindo prestadores de ser-
viços, foram testados com testes PCR 
para detectar o vírus da covid-19. “Foi 
estabelecido um protocolo muito rigo-
roso para a realização do evento. Além 
disso, para que fôssemos o primeiro 
grande evento da cadeia de abasteci-
mento nos últimos 16 meses, seguimos 
uma determinação correta a fim de ga-
rantir a saúde de todos os envolvidos, 
sem exceção”, explicou Oscar Attisano, 
superintendente-executivo da ABAD. 
Oscar destacou que o evento foi trans-
mitido em tempo real, em sala exclusi-
va com 2.200 inscritos e quase três mil 
acessos no canal da ABAD no YouTube, 
e mais de 650 inscritos nos dois primei-
ros dias do evento. “Foi uma ação virtu-
al de fôlego, empreendida graças a um 
trabalho de equipe muito profissional, 
e acredito que todo esse empenho de-
verá continuar nos próximos eventos 
da entidade em vista de seu sucesso e 
de seu êxito”, observou.

PONTO DE DESTAQUE O presidente da 
ABAD aproveitou a presença da clas-
se política para frisar a necessidade 
da dar continuidade às Reformas, em 
especial à Administrativa e à Tributá-
ria. Ao destacar a evolução das pautas 
nacionais e locais que afetam o setor, 
Severini mencionou o importante tra-

Leonardo 
Miguel Severini, 

presidente 
da ABAD, 

comemora a 
volta do evento 

em formato 
híbrido
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balho desenvolvido pela Unecs – União 
Nacional de Entidades do Comércio e 
Serviços e pela FCS – Frente Parlamen-
tar do Comércio e Serviços, presidida 
pelo deputado federal Efraim Filho. Ele 
também destacou o envolvimento e o 
alinhamento das filiadas estaduais da 
entidade junto aos parlamentares de 
seus respectivos Estados no sentido de 
esclarecer e obter sua adesão na defe-
sa dos pleitos do setor, e agradeceu por 
essa atitude das filiadas.

Finalmente, comemorou os bons re-
sultados do setor em 2020, apesar da 
pandemia (o crescimento nominal de 
5,2% sobre o ano anterior, com fatura-
mento total de 287,8 bilhões de reais), 
e estimou que neste ano ocorrerá um 
avanço de 3,5% em relação a 2020.

CUSTO BRASIL Jorge Lima, secretário de 
Desenvolvimento da Indústria, Comér-
cio, Serviços e Inovação do Ministério 
da Economia, que também destacou in-
formações na abertura do evento, falou 
sobre o Custo Brasil e a necessidade de 
desonerar e simplificar as obrigações tri-
butárias do setor produtivo, destacando 
o impacto imediato e futuro de diversas 
medidas que estão sendo propostas 
pelo governo e votadas pelo Legislativo. 
Destacou, ainda, a importância da par-
ticipação do setor privado, por meio de 
suas entidades representativas, junto 
com o Poder Executivo e o Congresso, 
para fazer caminhar as pautas voltadas 
para o aumento da produtividade e da 
competitividade do País.

Também fizeram parte da programa-
ção um painel político e a premiação 
dos Melhores Atacadistas e Distribui-
dores por Estado e Nacional, além de 

homenagens a personalidades que se 
destacaram nesses 40 anos da ABAD 
(ver matéria nesta edição). O presi-
dente da ABAD também aproveitou a 
cerimônia inaugural para comunicar 
o lançamento do novo canal digital 
de vendas do setor atacadista e distri-
buidor, o marketplace Abastecebem.
com.br, em parceria com a Infracom-
merce (ver matéria nesta edição). Ou-
tra novidade está no formato do Ban-
co de Dados mensal da entidade, que 
também será lançado em breve. Foi 
igualmente anunciado o lançamento 
do Comitê Jurídico da ABAD, voltado 
para o debate dos principais temas le-
gais e regulatórios que afetam o setor, 
que será coordenado pelo tributarista 
Alessandro Dessimoni, da Dessimoni 
& Blanco Advogados.

PARCEIROS E AUTORIDADES Prestigia-
ram a solenidade de abertura da ABAD 
2021 Atibaia, entre outros, presidentes 
de entidades parceiras, como João 

Parlamentares e 
presidentes de 
entidades parceiras 
prestigiaram os 40 
anos da ABAD
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PARCEIROS E AUTORIDADES Prestigia-
ram a solenidade de abertura da ABAD 
2021 Atibaia, entre outros, presidentes 
de entidades parceiras, como João Car-
los Oliveira (GS1 Brasil), José César da 
Costa (Unecs – União Nacional de Enti-
dades do Comércio e Serviços e CNDL 
–Confederação Nacional dos Dirigentes  
Lojistas), George Pinheiro (CACB – Con-
federação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Brasil), Paulo Eduardo 
Guimarães (Afrac – Associação Brasi-
leira de Automação para o Comércio), 
Virgílio Villefort (Abaas – Associação Bra-
sileira dos Atacadistas de Autosserviço) 
e José Lino Sepulcre (Fecomércio-ES), 
representando José Roberto Tadros, 
presidente da CNC – Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo, e Jorge Lima, secretário de 
Desenvolvimento da Indústria, Comér-
cio, Serviços e Inovação do Ministério 
da Economia (representando o minis-
tro Paulo Guedes e Carlos Alexandre 
da Costa, secretário especial de Produ-
tividade, Emprego e Competitividade), 
e Luiz Benedito Roberto, secretário de 
Justiça de Atibaia, representando o pre-
feito Emil Ono.

Rogério Marinho, ministro do De-
senvolvimento Regional, enviou um 
vídeo reforçando a importância do se-
tor e dando parabéns pelos 40 anos da 
ABAD. Um vídeo da Secretária  de De-
senvolvimento Econômico do Estado 
de São Paulo, Patrícia Ellen, também 
foi enviado representando o governa-
dor paulista João Dória.

A noite contou com os parlamenta-
res: Efraim Filho, deputado federal do 
Democratas da Paraíba, presidente da 
FCS – Frente Parlamentar de Comér-

Carlos Oliveira (GS1 Brasil), José Cé-
sar da Costa (Unecs – União Nacional 
de Entidades do Comércio e Serviços 
e CNDL –Confederação Nacional dos 
Dirigentes  Lojistas), George Pinheiro 
(CACB – Confederação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Brasil), 
Paulo Eduardo Guimarães (Afrac – As-
sociação Brasileira de Automação para 
o Comércio), Virgílio Villefort (Abaas – 
Associação Brasileira dos Atacadistas 
de Autosserviço) e José Lino Sepulcre 
(Fecomércio-ES), representando José 
Roberto Tadros, presidente da CNC – 
Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo, e Jorge 
Lima, secretário de Desenvolvimento 
da Indústria, Comércio, Serviços e Ino-
vação do Ministério da Economia (re-
presentando o ministro Paulo Guedes 
e Carlos Alexandre da Costa, secretário 
especial de Produtividade, Emprego e 
Competitividade), e Luiz Benedito Ro-
berto, secretário de Justiça de Atibaia, 
representando o prefeito Emil Ono. 

E apesar 
dos desafios 
impostos 
pela reforma 
tributária, 
é possível 
avançar, com a 
contribuição do 
setor privado. É 
preciso valorizar  
quem produz
EFRAIM FILHO, 
deputado federal e 
presidente da Frente 
Parlamentar/FCS
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cio, Serviços e Empreendedorismo, 
Paula Belmonte, deputada federal do 
Cidadania do Distrito Federal, e os de-
putados federais Da Vitória, do Cidada-
nia do Espírito Santo, Darci de Matos, 
do PSD de Santa Catarina, Gutemberg 
Reis, do MDB do Rio de Janeiro, e Lu-
cas González, do Novo de Minas Gerais, 
que, na sequência, participaram do 
Painel Político.

PAINEL POLÍTICO  Um dos pontos altos 
da abertura da ABAD 2021 Atibaia foi o 
Painel Político, que reuniu atacadistas, 
distribuidores, parlamentares e repre-
sentantes das indústrias parceiras, am-
bos próximos do setor, integrantes da 
FCS – Frente Parlamentar de Comércio, 
Serviços e Empreendedorismo, para de-
bater aspectos da Reforma Tributária em 
curso no País. Participaram do debate 
Leonardo Severini, presidente da ABAD, 
Alessandro Dessimoni, assessor jurídi-
co e coordenador do Comitê Agenda 
Política da ABAD (Alessandro também 
foi o mediador do Painel), Juliano Faria 
Souto, vice-presidente da ABAD, e os de-

putados federais Efraim Filho (DEM/PB), 
presidente da Frente Parlamentar de Co-
mércio, Serviços e Empreendedorismo, 
Paula Belmonte (Cidadania/DF), Da Vitó-
ria (Cidadania/ES), Darci de Matos (PSD/
SC), Gutemberg Reis (MDB/RJ) e Lucas 
González (Novo/MG).

O presidente da ABAD voltou a agra-
decer à parceria da Frente Parlamentar 
com o setor, destacando a importância 
da aprovação final do PL 05/2021, que 
ainda tramita na Câmara e beneficia o 
setor do comércio ao prorrogar por 15 
anos as isenções de incentivos vincula-
dos ao ICMS.

O deputado Efraim Filho ressaltou 
a parceria da Frente Parlamentar com 
a ABAD e a Unecs, que, segundo ele, 
resgata o protagonismo dos setores de 
comércio e serviços, os que mais em-
pregam e mais pagam impostos nas 
grandes decisões do País. Também 
ressaltou os desafios da Reforma Tri-
butária: “O Congresso é uma casa de 
debates. E apesar dos desafios impos-
tos pela reforma tributária, é possível 
avançar, com a contribuição do setor 
privado. É preciso valorizar quem pro-
duz”, declarou.

ABAD 2021 ATIBAIA/ MELHORES DO ANO

O secretário 
Rogério Marinho 

cumprimentou 
o setor em um 
vídeo especial

Attisano, 
superintendente 
da ABAD: 
primeiro 
grande evento 
da cadeia de 
abastecimento 
nos últimos  
16 meses
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mentos que produzem riqueza no País. 
“ Um Brasil forte e próspero é um Brasil 
que gera riqueza”, observou.

Juliano Souto, vice-presidente da 
ABAD, trouxe o posicionamento da en-
tidade: “A agenda política da entidade 
vai na contramão do hábito daquele 
empresariado que só reclama do gover-
no. A Associação, pelo contrário, tem-se 
mostrado propositiva, capaz de identifi-
car dificuldades e de propor soluções.”  
Ele  também ressaltou o bom trabalho 
da entidade nacional e das filiadas esta-
duais, que se uniram e se mobilizaram 
pela aprovação do PL 05, exaltando a 
continuidade da participação para o an-
damento da agenda política. 

DRAMATIZAÇÃO

Em um momento lúdico da noite, o ator Maurício 
Machado, caracterizado como caixeiro viajante, 
circulou pelo salão. Logo após a exibição do vídeo em 
homenagem aos 40 anos, ele subiu ao palco e realizou 
uma performance, mostrando a conexão entre o passado 
e o futuro com reflexões importantes sobre o papel do 
atacadista distribuidor. 

A deputada Paula Belmonte, relatora 
do PLP 05/2021 na CCJ – Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara, pro-
meteu apresentar o relatório do PLP 
05/2021 nos próximos dias e também 
enfatizou a importância do envolvi-
mento do empresariado na política, vi-
sando transparência e inclusão. Por sua 
vez, o deputado Da Vitória, relator do 
PLP 05/2021 na Comissão de Finanças 
e Tributação, falou sobre a importância 
do associativismo e de as entidades es-
tarem unidas e próximas do Executivo 
e, principalmente, do Congresso. Falou, 
ainda, sobre a urgência da Reforma Tri-
butária, a qual, embora talvez não seja 
a ideal, mesmo assim dará condições 
para o Brasil avançar.

Darci de Matos, que é vice-presidente 
da CCJ e relator da Reforma Administra-
tiva, mostrou-se otimista com o Brasil. 
“Já avançamos muito nas reformas e 
privatizações. Estamos buscando uma 
Reforma Tributária que se paute pela 
simplificação, pela transparência e pela 
justiça, para não penalizar o setor pro-
dutivo. A reforma administrativa está 
em curso e será aprovada ainda neste 
ano, desengessando o poder público.” 
O deputado Lucas González destacou o 
projeto sobre o menor aprendiz: “Cerca 
de 28% dos nossos mais de 50 milhões 
de jovens estão desempregados e sem 
perspectiva profissional. Por isso, en-
contrar uma maneira de inserir o jovem 
no mercado de trabalho é uma tarefa 
fundamental”, enfatizou. Gutemberg 
Reis, por sua vez, reforçou a informa-
ção de que o Congresso está de portas 
abertas para a indústria, o comércio e 
o atacado distribuidor, que são os seg-

ABAD 2021 ATIBAIA/ MELHORES DO ANO
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Desenvolver para 
crescer mais 

ABAD 2021 ATIBAIA PAINÉIS

O futuro do 
canal indireto foi 
tema da primeira 

palestra do 
segundo dia da 

Convenção 2021

No segundo dia da Convenção 
Anual, foram apresentados quatro 
painéis com temas voltados para o 
desenvolvimento do canal indireto
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por Rúbia Evangelinellis e Adriana Bruno

A adoção de um modelo de ne-
gócio ajustado a um cenário 
desafiador e que tem como 
pilares mais acesso à infor-
mação (inclusive comparti-

lhada), o mundo digital, a segmentação/
especialização e o papel do vendedor 
(aliado à tecnologia como plataforma 
de vendas). Esse foi o mote do primeiro 
painel, “Cases de Sucesso – Construindo 
o Futuro do Canal Indireto”, apresenta-
do na 40a Convenção Anual da ABAD em 
seu segundo dia, com quatro painéis e 
temas de interesse para o desenvolvi-
mento do canal indireto.

Para uma plateia atenta, com cerca 
de 400 convidados, constituída de em-
presários e executivos do setor e da in-
dústria, cinco empresas apresentaram 
estratégias especificamente adotadas 
para se manterem afinadas e ajustadas 
ao mercado.

As empresas PepsiCo, Procter & 
Gamble, Destro Macroatacado, JC Dis-
tribuição e Oniz Distribuidora forma-
ram o time dos cases apresentados 
e selecionados depois de sucessivas 
reuniões do comitê do Canal Indire-
to, que reúne cerca de 12 integrantes. 
“Estamos fechando um ciclo do comi-
tê do Canal Indireto, de encontros re-
alizados entre a indústria e o Atacado 
Distribuidor, onde avaliamos o contex-
to, as tendências e os planos adotados 
por empresas participantes para fazer 
frente às tendências e aos grandes 
movimentos que detectamos na ca-
deia. “As cinco expositoras oferecem 
um manual prático para outras empre-
sas seguirem”, explica Roger Saltiel, da 
Integration, coordenador do estudo e 
um dos mediadores.

Para Nelson Barrizzelli, coordenador 
da FIA – Fundação Instituto de Adminis-
tração da USP – Universidade de São 
Paulo, que também atua como coorde-
nador e mediador, os cases apontam 
diversos caminhos para que as empre-
sas possam se preparar para o futuro. 
“O primeiro passo é começar devagar, 
depois vem o uso de tecnologia. Infe-
lizmente no Brasil, começamos a tratar 
disso tardiamente, mas a grande van-
tagem é que estamos tirando essa di-
ferença com muita velocidade. Outros 
aspectos importantes são a segmenta-
ção e o relacionamento entre a indús-
tria e os agentes de distribuição.”

A PepsiCo investe na segmentação, 
na qual 153 tipos de pontos de venda 
são agrupados em 23 segmentos, e na 
identificação da necessidade de atu-
ação específica, com sobreposição de 
agentes do canal indireto focados na 

12
integrantes  
compuseram 
o comitê do 
Canal Indireto 
durante quase 
três anos de 
reuniões

Leonardo 
Miguel Severini, 

presidente da 
ABAD, presente 

em todos os 
painéis
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categoria do canal. “Antes da implanta-
ção, fomos ao mercado para entender 
as diferenças entre os pontos de venda 
no Brasil, e depois  agrupamos em seg-
mentos”, lembra David Kahn, vice-pre-
sidente de Vendas. "E levamos o plano 
para parceiros distribuidores a fim de 
capacitá-los e de treiná-los no  que 
deve ser oferecido a cada tipo, desde 
que tenham condições de executar as 
tarefas propostas”, destaca.

PROTAGONISMO Por sua vez, a P & G op-
tou por fazer o mapeamento dos perfis 
dos vendedores, elegendo como ideal 
o modelo batizado de “protagonista”, 
que tem capacidade analítica, mentali-
dade de crescimento e garra, além de 
vender 60% a mais do que os outros.

André Felicíssimo, vice-presidente 
de Vendas da P & G, recorda que antes 
da pandemia os trabalhos do comitê 
avaliavam o perfil necessário ao futuro 
do vendedor. “Na época, já fazíamos os 
prognósticos de que os meios digitais 
estavam se acelerando, que a reposi-
ção dos produtos seria automática, e 
realizada por meio de robôs, e que o 

vendedor continuaria sendo um agen-
te essencial para a construção de valor 
e desenvolvimento do mercado. É ele 
que traz a inovação e a melhor execu-
ção, e que leva a recomendação para a 
gôndola, o sortimento de que cada loja 
precisa”, destacou.

No Destro Macroatacado, investiu-
-se na criação do departamento de Tra-
de Marketing, voltado para o pequeno 
varejo, com um trabalho de execução 
que representa mais de 70 fornecedo-
res e alcança 14 mil pontos de venda. 
Segundo Émerson Destro, diretor da 
empresa, a proposta está alinhada ao 
objetivo da indústria de fazer com que 
suas estratégias de marketing e de trade  
marketing alcancem os pontos de ven-
da (pequenos e médios) para que te-
nham o sortimento ideal e recebam os 
lançamentos, especialmente os impul-
sionados por campanhas publicitárias. 
“O diálogo direto com os trades das in-
dústrias para trabalhar junto à base de 
clientes que atendemos nos permitiu 
obter um incremento de vendas, e um 
aumento da base de clientes atendidos 
(de 15%)”, avalia Destro. Ele destacou 
que é importante disponibilizar as infor-
mações em tempo real.

APOSTA A JC Distribuição/Costa Ata-
cadão aposta no B2B para atender 
os clientes em tempo integral e dar 
apoio ao trabalho do representante 
comercial. Dessa maneira, segundo a 
empresa, o cliente passa a ter um sis-
tema disponível 24h por dia e sete dias 
por semana, podendo se abastecer de 
acordo com sua conveniência. José 
Rodrigues da Costa Neto, presidente da 
empresa, explica que o B&B foi implan-

ABAD 2021 ATIBAIA PAINÉIS

David Kahn, 
vice-presidente 

de Vendas 
da PepsiCo, 

apresentou um 
dos cases 

O diálogo 
direto com 
os trades das 
indústrias 
para trabalhar 
junto à base 
de clientes que 
atendemos nos 
permitiu obter 
um incremento 
de vendas
EMERSON DESTRO, 
diretor do Destro 
MacroAtacado
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tado pouco antes da pandemia e em 
decorrência das mudanças e processos 
de modernização que ocorreram na ad-
ministração dos negócios dos próprios 
clientes, com a chegada da nova gera-
ção digitalizada. “É um investimento 
necessário, que deve ser considerado 
como uma semente para o futuro, que 
não se paga no início. Depois de pouco 
mais de um ano de investimento, agora 
chegamos a um ponto de equilíbrio. É 
importante deixar claro que não é um 
sistema de vendas que substitui o ven-
dedor e que não será único no futuro, 
mas sim, que será parte dele.” 

CUSTO DE SERVIR A Oniz Distribuidora 
desenvolveu um sistema que mede 
detalhadamente o custo de servir de 
cada fornecedor e cliente. A ferramen-
ta também possibilita analisar e com-
parar as despesas administrativas e 
financeiras, bem como as de logística, 
comercial e de trade marketing, permi-
tindo a identificação de oportunidades 
em cada operação. “O sistema con-
siste na alocação de custos. Hoje, por 
exemplo, consideramos quanto custa o 
vendedor, observando salários e encar-
gos, quilômetros rodados, supervisor. 
Processamos até a data do vencimento 
todos os custos desse vendedor, capta-
mos todas as suas vendas e as conside-
ramos no item da nota fiscal emitida. 
Para  José Luís Turmina, presidente da 
empresa, entre os ganhos de se manter 
o sistema atualizado e de se guiar por 
ele, é possível pensar em melhorar a 
rentabilidade, identificando clientes-
-chaves e perfis de fornecedores, e ne-
gociar a melhoria da margem.

ABAD 2021 ATIBAIA PAINÉIS

José Luiz Turmina, da Oniz 
Distribuidora: sistema para 

medir o custo de servir 

André 
Felicíssimo, 
da P&G: 
mapeamento do 
perfil ideal dos 
vendedores
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Leonardo Miguel Severini, presiden-
te da ABAD, destaca a importância da 
tratativa estabelecida junto ao pon-
to de venda, pois é muito importan-
te, considerando-se o seu perfil. “Não 
existe um modelo padrão", destaca. 
Ele ainda lembra o Marketplace como 
importante ferramenta de auxílio aos 
representantes comerciais de toda a 
empresa.

AVANÇOS TECNOLÓGICOS No segundo 
painel do dia, “Avanços Tecnológicos 
e Mudanças nos Hábitos de Compra 
Impulsionam o Marketplace no Brasil 
e no Mundo”, o participante conheceu 
uma das mais aguardadas novidades 
da entidade para o ano: o lançamen-
to e a apresentação do Abastecebem.
com.br, o Marketplace da ABAD. O 
projeto, que estava sendo desenhado 
e discutido desde 2020 por um comitê 
coordenado pelos consultores Eduar-
do Terra e German Queiroga, será de-
senvolvido pela Infracommerce, que 
coloca toda sua expertise em tecno-
logia e serviços para o e-commerce.  
(ver matéria nesta edição).

Eduardo Terra, consultor e presi-
dente da SBVC – Sociedade Brasileira 
de Varejo e Consumo, destacou que o 
lançamento do Marketplace da ABAD 
é um divisor de águas para o setor. 
Parceira da ABAD e desenvolvedora 
da plataforma, a Infracommerce, re-
presentada por Kai Philipp Schoppen, 
CEO da empresa, entregará o projeto 
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Eduardo Terra: 
Maketplace da 

ABAD é um 
divisor de águas 

para o setor

Emerson Destro, 
do Destro 
MacroAtacado 
e ex-dirigente 
da ABAD, é 
cumprimentado 
pelo atual 
presidente
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concluído para funcionamento até o 
fim de 2021. Por fim, Ana Paula Manie-
ro, gerente de Engajamento Setorial da 
GS1 Brasil, falou sobre a importância 
de se trabalhar com dados de qualida-
de. “O investimento em dados deixa de 
ser um custo e passa a ser estratégico 
quando se olha para os riscos da má 
qualidade dos dados e para os impac-
tos que o negócio sofre como um todo”, 
disse. Segundo Ana Paula, 80% dos va-
rejos não estão seguros em relação aos 
dados de seus produtos.

LOGÍSTICA A operação logística é um 
dos pilares do sucesso ou insucesso 
do negócio do atacado distribuidor. 
Estar atento às tendências e à evo-
lução das tecnologias empregadas 
nesse segmento é uma necessidade 
fundamental e estratégica. O terceiro  
painel “Logística 4.0 – Inovações Dis-
ruptivas”, possibilitou aos participan-
tes conhecer algumas dessas novas 
tecnologias, a começar pela do trans-
porte de cargas. J. Ricardo Alouche, 
vice-presidente de Vendas, Marketing 
e Serviços da Volkswagen Caminhões 
e Ônibus, apresentou o e-delivery, o 

caminhão 100% elétrico da marca, 
desenvolvido e produzido no Brasil. 
Do caminhão ao Centro de Distribui-
ção, a tecnologia de transelevadores 
foi destacada pelo gerente de Logísti-
ca da Roge Distribuidora, João Alfredo 
Moreira. “Os transelevadores aumen-
tam a capacidade de movimentação 
dentro do CD”, disse.

O inventário é outro ponto sensível 
da operação dentro do atacado dis-
tribuidor, e para tornar esse trabalho 
mais assertivo, Eli Souza, gerente de 
Business Development da RGIS, apre-
sentou a solução adotada com o uso 
de drones para a realização de inventá-
rios em nível aéreo. 

Quando o caminhão ganha as ruas, 
também é preciso pensar em soluções 
para a gestão da entrega. O tema foi 
apresentado por Emílio Saad Neto, 
CEO da Fusion DMS. “Desenvolvido 
dentro do distribuidor, o software da 
Fusion traz uma solução para otimizar 
as entregas”, destacou Neto.

Outra inovação para o segmento de 
logística é o uso de voz nas operações. 
Clair Dalberto, diretor da Disdal, apre-
sentou as vantagens do voice picking, 

ABAD 2021 ATIBAIA PAINÉIS

 Participantes 
do terceiro 

painel do evento 
que abordou 
a “Logística 

4.0 – Inovações 
Disruptivas”

Oitenta por 
cento dos 
varejos não 
estão seguros 
em relação 
aos dados de 
seus produtos
ANA PAULA MANIERO, 
gerente da GS1 Brasil 
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ou seja, separação por comando de 
voz. “Essa é uma tecnologia inclusiva 
e disruptiva, que traz inúmeros bene-
fícios.  Além disso, o uso dessa tecno-
logia reduziu o treinamento de novos 
colaboradores de dois dias para duas 
horas”, explicou Dalberto.

Finalizando o painel, Inácio Amé-
rico Miranda Jr., presidente do Grupo 
KarneKeijo, enfatizou a importância de 
realizar as ações com rapidez e de en-
contrar os parceiros corretos. 

TRANSFORMAÇÃO Ainda que a economia 
apresente desafios, como o de conter 
uma inflação em alta, a perspectiva de 
consumo sinaliza crescimento e bons 
ventos para as empresas do canal in-
direto. O desafio, porém, está na capa-
cidade de os agentes de distribuição 
se ajustarem aos ctempos atuais e de 
entenderem as necessidades dos con-
sumidores e dos pontos de venda. Essa 
foi a conclusão do quarto  painel “Ten-
dência, Transformação e Inovação em 
um Mundo Colaborativo”, apresentado 
na 40a Convenção Anual.

O economista Ricardo Amorim des-
tacou que o padrão de crescimento de 
consumo do ano passado foi puxado 
pela população de baixa renda, situa-
ção que se inverte em 2021, com uma 
participação maior de pessoas que es-
tão no topo da pirâmide de renda, com 
a retomada do emprego e da renda 
de salário especialmente para os mais 
qualificados. Ele também espera a nor-
malização da vida e da atividade eco-
nômica com a aceleração da vacinação, 
e destaca o crescimento do consumo, 
que está começando no Brasil,somado 
à expansão de crédito. 

O painel contou ainda com a partici-
pação de Ricardo Zuccollo, vice-presi-
dente de Desenvolvimento de Clientes 
da Unilever, que destacou as ações tec-
nológicas da indústria para alavancar a 
comunicação com os Pontos de Venda 
e adaptados ao mundo digitalizado dos 
shoppers, mais conectados e que impri-
mem valor às suas escolhas de produtos 
e marcas e locais de compras. “Cada vez 
mais, o shopper quer um produto que 
tenha a cara dele. É fundamental usar os 
dados disponíveis”, disse.

Paulo Lucena, diretor-comercial da 
Neogrid, destacou a jornada da colabo-
ração, chamando a atenção para três pi-
lares: confiança, informação e tecnolo-
gia. “Na Neogrid queremos uma relação 
onde todos ganham: indústria, distribui-
dor e varejo. Por isso, deixo aqui uma re-
flexão final: ‘Será que estamos prepara-
dos para essa jornada?’”, indagou. 

ABAD 2021 ATIBAIA PAINÉIS

Ricardo Amorim: 
atividade 

econômica  
deverá ser 

retomada com 
a aceleração da 

vacinação
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Honrar e  
reconhecer
Entidade presta homenagens a 
parceiros e colaboradores que 
contribuíram para a trajetória da 
Associação em quatro décadas

Ana Paula Alencar

Em um momento especial de ho-
menagens, a ABAD prestigiou e 
reconheceu aqueles que con-
tribuíram para construir os 40 
anos de história da entidade. 

“São pessoas que prestaram, e ainda 
prestam, um importante serviço para o 
setor e que merecem o nosso reconheci-
mento. Por isso, decidimos homenagear 
parceiros, colaboradores e personalida-
des que marcaram a trajetória da enti-
dade”, afirma Oscar Attisano, superin-
tendente-executivo da ABAD.

O primeiro homenageado da noite foi 
a Acad – Associação Cearense dos Ata-
cadistas e Distribuidores, que é a filiada 
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Ana Cristina 
Cerqueira e 
Joilson Barcelos, 
professor Nelson 
Barrizzelli e 
Leonardo Miguel 
Severini e José 
Milton Neves 
com o presidente 
da ABAD
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mais antiga da ABAD. José Milton Alves, 
presidente da entidade, recebeu a ho-
menagem das mãos do presidente Leo-
nardo. A Acad filiou-se à ABAD em 1983.  

A segunda homenagem da ABAD 
foi para os executivos das filiadas. Em 
nome dos profissionais, a executiva 
de filiada mais antiga em exercício no 
cargo, Ana Cristina Cerqueira, que é 
executiva da Aderj – Associação de Ata-
cadistas e Distribuidores do Estado do 
Rio de Janeiro, trabalha na entidade há 
35 anos. Em sua placa, a ABAD a cum-
primenta pela inestimável contribuição 
ao desenvolvimento da Aderj e do se-
tor atacadista distribuidor fluminense 
nos últimos 34 anos. “Estou honrada e 
recebo essa homenagem em nome de 
todos os executivos. Tenho muita gra-
tidão pelas pessoas que me ajudaram 
a chegar até aqui”, afirmou Cristina, ao 
lado do presidente da Aderj, Joilson 
Maciel Barcelos.

Também foi homenageado o pro-
fessor Nelson Barrizzelli em nome de 
todos os consultores que atuam pela 
ABAD. Um dos maiores especialistas 
em varejo do País, Barrizzelli presta ser-
viços para a ABAD e para o setor há 27 
anos. “Fiquei lisonjeado e realmente 
emocionado com a consideração pelo 
setor. Um setor que eu admiro muito e 
para o qual faço um trabalho que real-
mente amo”, disse o consultor.

TROFÉU HONRA AO MÉRITO Além das 
homenagens pelos 40 anos da ABAD, 
grandes empresas do setor fizeram ani-
versário neste ano e receberam o Tro-
féu Honra ao Mérito. O presidente do 
Grupo Mercantil Nova Era e vice-pre-

Luiz  Gastaldi 
Júnior recebe o 

troféu Honra
ao Mérito
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sidente da ABAD, Luís Gastaldi Júnior, 
recebeu o troféu pelos 40 anos da em-
presa. Outra empresa agraciada foi a 
Riograndense Distribuidora, pelos seus 
30 anos de atuação. O diretor, Daniel 
Brasil Souza, recebeu o troféu. Por fim, 
o diretor-comercial da Jotujé Distribui-
dora, José do Egito Frota Lopes Filho, 
recebeu o troféu pelos 35 anos da em-
presa, completados em 2021. 

PARCERIA 

Ao final do terceiro painel, no dia 10 de agosto, 
o presidente da ABAD, Leonardo Miguel Severini 
(esquerda), entregou ao vice-presidente da Volkswagen 
Caminhões e Ônibus, José Ricardo Alouche, uma placa 
em homenagem aos 40 anos da empresa no Brasil. O 
texto da placa cumprimenta a empresa pelos 40 anos de 
atividades no Brasil e agradece pela frutífera parceria de 
mais de 25 anos com a entidade e o setor. Aproveitando 
o momento, o vice-presidente de Vendas da Volkswagen 
também prestou uma homenagem à ABAD, entregando 
uma placa pelos 40 anos da entidade.

 Daniel Brasil 
de Souza com 

o presidente 
Severini

José do Egito 
Frota Lopes Filho 

comemora os 
35 anos da sua 

empresa,
 a Jotujé

Evento seguiu 
os protocolos 
determinados
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Varejo elege  
as campeãs
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por Rúbia Evangelinellis

Vinte e uma empresas foram 
eleitas como Melhor Ataca-
dista Distribuidor por Esta-
do e Nacional durante a 40a 

Convenção Anual do Canal 
Indireto. A premiação é resultado de 
um levantamento realizado com mais 
de três mil estabelecimentos (com até 
nove checkouts), especialmente os de 
pequeno porte, pela empresa de in-
teligência de dados TTL Experience e 
divulgado pela ABAD. Promovido pelo 
sétimo ano consecutivo, o troféu ex-
pressa a opinião de comerciantes aten-
didos pelo canal indireto e contempla 
26 Estados, o Distrito Federal e a cate-
goria Nacional, sendo que alguns deles 
são homenageados em mais de uma 
unidade federativa.

Entre as novidades desta sétima 
edição, apresentada após a conces-
são do prêmio, está a primeira partici-

Empresas recebem o troféu de 
Melhor Atacadista Distribuidor,  
e neste ano foi a participação  
dos pequenos comerciantes  
do interior que gerou destaque
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Marco Aurélio 
Lima, diretor 

da TTL, explica 
a metodologia 

aplicada para a 
premiação
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METODOLOGIA

O levantamento contou com 3.050 entrevistas com 
pontos do varejo atendidos pelo canal indireto. O 
trabalho de campo e de processamento de dados 
teve duração de dois meses, encerrados em 15 
de junho. Noventa por cento dos contatos foram 
realizados por telefone e 10%, on-line. Nesta 
edição, abriu-se mais espaço para a participação 
de pontos de venda de pequeno porte – priorizando 
os estabelecimentos com até quatro checkouts, 
embora a cobertura tenha igualmente alcançado 
o comércio com, no máximo, nove checkouts (estes 
representam menos de 20% do levantamento).
No bloco dos menores (com até quatro checkouts), 
um terço dos entrevistados está enquadrado 
na categoria de bares, restaurantes, padarias, 
empórios, lojas de conveniência e mercearias, 
e dois terços são de varejo de vizinhança. 
O mapeamento manteve o equilíbrio na 
representatividade das Unidades Federativas, 
sendo que as maiores (entre as quais o Rio de 
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais) participaram, 

cada qual, com cerca de 300 entrevistas; enquanto 
as médias (como Bahia, Goiás e algumas 
cidades da Região Sul) contribuíram com algo 
entre 150 e 200 respostas, e as menores (Acre, 
Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e outras 
equivalentes) colaboraram na faixa de 60 a 100 
entrevistas.
O questionário segue o critério de abordagem já 
adotado de perguntar, para cada participante, 
qual é o melhor atacadista distribuidor, que citou 
três nomes de empresas, classificadas no primeiro, 
segundo e terceiro lugar e que receberam nota 
de zero a 10: “É um questionário muito simples, a 
ponto de não se ter como saber especificamente se 
as respostas referem-se ao atendimento, ao prazo, 
ao preço, à entrega, agilidade, qualidade e outros 
pontos da operação, embora eu entenda que em 
pesquisa B&B, quando se pergunta qual é o melhor 
fornecedor, destaca-se o mix de serviços que é 
oferecido”, explica Marco Aurélio Lima, que conduz 
o trabalho de campo.

pação da TTL Experience, consultoria 
especializada em coleta de dados e 
análise, no trabalho de pesquisa (até o 
ano passado era feito pelo instituto de 
pesquisas GfK) e a renovação da lista 
de varejistas entrevistados, que agora 
têm uma participação mais significa-
tiva de pequenos varejistas e do inte-
rior. “A metodologia foi preservada. 
O que mudou é o fato de que antes a 
pesquisa estava mais concentrada nos 
grandes centros comerciais e regiões 
metropolitanas. Agora, fomos mais 
para o interior, diluindo e tornando 
a amostra mais representativa. Mon-
tamos toda a atual listagem a partir 

Paulo Hermínio 
Pennacchi, 

ex-presidente 
da ABAD, 

cumprimenta 
Euler Fuad  

Nejm, do 
Decminas-MG, 

pelo prêmio
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OS PREMIADOS

Nacional  Atacadão

Acre   Hernandes Acre

Alagoas  Big Distribuidora de Alimentos

Amapá  E S M Dias-Timbiras

Amazonas, Bahia, Maranhão e Rio Grande do Sul  Grupo Martins

Ceará  J.Sleiman 

EspÍrito Santo  Unimarka Distribuidora

Goiás, Tocantins e Distrito Federal  JC Distribuição/Costa Atacadão

Mato Grosso  Bate Forte

Mato Grosso do Sul  MS Ikeda

Minas Gerais  Decminas e Apoio Mineiro

Pará  Econômico Comércio de Alimentos

Paraíba  Nordece 

Paraná, Santa Catarina e São Paulo   Destro MacroAtacado

Pernambuco  Frinscal 

Piauí  Medeiros Frios e Congelados

Rio de Janeiro  Zamboni Comercial

Rio Grande do Norte  Riograndense Distribuidora

Rondônia  Distribuidora Coimbra

Roraima  Parima Distribuidora

Sergipe  Andrade Distribuidor

de um grande levantamento de mer-
cado, com dados da Receita Federal, 
de mídia social, do Google Maps e do 
Facebook para identificar os estabele-
cimentos de pequeno porte”, explica 
Marco Aurélio Lima, que permanece à 
frente do levantamento, e hoje ocupa 
o posto de diretor da empresa. “A TTL 
é parceira do MTI ( Instituto de Tecno-

logia de Massachusetts), dos EUA, e 
trouxe a sua experiência para agregar 
mais informação ao Canal Indireto”, 
informa Lima. Nas próximas páginas, 
a DISTRIBUIÇÃO apresenta as estra-
tégias e objetivos estabelecidos pelas 
vencedoras para conquistar os pontos 
de venda e fortalecer suas posições no 
mercado. 
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O Atacadão consolidou-se como o Me-
lhor Atacadista Nacional e segundo Melk 
Magno Lugarezi, (foto) seu diretor de Ata-
cado, a empresa está sempre repensan-
do o trabalho de servir bem e levar mer-
cadorias para os quatro cantos do País. 
“O presente ano ainda é muito desafia-
dor, e tivemos de repensar a nossa es-
tratégia. A aquisição do Makro foi impor-
tante e conseguimos mudar as lojas seis 
meses antes do prazo definido. Espera-
mos fechar 2021 com um crescimento 
de duplo dígito e para tanto esperamos 
estar presentes em todos os Estados da 
nação”, acrescentou.

Prestação de serviços, preço competitivo e investimen-
to em logística. Estes são alguns dos pilares estratégicos 
destacados por Matheus Eduardo Hernandes Bruzasco, 
sócio-proprietário da Hernandes Acre, vendedora do Prê-

mio Melhor Atacadista Distri-
buidor 2021 pelo Estado do 
Acre. “Quando a empresa tem 
preço competitivo e ofere-
ce o melhor serviço, ela tem 
vantagem competitiva. Nosso 
trabalho de execução no pon-
to de venda também é muito 
vigoroso e pretendemos fo-
car ainda mais nisso para nos 
manter no mercado”, comen-
ta Bruzasco.

ACRE HERNANDES ACRE

Vantagem competitiva

Estratégia repensada
NACIONAL ATACADÃO

FORNECEDORES

 M.Dias Branco

 Natural Pork

 Excelência

 Seara

 Usina Itamati 

 Friato
Matheus Bruzasco e George Pinheiro
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Oferecer sempre uma boa pres-
tação de serviços e um foco 
na qualidade no atendimen-
to ao cliente é a estratégia da 
Big Distribuidora de Alimentos, 
empresa vendedora do Prêmio 
Melhor Atacadista Distribuidor 
Estadual 2021 pelo Estado de 
Alagoas. “Nossos planos para o 
futuro incluem ampliar o nos-
so centro de distribuição para 
melhorar nosso espaço físico e 
nossa logística”, revela Luciano 
Victor Teshima Vasconcellos (foto), diretor da Big.

AMAPÁ E S M DIAS-TIMBIRAS

Atender aos anseios

ALAGOAS BIG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Ampliar CD e logística

Vencedor do Prêmio Melhor Atacadista Distribuidor Estadual 
2021 pelo Estado do Amapá, a E S M Dias-Timbiras destaca que 
observar e explorar a melhor maneira possível de atender aos 
anseios e às necessidades dos clientes foi uma das estratégias 
que mais impactaram positivamente os negócios da empresa. 

Segundo Elisângela do Socor-
ro Moraes Bastos (foto), dire-
tora da E S M Dias, o produto 
pode ser até mesmo igual ao 
dos concorrentes, mas não 
nos fatores que a empresa uti-
liza para se diferenciar. “Tudo 
o que você precisa fazer é 
oferecer um serviço persona-
lizado, é motivar sua equipe”, 
comenta Elisângela.

FORNECEDORES

 JBS

 Embaré

 ADM

  Asa Indústria 

 Camil

FORNECEDORES

 JBS

 3Corações

 BRF

 Doce Mineiro

 �Frinense 

Alimentos
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A J.Sleiman conquistou, mais uma vez, o título de melhor 
atacadista distribuidor do Ceará, repetindo o feito de ou-
tras edições. Maurício Medeiros Sleiman (foto), seu diretor, 
destaca o plano de ação para manter ativo o atendimen-
to, a partir de 2020, garantindo o mesmo nível de entrega, 
abastecimento e execução, apesar dos “receios e restrições” 

gerados pela pandemia e no 
que diz respeito às medidas de 
combate à doença. “A pande-
mia exigiu uma atenção maior 
para atender às necessidades 
dos pontos de venda. Vende-
dores, profissionais que atuam 
na logística e outros da linha 
de frente tiveram de se superar 
para manter o serviço”, contou. 

A expertise adquirida pelas operações mantidas para abaste-
cer o mercado nacional, aliada ao uso “intenso” da tecnologia 
e da inteligência de dados combinam-se no trunfo utilizado 
pelo Grupo Martins para manter sua posição consolidada no 
mercado. “Melhoramos nossa eficiência construindo relações 

sólidas e duradouras. Seja pelos 
canais presenciais, seja pelos 
digitais, queremos chegar ao 
maior número possível de clien-
tes”, conta Marco Antônio Tan-
nús (foto), diretor de Clientes 
& Trade Marketing. A empresa 
trabalha com perspectivas posi-
tivas e espera alcançar uma alta 
superior a 15% em 2021.

CEARÁ J.SLEIMAN 

Apoio aos clientes

Altos voos

ABAD 2021 ATIBAIA/ MELHORES DO ANO

AMAZONAS, BAHIA, MARANHÃO E RIO GRANDE DO SUL GRUPO MARTINS

FORNECEDORES

 Alpargatas
 Diageo
 Mondelez
 Nestlé
 Unilever

FORNECEDORES

 BIC
 Colgate-Palmolive
 Johnson & Johnson
 L’Oréal
 Unilever
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Vitoriosa nos últimos anos em Estados do Centro-Oeste, a em-
presa JC Distribuição/Costa Atacadão, que comemora seus 57 
anos de existência, está pronta para ampliar o ato de servir em 

mais dois Estados: Maranhão e 
Bahia. Segundo José Rodrigues da 
Costa Neto (foto), seu diretor-pre-
sidente, esses últimos 15 meses 
foram complicados. “A pandemia, 
o lockdown, as restrições, o home 
office, os funcionários afastados, 
mas os clientes reconheceram o 
nosso esforço e fomos premiados”, 
ressaltou. Indagado sobre o que 
ele poderia destacar no trabalho 
desenvolvido, o empresário indi-
cou a união de forças da equipe.

Com os negócios alicerçados em lojas de vizinhança, que ga-
nharam impulso a partir da pandemia e tiveram um peso signi-
ficativo para o aumento de cerca de 20% no seu faturamento, 
a Unimarka atribui seu bom desempenho à proposta de valor 
de atender os pontos de venda mantendo a eficiência opera-
cional. A partir da pandemia, a empresa reorganizou o atendi-

mento, abriu espaço para os no-
vos clientes e fortaleceu o apoio 
concedido aos já cadastrados. 
“Esses estabelecimentos não 
têm estoque elevado e, por isso, 
exigem compras recorrentes. 
Nós investimos na velocidade da 
reposição e do abastecimento”, 
reforça Edson Varnier (foto), pre-
sidente da empresa. 

GOIÁS, TOCANTINS E DISTRITO FEDERAL JC DISTRIBUIÇÃO/COSTA ATACADÃO

Equipe guerreira

 ESPÍRITO SANTO UNIMARKA DISTRIBUIDORA

Impulso para crescer

FORNECEDORES

  Colgate- Palmolive
 L’Oréal
 Johnson & Johnson
 P & G
 Reckitt

FORNECEDORES

 Unilever
 Mondelez
 P & G
 PepsiCo
 Nestlé
 BIC
 Suzano
 Alpargatas
 Italac
 Diageo
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Investir no valor do trabalho em equipe. É com essa frase 
que a direção da empresa justifica a premiação e o caminho 
adotado para alcançar melhores resultados, o que exigiu 
um esforço maior da operação em 2020. “Com a pandemia, 
tivemos de rever a operação, e dar mais atenção às equi-

pes de vendas, merchandising 
e logística, que compõem a li-
nha de frente. Precisamos nos 
reinventar e aprendemos mui-
to. Trabalhamos de maneira 
intensa na gestão de nossos 
números, na melhoria contí-
nua da performance e nas aná-
lises das operações”, exemplifi-
ca seu diretor, Áureo Francisco 
Akito Ikeda. 

Com uma operação 100% voltada para o B&B e ocupando uma 
posição de destaque na sinergia de negócios do Grupo Pereira 
(do qual faz parte), no que se refere ao centro de distribuição e 
à malha logística, o Bate Forte mantém a seta do negócio apon-
tada para o alto. “Somos uma empresa multicanal e multirregio-

nal, presente em Santa Catarina, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
São Paulo e Distrito Federal com 
três negócios maiores: Varejo, Au-
tosserviço e Atacado. Buscamos, 
com a sinergia entre os negócios, 
encontrar a melhor condição co-
mercial, de logística e do nível de 
serviço”, ressalta Lucas Pereira, di-
retor de Negócios (foto).

MATO GROSSO DO SUL MS IKEDA

Time unido

MATO GROSSO BATE FORTE

Sinergia em alta

FORNECEDORES

 Aurora
 Azeite Gallo
 Cargill
 L’Oréal e
 Mondelez

FORNECEDORES

 Ajinomoto

 Bauducco

 Dr.Oetker

 Ferrero

 Nissin Fábio Chagas, diretor da 
Asmad, recebeu o troféu
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Digitalize e amplie seus 
canais de vendas

Integre seus vendedores
e seus canais digitais

Crie hierarquias e
condições de pagamento

personalizadas 

Multi-tabelas de preços
que podem ser segmentadas

por CNPJ

Integre sem esforço e
promova uma jornada

unificada

Atacado ou varejo,
a decisão é sua 

/infracommercewww.infracommerce.com.br

Infra.Shop
Plataforma de E-commerce B2B 

D2C
(Direct to consumer)

Omnichannel 

Hub B2B 

Marketplace B2B

E-commerce B2B

Somos a primeira plataforma 100% desenvolvida para 
o e-commerce B2B com funcionalidades criadas para 
que todos os seus canais digitais tenham uma 
customer experience  automatizada e personalizada, 
seja no varejo ou no atacado. 

Venda mais!
Entre em contato com nossos especialistas B2B e

confira nossa condição especial para parceiros ABAD. 

Template_Anúncio.indd   1Template_Anúncio.indd   1 16/09/2021   17:00:0616/09/2021   17:00:06



44 www.revistadistribuicao.com.br SET/OUT 2021

“Temos muitos parceiros: é fundamental ao extremo para o su-
cesso de um negócio ter um bom relacionamento com seus 
fornecedores.” É o que afirma José Ernane Teixeira Diniz Neto 
(foto), diretor-operacional do Econômico. A empresa recebeu 
o Prêmio Melhor Atacadista Distribuidor 2021 pelo Estado do 
Pará. Ainda de acordo com Neto, a estratégia do Econômico 

é e sempre será a de manter a 
satisfação do cliente no nível 
mais alto possível, na tentativa 
de criar e manter conexão com 
ele, a fim de que ele possa se 
sentir verdadeiramente em casa 
dentro dos estabelecimentos do 
Econômico. “É claro que esse é 
apenas um dos pilares da nossa 
estratégia”, observou.

Parte integrante do Grupo Super Nosso, que atua com uma 
política expansionista e mantém os pés na indústria (de pani-
ficação e de carnes), no varejo e no canal indireto, a Decminas 
repete o feito dos últimos anos ao ser eleita a melhor distri-
buidora pelo varejo mineiro. Com 24 mil clientes ativos e um  
portfólio de quatro mil itens, a empresa investe em um plano 
de atendimento de eficiência operacional, desde a execução de 

ações nas lojas dos clientes até a 
logística de entrega das merca-
dorias. “O prêmio representa o 
fato de que estamos com a equi-
pe certa e no caminho certo para 
abastecer lares e negócios e que 
não podemos nos acomodar”, 
destaca Euler Fuad Nejm (foto), 
presidente do Grupo. 

PARÁ ECONÔMICO COMÉRCIO DE ALIMENTOS

Nível mais alto

MINAS GERAIS DECMINAS E APOIO MINEIRO

Eficiência operacional

ABAD 2021 ATIBAIA/ MELHORES DO ANO

FORNECEDORES

 Diageo
 Johnson & Johnson
 L’Oréal
 P&G
 Unilever

FORNECEDORES

 Compar
  Frigorífico   

Santa Cruz
  Okajima Distribuição
 BRF
 Laticínios Bela Vista
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Sabe aquela receita tradicional, “mágica”, de trabalhar com 
afinco? Mirar nos clientes e acelerar a dinâmica de trabalho 
quando necessário? Foi o que fez o Destro Macroatacado, eleito 
em três Estados como o melhor atacadista distribuidor. “Inten-
sificamos as compras no início do ano passado, em março e 
abril, e mantivemos a operação de estoque reforçado para ter 
as mercadorias e embalagens para atender aos pedidos, além 

de ter capital de giro para honrar 
os compromissos nos vencimen-
tos”, conta João Destro (foto), que 
faz questão de destacar o slogan 
da empresa: “Distribuindo Con-
fiança.” Com um portfólio de seis 
mil itens e 35 mil clientes ativos, 
o Destro também comercializa 
produtos de marca própria. 

Estabelecer um diálogo constante com os clientes, os fornece-
dores e a equipe é a receita adotada pela Nordece para entender 
as necessidades dos pontos de venda e saber de que maneira 
pode melhor atendê-los. Com essa operação, foi possível manter 
os laços estreitos durante as fases da pandemia nas quais houve 
restrição da visita presencial, garante a direção. “Positivamos cin-

co mil clientes na Paraíba e, neste 
ano, vamos crescer dois dígitos, 
apesar da base já elevada de 
2020”, acrescenta Zezé Veríssimo 
Diniz, presidente. A Nordece tra-
balha com um portfólio de 3.800 
itens. No Ranking ABAD/Nielsen 
2021(ano base 2020) registrou fa-
turamento de R$ 715.422.425,90.

PARANÁ, SANTA CATARINA E SÃO PAULO  DESTRO MACROATACADO

Receita de sucesso

PARAÍBA NORDECE 

Aberta ao diálogo

FORNECEDORES

 Ajinomoto

 Colgate-Palmolive

 Embaré/Camponesa

 Nestlé

 Red Bull

FORNECEDORES

 Colgate-Palmolive
 Mondelez
 Nestlé
  P & G
 Unilever

Zezé Veríssimo e o deputado 
Efraim Filho

ABAD 2021 ATIBAIA/ MELHORES DO ANO

34 melhores do ano.indd   4534 melhores do ano.indd   45 15/09/2021   15:10:2215/09/2021   15:10:22



46 www.revistadistribuicao.com.br SET/OUT 2021

ABAD 2021 ATIBAIA/ MELHORES DO ANO

Investir em pessoas, processos e tecnologia é a estratégia de 
negócios da Medeiros Frios e Congelados. A empresa foi agra-
ciada com o Prêmio Melhor Atacadista Distribuidor Estadual 
2021 pelo Estado do Piauí. Para Elidijani de Medeiros Macedo 
(na foto), CEO da empresa, dessa maneira é possível oferecer 

serviços que agregam valor ao 
negócio do cliente e, conse-
quentemente, contribuir para 
a decisão de compra e escolha 
pela Medeiros. “Entendemos 
que nossos resultados vêm gra-
ças a um time bem alinhado e a 
processos bem definidos. E esta-
mos bem focados em mantê-los 
nessa direção”, diz Elidijani.

Com um planejamento implantado desde 2015, definindo proje-
tos, objetivos, investimentos e outros aspectos para que a empre-
sa conquiste uma fatia maior do mercado em que atua, a Frins-
cal chega com fôlego para enfrentar o novo normal. “Quando 
foram implantadas as medidas de isolamento social, em março 
do ano passado, estávamos com 40% da frota renovada, o que 

nos destacou junto aos clientes. 
Atendemos desde restaurantes 
em shoppings, sem espaço para 
armazenamento, com entregas 
diárias, até pontos de venda de 
dez checkouts, que abastecemos 
uma vez por semana”, explica 
Dayvson Morais de Souza (foto), 
diretor-operacional.

PIAUÍ MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS

Agregar valor ao negócio

PERNAMBUCO FRINSCAL 

Passos programados

FORNECEDORES

 Danone

 Seara

 Friato

  Frimesa e  
Excelência

FORNECEDORES

 Avivar Alimentos
  Brasil Sul Comércio
 Castrolanda 
 Castro 
 JBS

Elidijani Macedo e Raimundo 
Marques

34 melhores do ano.indd   4634 melhores do ano.indd   46 15/09/2021   15:11:1715/09/2021   15:11:17



Template_Anúncio.indd   1Template_Anúncio.indd   1 15/09/2021   15:42:5315/09/2021   15:42:53



48 www.revistadistribuicao.com.br SET/OUT 2021

Com 30 anos de experiência no abastecimento e um plano avan-
çado de profissionalização da gestão e dos processos operacio-
nais, a direção da Riograndense reconhece na premiação um 
termômetro das ações colocadas em prática, com rapidez, para 
atender os clientes, independentemente de seu porte e de sua 
localização geográfica. Danielle Brasil, diretora-comercial, enten-
de que as “sementes” plantadas anos atrás fortaleceram a em-

presa, deixando-a preparada para 
enfrentar os desafios impostos 
pela pandemia, e para se adap-
tar às oportunidades que surgi-
ram no novo cenário, bem como 
identificá-las. “No ano passado, 
crescemos quase 30%. Agora esta-
mos mais conservadores, e ainda 
assim, alinhados à meta“, disse. 

A estratégia da Zamboni consiste em se manter firme na cultu-
ra organizacional, que tem como meta atingir a excelência em 
servir o pequeno e médio varejista por meio de planejamento e 
de produtividade. A Zamboni foi eleita como a melhor atacadista 
distribuidora do Rio de Janeiro, prêmio entregue a Alencar César 
Martins Zamboni, sócio-fundador. A empresa também destaca 

a importância da sinergia com 
fornecedores, clientes e colabo-
radores. Com uma carteira de 10 
mil clientes ativos nos Estados do 
Rio de Janeiro e Minas Gerais e um 
portfólio de cinco mil itens, a em-
presa quer ampliar sua participa-
ção e positivação nos dois Estados 
e nos canais alimentar e farma. 

RIO GRANDE DO NORTE RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA

Lição aprendida

RIO DE JANEIRO ZAMBONI COMERCIAL

Valor da sinergia

ABAD 2021 ATIBAIA/ MELHORES DO ANO

FORNECEDORES

 Colgate-Palmolive
 Coty
 Kimberly Clark
 Nestlé  
 Unilever

FORNECEDORES

  Johnson & Johnson 
 L’Oréal
 Reckitt
 Unicharm
 Unilever

Pedro Henrique Salles CEO, e o 
presidente Alencar Zamboni

Manuel Pereira da Silva e 
Daniel Brasil com o troféu
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textoCom o mapa de negócios pontuando Roraima e de olho no 
potencial de mercado de consumo de países vizinhos, como 
Guiana Inglesa e Venezuela, a Parima Distribuidora tem seu 
plano traçado para o crescimento e investe na “venda” de 
serviços. “Temos mais promotores e vendedores nas ruas, 
próximos dos clientes, e queremos expandir o abastecimen-
to para outros mercados, países limítrofes”, diz o presidente, 

Antônio Parima. O empresá-
rio aposta com firmeza no im-
pulso do faturamento e já dá 
como certo o impulso de 36% 
das vendas em 2021, repetindo 
a marca evolutiva em 2022. O 
prêmio foi entregue a Rarison 
Kennedy Costa Silva (foto), ge-
rente-comercial da empresa.

RORAIMA PARIMA DISTRIBUIDORA

De olho nos vizinhos

Dona de um portfólio diversificado, com cerca de sete mil itens 
e no qual está inserido desde alimentos, produtos de limpeza e 
higiene pessoal até balcão frigorífico, ar-condicionado, freezer e 
gôndolas, a Coimbra atribui a premiação ao fortalecimento de 
parcerias, na condição de distribuidora, para ações desenvol-
vidas nos pontos de vendas e promoções, principalmente de 

grandes marcas. Com um estoque 
programado de 45 a 60 dias, Márcio 
Aurélio Gonçalves Ferreira (foto), di-
retor comercial, destaca ainda que 
a empresa tem como ponto forte 
a entrega programada, na maioria 
das vezes, para atender os clientes 
uma vez por semana, mantendo o 
pequeno varejista abastecido. 

RONDÔNIA DISTRIBUIDORA COIMBRA

Foco nos PDVs

FORNECEDORES

 Bauducco
 Bettanin
 Johnson&Johnson
 Nissin
 PepsiCo

FORNECEDORES

 Colgate-Palmolive
 Diageo
 J.Macêdo
 SC Johnson
 Unilever

Rarison e  Marcelo Lima de 
Freitas, presidente da Adarr

ABAD 2021 ATIBAIA/ MELHORES DO ANO
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Agilidade  
na ponta 
dos dedos

ABAD 2021 ATIBAIA CANAL DIGITAL

da Redação

A ABAD – Associação Brasileira 
de Atacadistas e Distribuido-
res de Produtos Industriali-
zados apresentou na ABAD 
2021 Atibaia - 40a Convenção 

Anual do Canal Indireto, o novo canal 
digital de vendas do setor atacadista e 
distribuidor: o Abastecebem.com.br. O 
espaço comercial de domínio da enti-
dade nasce em sintonia com o proces-
so mundial de digitalização e com o ob-
jetivo de abrigar empresas de pequeno, 
médio e grande porte.

O projeto tem a parceria tecnológica 
da Infracommerce e começou em 2020, 
por iniciativa de um comitê coordena-
do pelos consultores Eduardo Terra e 
German Quiroga, que participaram do 
processo desde o início até a escolha 
do parceiro. O principal objetivo do 
novo canal de vendas é o de promo-

Leonardo 
Miguel Severini 
e Kai Phillip 
Schoppen, 
CEO da 
Infracommerce, 
assinam acordo 
para o novo 
canal digital  
da ABAD

A Infracommerce foi escolhida 
como parceiro tecnológico  
para estruturar o canal digital  
de vendas do setor, batizado  
de Abastecebem.com.br
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ver os negócios de maneira inteligente, 
criando um espaço comercial eficiente 
e justo, no qual as empresas formam 
uma verdadeira rede colaborativa de 
negócios, usando tecnologia de ponta, 
como inteligência artificial, cloud com-
puting e machine learning.

“Nosso objetivo é criar um ambiente 
B2B democrático, amigável e com regras 
claras tanto para construir uma relação 
ganha-ganha como também para aju-
dar e empoderar o pequeno e médio 
varejo, cliente do setor. Quanto mais 
atacadistas participarem, melhor será o 
desenvolvimento da ferramenta e mais 
vendas acontecerão. O trabalho está 
apenas começando”, esclarece Leonardo 
Miguel Severini, presidente da ABAD. “O 
e-commerce já está presente em muitas 
indústrias de bens de consumo, mas ain-
da não é muito explorado pelo atacado 
distribuidor. O desafio a ser enfrentado é 
o de abrir esse canal para os médios e pe-
quenos, que muitas vezes não têm uma 
cultura digital nem a estrutura tecnológi-
ca necessária para criar sozinhos os seus 
e-commerces”, explica Severini.

PASSO IMPORTANTE Uma pesquisa reali-
zada em 2020 pelo Comitê Marketplace 
da ABAD mostrou que 31,97% dos em-
presários já utilizam o e-commerce em 
seus negócios, e 19,67% estão em pro-
cesso de construí-lo. Porém, um grande 
percentual, 48,36%, ainda não dispõe do 
recurso. Entre os 31,97% que já traba-

lham com o e-commerce, apenas 33% 
estão em um sistema colaborativo de 
vendas, o marketplace.

Para Kai Phillip Schoppen, fundador 
e CEO da Infracommerce, a parceria 
representa um importante passo para 
o mercado. “A Infracommerce acredita 
que digitalizar o mercado B2B, incor-
porando a ele um ecossistema com 
tecnologia de ponta, levará benefícios 
para todos os destinos capilares da ca-
deia. Para o atacadista e distribuidor, 
ele traz a oportunidade de ampliar seus 
canais de venda e de potencializar os 
resultados, e para o pequeno e médio 
varejista, dará a oportunidade de ele se 
reabastecer em uma experiência 100% 
digital e personalizada”, enfatiza Kai.

A Infracommerce é um ecossistema 
digital white label que atua no conceito 
de “Customer Experience as a Service” 
(CXaaS). Com foco na jornada de com-
pra do consumidor, a empresa oferece 
soluções que simplificam as operações 
digitais de empresas B2C ou B2B.

A empresa tem a expectativa de que 
o “go live” (primeira transação na pla-
taforma) acontecerá ainda neste ano 
e que 100 empresas do setor terão, já 
de início, interesse em participar do 
projeto. A taxa de adesão será cerca de 
quatro vezes mais baixa do que as pra-
ticadas atualmente no mercado, algo 
entre 2% e 3%, para manter o custo 
operacional do sistema. 

31,97%
dos empresários já utilizam o 
e-commerce em seus negócios
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Dados 
positivos

ABAD 2021 ATIBAIA/ MAIORES DO ANO

os Maiores Atacadistas Distribuidores 
de cada Estado em 2020, os quais se 
destacaram na pesquisa conduzida no 
início deste ano para a elaboração do 
Ranking ABAD/Nielsen 2021, ano-base 
2020, divulgado em maio. A apresen-
tação foi conduzida por Daniel Asp, 
gerente de Atendimento ao Varejo da 
Nielsen, na noite de 10 de agosto.

O Ranking ABAD/Nielsen, que desde 
1994 é realizado pela ABAD e analisa-
do pela Nielsen, oferece ao mercado 
informações importantes para orien-
tar planos estratégicos e investimen-
tos do canal indireto. Nesta edição, a 
pesquisa reuniu uma amostra de 660 
empresas, que representam 49,2% do 
faturamento do setor. Ao responder 
ao questionário do Ranking, as em-
presas trazem números e dados reais 
sobre faturamento, tamanho da frota, 
distribuição da atividade no território 
nacional, categorias de produtos mais 
comercializadas, intenções de investi-
mentos e expectativas dos empresá-
rios para o ano.

Conheça, no box ao lado, os vence-
dores do prêmio. 
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O evento premiou, como acontece 
anualmente, os atacadistas 
distribuidores que se destacaram 
no quesito faturamento, segundo 
o Ranking ABAD/Nielsen

da Redação

Durante o jantar de encer-
ramento do evento anual 
do canal indireto, a ABAD 
2021 Atibaia, 40a Conven-
ção Anual do Canal Indi-

reto, realizada no Bourbon Convention 
Resort, em Atibaia, São Paulo, nos dias 
9, 10 e 11 de agosto, a ABAD premiou 

Daniel Asp,
da Nielsen,
apresenta
os dados do
Ranking ABAD/
Nielsen 2021
em Atibaia

Alexandre 
Villas Boas, 

o presidente 
Leonardo Miguel 

Severini, a 
esposa Janete, 
e o casal Maria 

Auxiliadora 
e Manoel 

Silvério Severini 
prestigiam o 
evento anual
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OS PREMIADOS

REGIÃO NORTE
ESTADO  EMPRESA  FATURAMENTO (R$)
Acre  Recol Distribuição e Comércio  352.104.109,00
Pará Marques e Melo  647.890.082,41
Amapá Distribuidora Estrela  95.479.113,20
Amazonas  Mercantil Nova Era  1.732.971.000,00
Rondônia  Distribuidora Coimbra  626.332.712,46
Roraima  Parima Distribuidora  54.095.061,08
Tocantins  Atacadão Nosso Lar  381.910.553,87
REGIÃO SUL
ESTADO  EMPRESA  FATURAMENTO (R$)
Paraná  Destro MacroAtacado  1.785.380.165,01
Santa Catarina  Grupo Dellys  2.524.685.229,59
Rio Grande do Sul  Unidasul Distribuidora Alimentícia  584.194.490,00
REGIÃO CENTRO-OESTE
ESTADO  EMPRESA  FATURAMENTO (R$)
Distrito Federal  Grupo Dia a Dia  2.783.400.100,00
Goiás  JC Distribuição/Costa Atacadão  2.373.041.564,68
Mato Grosso  Norte Sul Real Distribuidora e Logística  449.549.465,79
Mato Grosso do Sul  Mecari Distribuidora  90.715.416,75
REGIÃO SUDESTE
ESTADO  EMPRESA  FATURAMENTO (R$)
Rio de Janeiro  Unilider 669.091.695,79
São Paulo Servimed  2.728.469.673,00

Minas Gerais
 Grupo Martins (modalidade mercearil) 6.536.491.080,10

 Tambasa (modalidade material de construção)  4.412.866.606,00
Espírito Santo  Unimarka Distribuidora  1.483.160.584,62
REGIÃO NORDESTE
ESTADO  EMPRESA  FATURAMENTO (R$)
Pernambuco  Masterboi Alimentos  994.797.368,06
Bahia  Atakarejo Distribuidor de Alimentos e Bebidas  2.687.885.490,00
Sergipe  Megga Distribuidora  245.005.758,40
Maranhão Comcarne – Comercial de Carnes  588.145.466,62
Alagoas  Andrade Distribuidor  842.419.476,21
Ceará  J.Sleiman & Cia.  925.632.457,74
Piauí  Jorge Batista & Cia.  778.557.440,23
Paraíba  Nordece  715.422.425,90
Rio Grande do Norte  Riograndense Distribuidora  600.322.421,39
Maior Atacadista Distribuidor Nacional  Atacadão  51.816.790.839,00
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ABAD 2021 ATIBAIA PARCERIAS

A Convenção contou, mais uma 
vez, com a parceria de empresas 
que comemoraram os 40 anos 
da entidade e o relacionamento 
firmado ao longo do tempo

Elos mais  
fortes

de Assis, a Convenção foi uma excelen-
te oportunidade para apresentar aos 
convencionais o TOTVS Omni, um novo 
produto que ajuda o atacadista a estar 
em todos os canais digitais, e também 
a linha Winthor na nuvem. “É uma ale-
gria estar junto das pessoas depois de 
passar tanto tempo só olhando por uma 
tela de computador ou do celular”, en-
fatizou. Por sua vez, João Carlos de Oli-
veira, presidente da GS1 Brasil, destacou 
que a trajetória da ABAD e a da GS1 Bra-
sil se confundem, apesar de a primeira 
ter sido fundada dois anos antes. “É um 
evento do qual sempre participamos e 
no qual continuamos a marcar presen-
ça, em especial depois do novo forma-
to, e que nos traz a cada edição boas 
surpresas, como a do lançamento do  
marketplace da entidade”, lembrou.

Heloísa Glad, vice-presidente de Ven-

por Claudia Rivoiro

Depois de se passar mais de  
um ano sem que houvesse 
a realização do tradicional 
evento anual do canal indi-
reto, a Convenção do setor 

atacadista distribuidor reuniu, em agos-
to, parceiros antigos como também con-
tou com a presença de novos parceiros, 
como a Adobe. Stella Guillaumon, dire-
tora-geral da empresa no Brasil, explicou 
qual foi a novidade que a empresa trouxe 
para a Convenção. “Aproveitamos para 
apresentar uma tecnologia de marketing 
digital, com software, dados e análises 
importantes para a tomada de decisões. 
É um grande prazer participar de um 
evento com os grandes líderes do setor 
para falar sobre digitalização”, destacou.

E se tecnologia é a palavra de ordem 
atual, não podia ser diferente para a 
TOTVS. Para o seu diretor, Elói Prado 
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das da Reckitt, destacou o retorno dos 
eventos presenciais seguindo o proto-
colo vigente. “Acredito que entramos em 
uma era de retomada e o setor é muito 
importante para nós”, declarou.

José Luiz Nascimento, diretor de Ven-
das da JTI, reforçou o atacado distribui-
dor para o negócio da indústria. “Por 
meio de novos parceiros, crescemos e 
expandimos por todo o Brasil”, destacou.

David Kahn, vice-presidente da Pep-
siCo, presente e participante do primei-
ro painel apresentado na Convenção, e 
também integrante do estudo do futuro 
do Canal Indireto, deu parabéns à Asso-
ciação pelos seus 40 anos: “Um evento 
maravilhoso onde pudemos reencontrar 
amigos, pois nossos clientes já se torna-
ram amigos.” Osdmar Stefani, diretor-co-
mercial, e Angelo de Castro, novo CEO da 
Búfalo, destacaram a representatividade 

do setor para a marca, que chega a 35% 
ou até 40% nos seus negócios. “E vamos 
investir em produtos de marca própria 
e em uma linha dental ainda neste ano. 
Revendo parceiros e fazendo novos con-
tatos”, contou.

Oscar Attisano, superintendente-exe-
cutivo da ABAD, e Rogério Oliva, diretor 
de Relacionamento e de Central de Ne-
gócios da ABAD, reforçaram a importân-
cia da realização da Convenção depois 
da paralisação dos eventos. “Há muitas 
razões para comemorar e a ABAD sem-
pre foi um exemplo de associativismo”, 
declarou Attisano. Por sua vez, Oliva 
destacou a presença dos parceiros que 
atenderam ao chamado da entidade 
em mais um trabalho positivo e coroa-
do de êxito. “Empenhamo-nos muito e 
acredito que atingimos os nossos obje-
tivos”, finalizou. 

Oscar Attisano 
e Rogério Oliva, 
superintendente e 
diretor da ABAD: 
missão cumprida

Empresas tiveram a 
oportunidade de contatar 
os seus clientes seguindo o 
protocolo exigido
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As indústrias parceiras que apoiaram o evento neste ano foram:

DIAMANTE: 1  GS1 Brasil, 2  Procter &Gamble, 3  TOTVS e  4  Unilever. 

PLATINA: Mondelez, 5  Nestlé e 6  PepsiCo. 

OURO: 7  Adobe, 8  Cargill, Colgate Palmolive,  9  Condor, 10  Flora, 11  JTI, 12  Ominitracs, 
13  Sankhya, 14  Volkswagen Caminhões. 

PRATA: 15  Anufood, 16  Búfalo, 17  Cia. Müller de Bebidas, 18  Fusion, 19  Infracommerce, Neogrid, 20  
Polibrás, Reckitt e 21  Wickbold. 

4 65

10 1211

16 17 18

ABAD 2021 ATIBAIA PARCERIAS
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OPORTUNIDADE

Com a proximidade das férias 
escolares, das festas e do verão, o 
consumo de snacks e de bebidas 
aumenta, e com ele, a necessidade de 
intensificar o atendimento ao varejista

por Adriana Bruno

O avanço da vacinação contra 
a covid-19 vem apresentan-
do sinais positivos, tanto no 
comportamento de consu-
mo do brasileiro como no 

movimento do comércio em geral, em 
particular no dos bares e restaurantes. E 
com a proximidade das férias escolares,   
resença do verão, o consumo de algu-
mas categorias de alimentos e bebidas 
aumenta. Esse é um fato que se repete 
invariavelmente a cada ano.

Consumo 
crescente
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Mesmo assim, Olegário Araújo, cofun-
dador da Inteligência360, destaca que 
também é importante os executivos ana-
lisarem as informações de 2019, uma vez 
que o período que abrange o fim de 2020 
e o começo de 2021 foi atípico tanto no 
que refere a mudanças nos hábitos de 
consumo como também nos de compra. 
“É preciso conversar com os principais 
clientes para elaborar uma previsão me-
lhor. É possível que neste fim de ano os 
canais Horeca (Hotéis, Restaurantes e 
Casas Noturnas) ganhem destaque se as 
pessoas se sentirem seguras com a va-
cinação. Nesse caso, podemos ter uma 
mudança na dinâmica dos canais”, diz 
Araújo. Em particular, ele chama a aten-
ção para o fato de que o vendedor, ou 
RCA (Representante Comercial Autôno-
mo), também precisa atuar como con-
sultor. Entender o que vende no cliente, 
o que tem potencial para vender; em 
suma, entender de estoque e de giro. “O 
volume vendido pode ser um bom in-
dicador desse estoque, mas também é 
preciso olhar para onde estão localizadas 
as lojas, o perfil do cliente para orientar 

cada varejista da melhor maneira. O ven-
dedor precisa colocar o foco no sell out e 
não apenas no sell in. Ele precisa perce-
ber como o varejista pode vender mais e 
melhor”, orienta.

PARA PETISCAR É durante as festas 
de fim de ano, quando as pessoas se 
reúnem mais para momentos de cele-
bração com amigos ou familiares, que 
a categoria dos snacks está presente 
com mais destaque, tanto na cesta de 
compras como na mesa do consumidor. 
“Os snacks também ganham acentuada 
importância nos momentos de diver-
são e entretenimento. Nesse período, 
que também coincide com as férias de 
muitas pessoas, o consumo de pipoca, 
salgadinhos e amendoim fica em evi-
dência”, comenta Sílvia Araújo, gerente 
de Marketing da Yoki na General Mills 
Brasil. Ela enfatiza que na pandemia, 
mesmo com as restrições de aglomera-
ção, a empresa percebeu que o hábito 
de consumir snacks se manteve, por 
exemplo, em momentos de descom-
pressão. “Diante disso, destacamos que 
as embalagens individuais e de porções 
menores são importantes, assim como 
as maiores, ideais para compartilhar 
com as famílias que têm passado mais 
tempo em casa”, comenta Sílvia.

Ela acrescenta que, ao observar a 
ceia de fim de ano, nota-se grande sa-
zonalidade com farofa e batata palha. 
“É fundamental que, nesse período, o 
sortimento seja diversificado e os esto-
ques estejam abastecidos, pois sempre 
existe a compra de emergência realiza-
da em lojas de vizinhança. O mesmo 
acontece no período do verão com a 
pipoca e o amendoim”, diz.

Sílvia Araújo, 
gerente de 
Marketing da 
Yoki na General 
Mills Brasil:  
“O hábito de 
consumir snacks 
se manteve, por 
exemplo, em 
momentos de 
descompressão” 
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PARA BRINDAR De outubro a março, as 
vendas de bebidas costumam crescer no 
País, tanto por causa do aumento da tem-
peratura como pela presença das festas e 
confraternizações. Mas, de acordo com 
Eliana Cassandre, head de Marketing do 
Grupo Petrópolis, mesmo assim é preciso 
ter cautela. “Não podemos nos esquecer 
de que, embora trabalhando com pers-
pectiva de melhoria, ainda estamos em 
um cenário conturbado, com limitações 
de renda e de poder de consumo, im-
pactando diretamente nosso mercado”, 
diz. Ela destaca que as cervejas premium 
têm conquistado mais consumidores no 
País. Para ela, tanto o atacado como a in-
dústria estão passando por um cenário 
que exige muita análise e planejamento, 
e principalmente, por uma execução rea-
lizada com excelência e agilidade. E não 
são apenas as cervejas que ganham des-
taque. Os vinhos e espumantes também.

Hermínio Ficagna, diretor-superinten-
dente da Vinícola Aurora, revela à nossa 
reportagem que, no verão, o perfil dos 
produtos mais consumidos passa alte-
rações. “No verão, os vinhos branco e 

rosé e os espumantes tendem a combi-
nar mais com as altas temperaturas. Os 
sucos de uva integrais caíram no gosto 
do público e são consumidos durante 
todo o ano, mas também apresentam 
um leve incremento nas vendas no 
verão, justamente porque podem ser 
apreciadas por todas as idades”, diz.

Os espumantes têm seu ápice de 
vendas no fim do ano. Entretanto, nos 
últimos tempos, o comportamento do 
brasileiro está mudando para um con-
sumo menos sazonal. “O espumante 
já passa a ser consumido ao longo de 
todo o ano, mas certamente o gran-
de consumo ainda ocorre no período 
que abrange o Natal e o Ano Novo”, 
comenta Ficagna.

A categoria de bebidas alcoólicas 
prontas para o consumo também tem 
destaque no verão. “Apenas para se ter 
uma ideia, as vendas de dezembro a 
março representam, em média, 40% das 
vendas anuais da categoria, enquanto 
os outros oito meses do ano ‘apenas’ 
60%”, comenta Luciano Sadi, gerente de 
Marketing da Cia. Müller de Bebidas.

PARA PROTEGER E como férias e verão 
combinam com praia e atividades ao ar 
livre, também é importante destacar a 
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Hermínio Ficagna, 
superintendente da Vinícola 
Aurora: “o espumante já 
passa a ser consumido ao 
longo de todo o ano”

As vendas de 
dezembro 
a março 
representam, 
em média, 40% 
das vendas 
anuais da 
categoria
LUCIANO SADI, 
gerente de Marketing 
da Cia. Müller  
de Bebidas
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categoria de repelentes de insetos. Se-
gundo Félix Boeing Júnior, diretor da 
Unidade de Inseticidas da Flora, mais 
da metade das vendas dessa categoria 
acontece durante a temporada de ve-
rão, entre dezembro e março. Isso por-
que a combinação de chuvas e calor for-
te infelizmente favorece a proliferação 
dos mosquitos. Ele acrescenta que nas 
Regiões Norte e Nordeste, por causa das 
condições climáticas, a procura por inse-
ticidas e repelentes é alta durante todo 
o ano. “Porém, nas Regiões Sul e Sudes-
te, a demanda é sazonal e coincide com 
a chegada dos dias de calor intenso e da 
temporada de chuvas”, comenta. Ainda 
de acordo com Júnior, os meses que an-
tecedem o verão – de agosto a novem-
bro – são o período ideal para planejar 

o abastecimento da categoria. Isso por-
que as vendas para o consumidor final 
crescem já a partir de dezembro. “Nesse 
cenário, o atacado distribuidor desem-
penha um papel fundamental. É ele 
quem apresenta as últimas inovações 
da indústria e oferece apoio a varejistas 
e pequenos comerciantes para o plane-
jamento das lojas para a temporada. A 
fim de estimular as vendas ao consumi-
dor final, o varejista deve contar com um 
mix completo – aerossol, elétrico e es-
piral – e apostar em execuções diferen-
ciadas”, finaliza. Para Heloísa Glad, VP de 
Vendas Reckitt Higiene Comercial, é na 
temporada de verão que as vendas do 
inseticida SBP aumentam. “Esperamos 
uma vigorosa comercialização como foi 
no ano passado”, lembrou. 
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O Dia do Comerciante, comemora-
do em 16 de julho, foi celebrado 
com uma programação especial 

pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac Para-
ná. As unidades de serviço do Sesc – Ser-
viço Social do Comércio e do Senac – Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Comercial 
no Estado receberam empresários para o 
café da manhã e apresentaram os serviços 
que se encontram à disposição da classe 
empresarial e dos trabalhadores do co-
mércio de bens, serviços e turismo, além 
de seus dependentes.

A programação culminou com uma live, 
na qual foram entregues menções honrosas 

Atacadistas e distribuidores 
são homenageados no Paraná

a 59 comerciantes de várias cidades parana-
enses. Eles foram indicados pelos sindica-
tos empresariais do comércio. O Sinca-PR 
– Sindicato do Comércio Atacadista e Dis-
tribuidores do Estado do Paraná indicou o 
empresário Saulo Garcia Nunes, da CBN Dis-
tribuidora, como homenageado. Ele rece-
beu a menção do diretor do Sinca-PR, Júlio 
Inácio Correia, representando o presidente 
da entidade, Paulo Hermínio Pennacchi, no 
Sesc da Esquina, em Curitiba.

O empresário atacadista e distribuidor 
Maurício de Paula, da Vision PR Distribui-
dora de Produtos e Medicamentos S.A., 
associada ao Sinca-PR, também foi home-
nageado durante o evento. Foi indicado 
pelo Sivana – Sindicato do Comércio Va-
rejista de Apucarana, e recebeu o prêmio 
das mãos da presidente da entidade, Aída 
Santos Assunção. 

Maurício de 
Paula, da Vision 
PR Distribuidora 
de Produtos e 
Medicamentos, 
e Aída Santos 
Assunção

Saulo Garcia 
Nunes, da CBN 
Distribuidora, 
e o diretor do 
Sinca-PR, Julio 
Inácio Correia 
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No dia 20 de agosto, faleceu 
na capital paulista o profissio-
nal ímpar, amigo dedicado, 
marido, pai e avô amoroso José 
Paulo da Costa Basílio (foto), 
aos 62 anos, vítima de um aci-
dente doméstico. Durante os 
28 anos da revista DISTRIBUI-
ÇÃO trabalhou incansavelmente 
para garantir o bom andamen-
to e o sucesso não apenas da 
publicação, mas também dos 
eventos ligados ao setor. Com o seu jeito educado, gentil e pres-
tativo, fez inúmeras amizades ao longo desses anos. Para nós, 
da equipe de trabalho, é uma perda irreparável e muito sentida. 
A ele, nossa eterna gratidão e reconhecimento. Aos familiares,à 
Magali, a esposa, aos filhos Danielle, Gabriel e Diego, e aos ne-
tos, os nossos mais profundos sentimentos.

ABAD
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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 MÜLLER – 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

O professor, escritor e gran-
de entusiasta e participante da 
ABAD e da filiada Adac e seu 
diretor-executivo de 1995 a 2013, 
Laércio Knihs , nascido em Brus-
que/SC, faleceu aos 86 anos, 
em 31 de agosto, e deixa três 
filhos: Rosana, Carlos Augusto, 
Vanessa e in memoriam Laércio 
Luís. Com certeza, deixará sau-
dades pelo tempo em que con-
viveu com o setor nos eventos 
do canal indireto ao longo de tantos anos. Ele, que foi também 
fundador da associação, era sempre visto em conversas cultas 
e enriquecedoras, além de sempre ser muito participante. Regis-
tramos  aqui os nossos sentimentos aos familiares e amigos.

Notas de pesar

Laércio Knihs falece aos 86 anos em SC

Setor perde profissional dedicado
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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: Henrique Pedro Nesello
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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A 51 Ice, que já é sucesso

entre os jovens, apresenta

sua primeira versão na linha

drinks prontos para beber: 

a 51 Ice Gin Tônica. 

Um lançamento que já vem

com aquele sabor clássico

de bons negócios.
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UM NOVO SABOR, UM NOVO SUCESSO DE VENDAS.
CHEGOU A 51 ICE GIN TONICA CHEGOU A 51 ICE GIN TONICA
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