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As escolhas de compras e a velocidade de obtenção das informações
já são consideradas diferenciais importantes nas relações comerciais
e no atendimento ao consumidor em um mundo conectado e ágil

Capa: Canal indireto na era Omnichannel

junho 2022

CANAL INDIRETO NA ERA

O:
S
S
E
UC ISTA
S
E
D
T
IL
PERF JORGE BA
O
GRUP
01 Capa332.indd 1

24/05/2022 12:07:21

MKT0157

AF_LO2_MKT0157_anuncio_distribuicao_05-2022.pdf 1 26/05/2022 12:00:59

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Acreditamos que a beleza vai além dos produtos cosméticos.
Nosso propósito é GERAR VALORES REAIS para nossos
CLIENTES e CONSUMIDORES, com produtos
COMPETITIVOS e RENTÁVEIS.

Seja um Parceiro Cless
Entre em contato agora!

contato@cless.com.br
55 11 98161.0698
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www.cless.com.br
cless cosméticos
@clesscosmeticos
cless cosméticos

BELEZA COMPLETA
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GARANTIA DE BOM NEGÓCIO
É TER EM UM ÚNICO FORNECEDOR,
UM PORTFÓLIO DE PRODUTOS E
MARCAS PROMISSORAS.

MARCAS LÍDERES
DE MERCADO
EM DIVERSAS
CATEGORIAS.

PORTFÓLIO
ABRANGENTE E
COMPETITIVO,
COM OS
PRINCIPAIS
PLAYERS DO
MERCADO.

UMA LINHA COMPLETA,
COM MIX IDEAL PARA
O SEU NEGÓCIO.
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ATÉ
8X MAIS
VENDAS

DO QUE A
CONCORRÊNCIA.
PRODUTOS DE

QUALIDADE
COMPROVADA
PELO CONSUMIDOR.
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O MIX PERFEITO NA
PRÁTICA
Desde antes da pandemia, os consumidores já não encaravam mais os
supermercados apenas como canal de abastecimento, mas sim, como um
ambiente onde buscam encontrar conexão pessoal, com um sortimento
diferenciado e de qualidade, além de uma experiência de compra agradável
dentro das lojas. Com o afrouxamento das restrições e a retomada da
socialização, este fenômeno se intensificou.
Já o pequeno varejo consolida-se como referência de compras por impulso e
emergência, reforçando a necessidade de um mix e exposição que atendam a
necessidade imediata deste público.

E como ser ASSERTIVO nessa missão e seguir
dando os melhores direcionamentos para que
os lojistas sigam atraindo os consumidores?
O primeiro passo, seria a execução do MIX PERFEITO, que, até então, era visto
simplesmente como “sortimento correto”.
Porém, para ser perfeito, não podemos pensar apenas no que é cadastrado
na loja. Precisamos entender como maximizar as vendas deste mix. E é aí que
surge o nosso grande aprendizado: Ter o mix perfeito vai além de cadastrar o
produto!
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O MIX PERFEITO une 3 fatores essenciais:

ITENS CORRETOS

PARÂMETRO CORRETO

Priorize os itens que fazem 90%
das vendas de cada marca.
Garanta os lançamentos em
primeira mão.

Garanta um volume digno
para os heróis e revise os
parâmetros com frequência.

GÔNDOLA CORRETA

Reflita a representatividade
das vendas na gôndola.
Garanta a visibilidade dos
lançamentos.

Ter um MIX perfeito pode trazer até...

VOCÊ
SABIA?

17%

de VENDAS INCREMENTAIS

Destes 17% de vendas incrementais...

8%

estão atrelados à disponibilidade de produtos na loja,
tanto os mais vendidos como os lançamentos;

5%

se referem à quantidade de produtos, com a garantia de um
volume digno para os heróis (produtos de destaque) e a
revisão constante dos parâmetros da loja

4%

é resultado da exposição desses itens nas gôndolas.

QUER SABER COMO TREINAR A SUA EQUIPE E
EXECUTAR O MIX PERFEITO COM SEUS CLIENTES?

CONSULTE O SEU CONTATO P&G!
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INOVAÇÃO NOS CANAIS

As relações comerciais se potencializam
e seguem a cartilha de investir em
sistemas, integrados ou não, para
melhorar a experiência de compra
e os serviços. Empresários do canal
indireto contam as suas experiências

EUGÊNIO GOULART

20

12 CARTA AO LEITOR
14 LANÇAMENTOS

18 INDÚSTRIA
20 ENTREVISTA
26 CAPA

ARQUIVO
DEPOSITPHOTOS

46
8

08 Sumario.indd 8

As escolhas de compras e a velocidade de obtenção das informações
já são consideradas diferenciais importantes nas relações comerciais
e no atendimento ao consumidor em um mundo conectado e ágil

SSO:
SUCE TISTA
IL DE
PERF JORGE BA
O
P
U
GR

01 Capa332.indd 1

26

24/05/2022 12:07:21

10 MOMENTO

16 NEGÓCIOS

36

OMNICHANNEL

Capa: Canal indireto na era Omnichannel

junho 2022

SUMÁRIO

36 PERFIL DE SUCESSO
46 MERCADO INFANTIL
50 OPORTUNIDADE

FALE COM A GENTE

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.

PARA
ANUNCIAR
Ganhe visibilidade para os

54 ERRATA

cerca de 120 mil leitores

58 EVENTO

abastecimento por meio do

61 ABAD NEWS

Entre em contato com o

64 UNECS

da ABAD pelo fone

66 LEGISLAÇÃO

comercial@abad.com.br.

que atuam na cadeia de
setor atacadista distribuidor.
Departamento Comercial
(11) 3056-7500 ou pelo e-mail

www.revistadistribuicao.com.br JUN 2022

26/05/2022 13:11:35

Template_Anúncio.indd 1

27/05/2022 12:30:50

Leonardo Miguel Severini
presidente da ABAD
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MOMENTO

Um caminho virtuoso
Esses números
ilustram bem
o empenho do
setor por bons
resultados
e atestam o
empenho das
empresas na
pesquisa

10
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A

pesar de todos os desafios
que este ano está nos impondo — a eleição presidencial,
as dificuldades do controle
da inflação, a retomada econômica e a necessidade de se lidar com
a renda média da população —, o setor
atacadista e distribuidor tem conseguido trilhar um caminho virtuoso.
Divulgamos há pouco o resultado
do Ranking do setor, que não apenas
apresentou faturamento de 308,4 bilhões de reais em 2021, com crescimento anual nominal de 7,1%, como
também contou com uma participação recorde: 669 empresas responderam nesta edição. Esses números
ilustram bem o empenho do setor por
bons resultados e atestam o empenho
das empresas na pesquisa, que mostra a força e a grandeza do atacado
distribuidor nacional.
Outro momento de extrema importância para o canal indireto é a convenção anual da ABAD. Dissipando
qualquer temor quanto ao futuro do
mercado de bens de alto consumo, a
Convenção deste ano recebeu o apoio
e o patrocínio de 36 grandes empresas, entre indústrias e prestadores de
serviços do setor.
Esse massivo investimento reflete

a confiança não apenas na economia
brasileira e de sua capacidade de recuperação, mas também atesta a solidez da parceria desses fornecedores
com o setor atacadista e distribuidor
representado pela ABAD.
Por seu lado, ciente de sua responsabilidade no desenvolvimento do
canal indireto, a ABAD preparou uma
Convenção com os olhos voltados para
o futuro, trazendo conteúdo de grande
qualidade e atualidade. Iniciamos com
o debate político, tão pertinente neste
ano de eleições, fiéis ao propósito de
buscar apoio a iniciativas legislativas
de interesse do setor e a proposição de
pautas significativas para o desenvolvimento do canal indireto.
Também trouxemos grandes especialistas para discutir sobre a digitalização do canal indireto, as inovações
tecnológicas para as empresas, a atualíssima agenda ESG, cada vez mais
importante para os negócios, e as perspectivas econômicas para 2022. Uma
programação elaborada para fazer diferença na maneira como conduzimos
nossos negócios e nosso planejamento.
Dito isso, convidamos você a trilhar
conosco esse caminho virtuoso, pois
sua participação é fundamental. Juntos, podemos muito mais!

www.revistadistribuicao.com.br JUN 2022

26/05/2022 13:12:10

Template_Anúncio.indd 1

26/05/2022 12:16:04

CARTA AO LEITOR

A tecnologia
que nos salva

D

e uns tempos para cá, nossa
vida passou a girar em torno da tecnologia. Celular,
WhatsApp, Instagram, computador, vídeos, internet, Wi-Fi, enfim tudo o que contribui, cada
vez mais, para uma comunicação mais
ágil e rápida. Quem não aderiu pode,
simplesmente, estar fora – ou ficar de
fora – do mundo atual. Isso porque os
relacionamentos, sejam eles pessoais
ou profissionais, necessitam dessas ferramentas todos os dias. Pensando nisso,
trazemos nesta edição um tema muito
atual: o canal indireto na era omnichannel. A nossa surpresa foi que muitos empresários do setor, como vocês verão em
quatro cases, já estão há algum tempo
ligados nessa modernidade, e o melhor:
com bons resultados e sem medo de serem felizes em seus negócios. Esse tema
também permeia a Convenção anual do
setor. Enfim, para ouvir, debater e sair
do evento sabendo muito mais. Aproveitem! Trazemos ainda, na seção Perfil
de Sucesso, a trajetória de mais de 70

Claudia Rivoiro
diretora-editorial

Quem não
aderiu pode,
simplesmente,
estar fora – ou
ficar de fora –
do mundo atual

anos do Grupo Jorge Batista, do Piauí,
que opera a Nazárea Distribuidora, com
um sortimento de mais de 10 mil itens
de medicamentos, produtos hospitalares e de higiene e beleza e 12 centros de
distribuição. Segundo o Ranking ABAD/
NielsenIQ 2022 (ano-base 2021), a empresa se posiciona em vigésimo sétimo
lugar, de um total de 669 respondentes,
na tabela geral publicada na edição
passada com um faturamento de 883,4
milhões de reais, com um crescimento,
em 2021, de 13,5%. Bom exemplo! E na
entrevista especial, Marco Oliveira, CEO
do Atacadão, que assumiu o cargo no
ano passado, fala sobre a sua gestão, os
seus planos e as suas metas. Parabéns
para o Atacadão, que também comemora 60 anos de atividades. E, para finalizar, estamos publicando, em quatro páginas, a errata do Top 10 e da tabela de
Autosserviço que vocês poderão conferir
aqui e que já está corrigida desde o dia
10 de maio em nossos canais digitais.
Então, viva a tecnologia mais uma vez!
Obrigada e boa leitura!
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LANÇAMENTOS

J.MACÊDO

DENTALIGHT

Marca Sol tem portfólio reformulado

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A marca SOL traz novidades para
2022 com a reformulação completa
de seu portfólio, baseada em um
novo posicionamento de mercado.
Com 39 produtos, o novo portfólio
da SOL reforça sua atuação em
categorias já consagradas, como
farinhas de trigo, misturas para bolos
e gelatinas, e marca ainda mais
presença nos segmentos de biscoitos
e snacks. Segundo Andréia Fukuda, gerente de Marketing, Trade
e P&D da J.Macêdo, a marca também ganhou uma repaginação
na identidade visual dos produtos, cuidadosamente trabalhada
para retratar a versatilidade, jovialidade e diversão da marca
e proporcionar maior visibilidade nos pontos de venda.

Para cães saudáveis
A Dentalight, marca para cuidados
bucais e digestivos, trouxe novidades
da sua linha de petiscos para o Brasil.
São seis produtos com ingredientes
naturais e selecionados para garantir
as saúdes bucal e intestinal, e a beleza
e bem-estar dos pets e agora com uma
novidade, snacks exclusivos para ajudar
no treinamento dos cães. “Os snacks
são recomendados para cães a partir
dos seis meses de idade com opções
que atendem aos gostos e necessidades
de cada pet”, comenta Nader Ghosn,
representante oficial da marca e único
fornecedor do mercado brasileiro.

MELITTA

POWER1ONE

Nova pasta com sabor de bombom

A Power1One, marca
brasileira de produtos
e pastas de amendoim,
anuncia o lançamento
de uma nova pasta de
amendoim com sabor
Bombom de Caramelo, que
faz parte da linha Sweet,
criada para ser utilizada
como sobremesa, em
preparos especiais ou como
um energético antes ou
depois de treinos físicos
e aeróbicos. “Nosso novo produto é extremamente
versátil, podendo ser consumido em diferentes
momentos do dia, por crianças, jovens, adultos e até
mesmo idosos”, diz Pedro Ciccotti, CEO da Power1One.

14

Sabor especial para Minas

A Melitta acaba de lançar o novo café
Sabor da Fazenda em Minas Gerais. O
produto já está disponível nos principais
pontos de venda do Estado em embalagem
flexível, com a tecnologia pouch, que
apresenta um filme mais grosso e
estruturado do que o das embalagens
flexíveis comuns. Essa embalagem pouch
Melitta é 100% selada, além do pó soltinho.
“Sabemos o quanto os consumidores
mineiros são exigentes e gostam de um
bom café, por isso decidimos lançar o café
Melitta Sabor da Fazenda nessa que é uma
das mais importantes
regiões de cultivo e
consumo de café”,
diz João Michaliszyn,
gerente de Marketing
da Melitta.
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VOCÊ PRECISA DA
MELHOR SOLUÇÃO
DE GESTÃO PARA
SEU ATACADO
DISTRIBUIDOR.
Através da tecnologia já transformamos a
gestão em mais de 16 mil empresas em
todo o país. Junte-se a nós!
Acreditamos que, para estar entre os
melhores deste mercado tão competitivo
que é o atacado-distribuidor, você precisa
ousar e proporcionar as melhores
tecnologias para a sua equipe.
Por isso, pensamos sempre à frente e
construímos soluções disruptivas que
dão autonomia e liberdade para a sua
empresa ser protagonista da sua própria
evolução.
Com o ERP Sankhya, você tem mais
clareza na tomada de decisões, diminui
erros, ganha velocidade, reduz perdas e
se destaca no mercado.
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NEGÓCIOS

FRÖHLICH

Logística aprimorada

A Fröhlich, distribuidora atacadista gaúcha com sede
em Ivoti/RS, está investindo em maquinários para
aprimorar sua central de distribuição com a compra de
vinte paleteiras elétricas e duas empilhadeiras (foto)
para uso pela equipe da área de logística e de estoque. As
aquisições garantem o aperfeiçoamento das operações
internas da empresa e o aprimoramento da distribuição
dos produtos de marcas próprias da Fröhlich, disponíveis
para mais de 13 mil pontos de venda no Estado.

250

produtos serão oferecidos pela
norte-americana Wet’n Wild
no Brasil no segundo semestre
de 2022. A Wet’n Wild traz
uma linha completa de itens
para maquiagem, com opções
para todos os tons de pele,
da mais clara à mais escura,
e com produtos para olhos,
face, boca e unhas, além de
acessórios. “Visando atingir
um excelente desempenho no
Brasil, com uma ótima relação
custo/benefício, o item mais
barato da Wet’n Wild deverá
custar cerca de 15 reais para
o consumidor final e o mais
caro, em torno de 100 reais”,
diz Rodrigo Oliveira, CEO da
Just Beauty, distribuidora
oficial da Wet’n Wild no Brasil

16
16 negócios.indd 16

MAXXI

Grupo Big inaugura unidade em Vitória/ES

O Grupo BIG inaugurou a primeira unidade do Maxxi Atacado
no Espírito Santo, em Vitória. “O formato autosserviço
ganhou muita força nos últimos tempos e acreditamos
no potencial de crescimento de uma loja com diferencial
em sortimento, preço, atendimento e experiência de
compra, focando em todos os públicos, desde pequenos
a grandes comerciantes e consumidores finais”, explica
Beto Alves, diretor-executivo de Atacado do Grupo BIG.

BAHAMAS

Grupo anuncia contratações
O Grupo Bahamas anunciou mudanças em duas importantes
cadeiras de sua direção. Luiz Fernando Rodrigues é o novo
gerente-geral-comercial de Atacado e Atacarejo. Ele tem
35 anos, atua há 12 anos no Grupo Bahamas e iniciou sua
trajetória no setor comercial como assistente de compras,
e depois foi convidado para o setor de Operações, no qual
liderou as bandeiras de Varejo Tradicional, Empório e
Atacado. O Grupo também contratou Claudio Alejandro Fuica
Taiba como diretor de Logística e Supply Chain.
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INDÚSTRIA

DIAGEO

Eduardo Fonseca assume cargo

A Diageo, proprietária de marcas como Johnnie Walker,
Tanqueray e Smirnoff, anuncia Eduardo Fonseca como seu
novo diretor de Relações Corporativas para o Brasil, Paraguai
e Uruguai. O executivo passou por empresas como Grupo
Boticário e Paper, além da Amcham – Câmara Americana de
Comércio. Fonseca é formado em Gestão de Negócios pela
USP. Em 2021, segundo informações da empresa, a Diageo
registrou aumento de 62% em suas vendas totais no Brasil.

BIC

A BIC passará a fabricar um dos principais produtos da
categoria de Chamas em solo brasileiro. O Handy BIC, um
acendedor multifuncional, deixará de ser importado para
se tornar 100% brasileiro, confeccionado diretamente na
fábrica nacional da marca, em Manaus/AM. Ao todo, serão
produzidas mais de sete mil unidades por dia em um setor
construído especialmente para a montagem do produto,
no qual a BIC investiu mais de 1,2 milhão de reais em
moldes, dispositivos de montagem e adaptação de layout.

ARCOR

Hugo Reggiani é o diretor-geral no Brasil

Hugo Reggiani assumiu o cargo de diretor-geral da Arcor do
Brasil, até então ocupado por Gabriel Albertinazzi, que passará
a atuar na função global de gerente-geral de Operações
Industriais e Cadeia de Suprimentos do Grupo Arcor. “É
uma grande felicidade poder contribuir ainda mais para o
desenvolvimento do Grupo Arcor no Brasil, que é um dos
nossos mercados mais importantes no mundo, o segundo, atrás
apenas da Argentina. Nosso foco será acelerar o crescimento
da empresa de maneira sustentável no País”, comenta Hugo.

18
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DIVULGAÇÃO

Handy BIC será produzido em Manaus

MARS

Marketing tem nova executiva
A Mars, responsável por
marcas como M & M’s, Skittles,
Snickers, Twix e Ráris, anuncia
Lenize Oliveira (foto) como
sua nova head de Marketing
para o mercado brasileiro. A
executiva comenta que seu
objetivo na posição é fortalecer
ainda mais as estratégias
de marketing relacionadas
a todos os produtos do
portfólio, sempre trazendo
inovações significativas, que
atendam às necessidades do
mercado brasileiro. “Estou
confiante na expectativa
de que continuaremos
construindo momentos
inesquecíveis na vida dos
nossos consumidores”, finaliza.
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FOTOS: EUGÊNIO GOULART

ENTREVISTA MARCO OLIVEIRA, CEO DO ATACADÃO

Sem medo
de avançar
Com 52 anos, Marco Oliveira assumiu
o cargo de CEO do Atacadão em
agosto passado. Confira as suas
expectativas e ideias para a empresa

20
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M

por Claudia Rivoiro

arco Oliveira, 52 anos, formado em Administração de
Empresas, com MBA pelo
IBMEC — Instituto Brasileiro
de Mercado de Capitais, assumiu o cargo de CEO do Atacadão em
agosto do ano passado com intimidade
com o canal indireto, uma vez que liderou o processo de conversão das lojas
Makro. Oliveira atua no Grupo Carrefour
Brasil desde 1991, sendo que, nos últimos 14 anos, trabalhou no Atacadão, e
liderou o projeto de aquisição da rede
pelo Carrefour em 2006 e 2007, assumindo na sequência como controller financeiro da unidade de negócios, e no ano
seguinte, como diretor-vice-presidente
(CFO) da companhia. Em 2019, foi anunciado como diretor-vice-presidente
Operacional Geral (COO), como parte de
um planejamento estruturado de sucessão do então CEO, Roberto Müssnich. A
seguir, seus desafios e como conduzirá
a empresa que comemora os seus 60
anos de atividades no Brasil.
Você assumiu o cargo de CEO do
Atacadão em agosto de 2021. Qual a
sua missão mais importante frente
ao Grupo neste momento de economia instável, de alta na inflação e de
alta taxa de desemprego? O mercado
de consumo brasileiro muda o tempo
todo. Nosso grande desafio é estarmos
preparados para isso. Entre as mudanças que nós já implementamos, está o
plano de expansão que continua muito vigoroso e com ritmo acelerado de
inaugurações nos últimos anos. Com
isso, além da nossa oferta de preços

mais competitivos, estamos levando um
benefício extra para a sociedade com a
geração de milhares de novos empregos
em todo o País. Também temos como
grande desafio para os próximos anos
o e-commerce, que já está incorporado,
com previsão de crescimento arrojado
ano após ano. Nossa plataforma integra
o canal de vendas do próprio Atacadão
com uma operação de marketplace. Temos uma parceria com a Cotabest, nosso braço digital, além de parcerias com
os aplicativos Rappi e Cornershop, que
ampliam o nosso alcance para o consumidor final. Também por conta disso,
temos um grande compromisso com o
aprimoramento das nossas tecnologias,
processos e questões que envolvem o
ESG, que permeia toda a nossa estratégia de crescimento.

Entre as
mudanças
que nós já
implementamos,
está o plano de
expansão, que
continua muito
vigoroso e com
ritmo acelerado
de inaugurações
nos últimos anos

Há 21 anos, você entrou no Grupo, que está comemorando 60 anos
em 2022. Um terço da história da
empresa você conhece. O que pode
falar sobre esse período? O Carrefour
foi minha grande escola. Foi trabalhando em suas lojas ao longo de 12 anos
que aprendi como funciona a operação
da rede e a dinâmica do varejo. Aprendi a atuar na gestão de hipermercados
e de toda a logística envolvendo produtos alimentícios, não alimentícios,
e hortifrútis, importados, entre outros.
Quando fui para a matriz do Carrefour,
onde trabalhei por mais cinco anos, tive
a oportunidade de conhecer melhor a
parte estrutural da empresa e a gestão
do negócio, que é controlado pela matriz na França. Foi isso, aliás, que me
proporcionou uma visão mais ampla
da macrogestão do Grupo Carrefour.
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ENTREVISTA MARCO OLIVEIRA, CEO DO ATACADÃO

Os clientes
passaram
a buscar os
produtos
visando mais
o preço,
principalmente
em decorrência
da inflação
alimentar

Ao vir para o Atacadão, pude trazer esse
conhecimento, que era mais de varejo e
não de cash & carry, e também absorver
uma experiência maior de atacado, que
é a essência do negócio do Atacadão.
O Atacadão foi reconhecido pela
ABAD com o prêmio de Maior Atacadista Nacional. O que representa
para a empresa esse reconhecimento? Ficamos todos muito contentes e satisfeitos pelo reconhecimento pela ABAD
como “Maior Atacadista Nacional”. Nós
trabalhamos intensamente no dia a dia
para oferecer aos nossos clientes preços
mais competitivos e comodidade na jornada de compra. Estamos presentes em
todos os Estados do País, em mais de 170
cidades, com 252 unidades de autosserviço e 33 atacados de entrega.
De algum tempo para cá, muitos
atacados têm se tornado multica-
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nais. O Atacadão também compactua com essa diversidade? Sim, nós
acreditamos na integração dos formatos e por isso atuamos não apenas com
as vendas nas lojas físicas, mas também
com as vendas on-line. Enxergamos o
nosso cliente com amplitude de 360
graus, sem que exista barreira entre o
físico e o digital. Há pouco mais de um
ano, adquirimos 51% da CotaBest, startup referência no mercado de atacado
on-line. Com tecnologia própria, foi a
responsável pelo desenvolvimento de
todo nosso marketplace. Atualmente, contamos com mais de 300 sellers
parceiros e cerca de 50 mil produtos, e
chegamos a aproximadamente 5 mil
cidades a partir dos nossos 33 atacados de entrega. Além do site focado no
B2B, estabelecemos parcerias com os
aplicativos Rappi e Cornershop. Temos
a perspectiva de que o formato continuará crescendo gradativamente.
Como foram os dois anos de
pandemia para o Atacadão? Qual a
lição aprendida? Notamos que houve mudanças no comportamento do
consumidor, principalmente no início
da pandemia. Os clientes passaram a
buscar os produtos visando mais o preço, principalmente em decorrência da
inflação alimentar. Além disso, muitas
pessoas precisaram se reinventar e começaram, por exemplo, a empreender
na cozinha. Com isso, o serviço de atacarejo também se tornou uma opção
muito interessante. Outra tendência
que foi possível observar é a de que o
consumidor passou a procurar mais alimentos frescos no atacarejo, além dos
itens de saúde e higiene.
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O consumidor está cada vez mais
digital, buscando preço, variedade
na gôndola e praticidade. O Atacadão
comemora as suas seis décadas de
olho nesse consumidor? Sim, estamos
sempre atentos ao comportamento dos
consumidores e, inclusive, temos os clientes no centro das decisões estratégicas,
esforçando-nos para oferecer o maior sortimento pelo menor preço. O modelo de
negócio do Atacadão permite que a gente
ofereça aos nossos clientes um amplo mix
de produtos de qualidade a preços extremamente competitivos. Além disso, pelo
fato de contar com parcerias exclusivas
com diversos fornecedores, disponibiliza
uma variedade de produtos. Assim, além
de valorizarmos a cultura e os hábitos de
alimentação locais, também oferecemos
oportunidades para que produtores e fornecedores locais cresçam e desenvolvam
seus negócios junto com a gente.
Qual o perfil do consumidor que
vai a uma unidade do Atacadão? No
Atacadão, atendemos diferentes tipos de
consumidores e, por isso, atualmente atuamos em três formatos: as nossas lojas,
também chamadas de unidades de autosserviço, recebem comerciantes, transformadores e consumidores finais para
compras em atacado ou varejo. No atacado, a operação atende os clientes por
meio de vendas diretas, feitas por meio de
contato direto com o escritório de vendas,
e por representantes de vendas, que visitam os clientes e fazem os pedidos. Mas
no e-commerce a plataforma foi desenvolvida com o objetivo de oferecer mais
comodidade e mostrar sempre o menor
preço aos clientes, além de uma operação
integrada com apps de delivery.

Para 2022,
temos a
expectativa
de prosseguir
com nossa
estratégia
de expansão
e com a
sustentação
dos planos
traçados para
o crescimento
da rede

O Atacadão, segundo o atual
Ranking ABAD/NielsenIQ, cresceu
13,8% em 2021 em comparação com
2020, quando o faturamento foi de
51,8 bilhões de reais para 58,9 bilhões de reais. Podemos dizer que a
margem foi muito favorável ou dentro da esperada? Os resultados foram
muito positivos e refletem o trabalho robusto que estamos fazendo nestes últimos anos. Para 2022, temos a expectativa
de prosseguir com nossa estratégia de
expansão e com a sustentação dos planos traçados para o crescimento da rede.
O céu é o limite para o Atacadão
em expansão e crescimento? A expectativa que temos é a de que a rede seguirá sua estratégia robusta de expansão,
contribuindo para o desenvolvimento
socioeconômico do País, para a geração
de oportunidades de emprego e proporcionando o acesso à alimentação básica
e de qualidade em todo o País.
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CAPA

Inovação nos canais
As relações comerciais se potencializam e
seguem a cartilha de investir em sistemas,
integrados ou não, para melhorar a
experiência de compra e os serviços
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á vai longe o tempo em que
as empresas determinavam o
que iriam oferecer aos clientes. Isso porque, no atual mundo conectado, ágil e no qual
as escolhas de compras e a velocidade de obtenção das informações são
consideradas diferenciais nas relações
comerciais e no atendimento ao consumidor, dois conceitos entram com força total no vocabulário das empresas:
omnichannel e multicanalidade.
Omnichannel, ou omnicanalidade,
significa integração dos canais de vendas e de atendimento físicos e digitais
com sinergia e compartilhamento de
informações com vistas a melhorar a
experiência de compra. Por sua vez, a
multicanalidade conserva certa reserva, com cada canal ligado mantendo
o foco no seu atendimento e na sua
comercialização. Esses muitos canais
caminham juntos, mas sem que haja
uma única plataforma de atendimento e vendas. Em outras palavras, elas
são capazes de dinamizar um plano de
expansão de um grupo ou empresa e
se comunicam com seus clientes, mas
cada qual mantém seu espaço.
Paulo Resende, coordenador do Núcleo de Infraestrutura, Logística e Supply
Chain da Fundação Dom Cabral, ressalta
o que considera um dos mais importantes fenômenos recentes que ocorrem
nas indústrias no capitalismo mundial:
o deslocamento do poder para as mãos
dos detentores do consumo e dos transformadores da produção.

Com um
computador
pessoal e a
internet, os
consumidores
passaram a
perceber que
poderiam
ter acesso
a produtos
adequados a
seu gosto sem
ter de sair de
casa
PAULO RESENDE,
coordenador
do Núcleo de
Infraestrutura,
Logística e Supply
Chain da Fundação
Dom Cabral

DIVULGAÇÃO

J

por Rúbia Evangelinellis

A criação de uma rede mundial de
informações e o avanço da tecnologia,
recorda, empoderou o consumidor e
mudou a relação de oferta que existia
até então no mercado, orquestrada
pela linha de produção, pela economia
em escala e pelo sortimento restrito
de produtos. “Com um computador
pessoal e a internet, os consumidores
passaram a perceber que poderiam ter
acesso a produtos adequados a seu
gosto sem ter de sair de casa para comprar o que é oferecido na loja. Imagine
isso em escala infinita, considerando
todos os produtos e serviços. Com isso,
o que aconteceu foi o deslocamento de
poder da linha de produção para o consumidor”, explica.
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O protagonismo concedido ao consumidor final, acrescenta, significou a reavaliação dos processos e estratégias para
atendê-lo onde ele estiver, e na forma, na
quantidade e no formato que quiser. “Se
a indústria, o operador logístico e outros
elos da cadeia produtiva recebem choques, efeitos de onda de uma demanda
cada vez mais complexa, uma das maneiras de satisfazê-lo é ter multicanais de
vendas e de distribuição”, destaca.
Resende também alerta para o fato
de que a multicanalidade não deve ser

considerada como operação de redução de custos, mas sim como conceito
de aproximação maior para quem define a demanda. “Ele carrega consigo
a ideia de aproximação, e é mais caro
e complexo, inclusive na distribuição.
Mas existe porque é uma exigência da
ponta consumidora”, diz, ressaltando
o desafio de implantar a operação no
Brasil, país de extensão continental,
com desigualdades “enormes” e no
qual é intensa a influência das necessidades de consumo regional.

Com 45 mil clientes em 1.030 cidades de seis Estados –
Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo e Sergipe –, a Unimarka Distribuidora mantém
um sistema integrado de atendimento constituído pela
equipe presencial de vendas, o setor de televendas
e o e-commerce (B2B) com site e aplicativo.
Ainda que os pedidos captados pela força comercial
em campo representem mais de 90% do faturamento,
a empresa reconhece na integração dos canais
(omnichannel) a necessidade estratégica e contínua
de aperfeiçoar o atendimento em tempo integral.
“Temos o call center, que dá suporte ao cliente e
também opera com o televendas ativo, que faz
contato depois de determinado período sem registro
de compras e também atende àqueles que preferem
fazer o pedido por esse canal. Em 2015, desenvolvemos
o B2B, no qual o cliente, que também pode receber
a visita presencial ou optar pelo televendas, pode
ter acesso à empresa 24 horas por dia, sete dias por
semana, pelo site, e-commerce e aplicativo”, explica
Edson Varnier (foto), presidente da empresa.
A Unimarka tem como ponto forte o atacado
generalista, que responde por 2/3 dos seus negócios,
seguido pela distribuição, com participação de 1/3.
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LUCIANA CÁSSIA

UNIMARKA ADOTA SISTEMA INTEGRADO

Com um portfólio de 6 mil itens, atende principalmente
o pequeno varejo, farmácias e perfumarias e conta com
800 profissionais de vendas com cobertura presencial.
Segundo Varnier, os pedidos pelo e-commerce
têm crescido de maneira sistemática: “O portal
também oferece serviços como segunda via do
boleto e acompanhamento do pedido. Acredito
que o grande diferencial seja o atendimento em
tempo real em qualquer momento do dia.”
Dada a complexidade da operação, com uma carteira
robusta de estabelecimentos atendidos, a empresa
opera com o Sistema Integrado de Gestão Empresarial.
A partir desse sistema integrado, promove a sintonia
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UM PASSO À FRENTE José Sarkis
Arakelian, professor de Estratégia de
Marketing na FAAP – Fundação Armando Alvares Penteado, concorda com o
fato de que se trata de dar um passo
à frente, apesar de essa atitude remeter a mais cuidados e de nem todas
as empresas estarem preparadas para
implantar o sistema. “Em um efetivo
omnichannel, a centralidade do consumidor é atributo inegociável para o
sucesso. A comunicação pode migrar, e
de fato migra constantemente, entre os
canais, e a fluidez é sua dinâmica fundamental.”
Arakelian: a
centralidade
do consumidor
é atributo
inegociável
para o sucesso

DIVU

dos canais para atendimento geral: “Temos uma
plataforma que gerencia e promove a integração com
o cliente. Por exemplo, o vendedor pode ser solicitado
a resolver um problema de um cliente que acionou o
televendas. Se o estabelecimento compra pelo site, o
RCA que o atende também recebe a comissão. Adotamos
um ecossistema que trabalha em sintonia, para que
um não seja concorrente do outro, mas sim, para que
ambos sejam complementares”, informa Varnier.
Para o empresário, o sistema integrado não é só
necessário, mas também estratégico, considerando
que, cada vez mais, os pontos de venda atendidos
precisam de respostas rápidas. “Não é possível pensar
na evolução da empresa sem ter à disposição diversos
canais de atendimento e acesso dos clientes ao nosso
negócio. A integração melhora o serviço e a experiência
de compra. O sistema alimenta uma grande base de
dados e permite a visão mais personalizada de cada
cliente.” A Unimarka prevê um crescimento de dois dígitos
em 2022 e já contabiliza um aumento acima de 20%.
Com o incremento da equipe de vendas, a proposta é
melhorar a cobertura dada aos clientes e desenvolver
um trabalho mais próximo dos fornecedores para
ganhar mais eficiência na prestação de serviços.

Em relação à implantação da omnichannel, que envolve a integração plena entre todos os canais de vendas e
de informação (omni significa “todos”
ou “tudo”), a empresa, para manter
essa operação, precisa ser robusta, realizar o sincronismo dos processos, não
confundir os clientes e entender como
a demanda funciona em cada canal. “A
empresa precisa ter maturidade”, resume Resende.

LGA
ÇÃO

Nesse xadrez em que cada movimento de peças deve ser estudado, mesmo
que seja para evitar o estrangulamento
de alguma operação, é preciso considerar duas estratégias: conhecer, efetivamente, o que é valor para o cliente (desde as ações sociais até as comerciais e
de consumo) e verificar se a empresa
pode realizar sozinha toda a operação;
e também, se necessário, buscar parcerias para implantar o sistema sem que
isso leve a um aumento de custos operacionais e à destruição de margem.
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O especialista destaca a importância
de levar em consideração a característica de cada canal para que o “todo” da
comunicação aconteça sem interrupções ou falhas. “O ruído nessa jornada de compra tem um impacto ainda
maior do que na multicanalidade.”
A partir desse processo é possível em
uma mesma jornada fazer a pesquisa

pelo Twitter, comprar na loja e receber
em casa. Esse sistema exige uma plataforma, fio condutor ou interface para
a integração entre os canais, e corresponde a uma evolução quando comparada a um processo restrito à multicanalidade, que pode ser considerada
parte integrante de um conceito maior,
no caso, o omnichannel, avalia.

MATEUS, MULTICANAL
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com Investidores da empresa, explica que o
desenho da operação tem como ponto central a
multicanalidade, que permite estar em mercados
menores e maiores por meio de um sistema de
abertura de rotas, utilizando, na chegada, a
expertise logística do atacado distribuidor.
“Temos uma grande gama de canais de vendas,
inclusive B2B e B2C. E, ao entrar na região com
o atacado distribuidor, como desbravadores,
conseguimos, com menos investimentos, trazer
muita inteligência para a operação (definir o
que a região quer, qual a sua potencialidade
e qual modelo se encaixa melhor no local). Ao
trabalhar com o conceito de rotas logísticas,
ganhamos fôlego para a expansão”, observa.
O especialista estima que ocorrerá a abertura de 20
atacarejos por ano até 2023, e em 2024, cerca de 18
supermercados e lojas de proximidade. Atualmente,
o atacarejo responde por 50% dos negócios, o
varejo por 35% e o atacado distribuidor por 15%.
DIVULGAÇÃO

Com um plano de expansão segundo o qual prevê
estar presente em todo o Nordeste nos próximos dez
anos, o Grupo Mateus figura hoje no mercado como
atacado distribuidor e com lojas de cash & carry,
do varejo alimentar, de móveis e eletrodomésticos.
Tem, além disso, uma indústria de panificação, que
inclui uma central de fatiamento e porcionamento.
Empenhado na adoção da multicanalidade,
está presente nos Estados do Maranhão, Pará,
Piauí, Ceará, Bahia e Pernambuco. Tem 218 lojas
em operação – 68 de varejo, 48 de atacarejo e
102 especializadas no comércio de produtos
eletrônicos. No recorte por Estado, apresenta 125
lojas no Maranhão, 74 no Pará, 13 no Piauí, três no
Ceará, duas na Bahia e uma em Pernambuco.
Em processo acelerado de crescimento, inaugurou
– e isso apenas em 2021 – um total de 44 lojas,
além de sedes administrativas no Recife e em
Salvador, bem como novos centros de distribuição,
que já estão em operação nos municípios de Cabo
de Santo Agostinho/PE e em Feira de Santana/
BA. No primeiro trimestre deste ano, abriu mais
16 lojas – seis em janeiro, seis em fevereiro e
quatro em março. Trata-se de um feito e tanto
para uma empresa que começou miúda, em
1986, a partir de uma pequena mercearia de
50 m² na cidade de Balsas, no Maranhão. Hoje,
conta com mais de 45 mil colaboradores.
Marcelo Korber (foto), head de Relação
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A força que move as nossas estradas.
A Mercedes-Benz sabe que os caminhoneiros e caminhoneiras fazem a diferença, sendo fundamentais
para a economia e para toda a sociedade. Afinal, para chegar ao consumidor, tudo passa por um caminhão.
Agradecemos por serem a força que move as nossas estradas. Vocês fazem acontecer.
E, por isso, preparamos esta homenagem, para que sempre se lembrem do seu valor e do quanto
devem e merecem ser reconhecidos.
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GRUPO TONIN: CAUTELA PARA CRESCER
ARQUIVO ABAD

Com foco em dois modelos
de vendas físicas –
supermercado e cash &
carry –, o Grupo Tonin
mantém o sistema de
atendimento ao cliente
utilizando-se também do
e-commerce, do WhatsApp
e do televendas. Luiz
Antônio Tonin (foto), diretorpresidente, alerta, além
disso, para a necessidade de
se realizar a operação com
cuidado a fim de se poder
preservar as características
de cada canal.
Com área de atuação
concentrada no interior
de São Paulo, a empresa
tem como origem a
cidade de São Sebastião do Paraíso/MG, onde
mantém um centro de distribuição, duas lojas
de varejo e um cash & carry. Ainda em Minas
Gerais, em Guaxupé, tem mais um cash e um
supermercado, e outro em Monte Santo.
As demais lojas de cash & carry estão no interior
paulista, em Ribeirão Preto, Araraquara, Franca,
São Carlos, Araras, Catanduva, São José do
Rio Preto, Araçatuba e Birigui. “Estamos em
expansão, com mais seis lojas em construção
em São Joaquim da Barra, Bebedouro,
Jaboticabal, Porto Ferreira e São Sebastião do
Paraíso, bem como um centro de distribuição
em Jardinópolis”, acrescenta o empresário.
Para a expansão da rede, segundo informou,
o Grupo adota a prudência, pesquisando as
cidades antes da instalação das lojas, procurando
identificar o potencial de vendas do local e mapear
os concorrentes, a fim de evitar que a loja entre
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em uma área de competição
excessiva, o que prejudicaria
sua rentabilidade. “Depois de
abrirmos as lojas, realizamos
periodicamente pesquisas
de satisfação dos clientes,
bem como dos concorrentes,
para sabermos com precisão
quais estratégias temos de
usar e que posicionamento
nossas lojas têm, sempre
buscando a satisfação do
cliente e o colocando no
centro das atividades e do
planejamento estratégico.”
O empresário avalia que,
atualmente, o Grupo, sendo um
multicanal, trabalha muito o
foco em cada operação para
distinguir com clareza, junto
aos consumidores, o papel de cada formato. “Não
abrimos mais o leque para lojas de vizinhança
e lojas gourmet, embora sejam formatos que
estejam em nosso radar; em vez disso, aguardamos
que ocorra uma melhor percepção por parte do
consumidor e uma diferente maneira de atender.”
Por outro lado, acrescenta, o Grupo adotou como
fonte principal de atendimento o omnichannel, o
qual permite aos clientes ter acesso ao Tonin por
WhatsApp, telefone, e-commerce e lojas físicas
para serviços gerais, como entrega e separação, e,
assim, oferecer uma melhor experiência de compra.
“A operação de multicanal não é simples porque
cada canal tem uma característica diferente. Ser
multicanal alavanca o poder de faturamento
das empresas e pode dar um destaque muito
grande à marca.” Acredito, porém, que é preciso
distinguir, com muito cuidado, os canais
como operações distintas. (Cláudia Rivoiro)
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CAPA

NEGÓCIO REDESENHADO

ARQUIVO ABAD

Com 58 anos de existência, o JC
Distribuição/Costa Atacadão, que
atua nos Estados do Centro-Oeste
– a cujo número agora acrescentou
mais dois, Maranhão e Bahia –,
se utiliza da característica de ser
omnichannel como uma maneira
de acompanhar as transformações
do comportamento e dos interesses
de compra do consumidor, que
vêm mudando ao longo do tempo.
A explicação é dada pelo seu diretor-presidente, José
Rodrigues da Costa Neto (foto). “Nosso papel é o de
acompanhar esse redesenho da maneira de nos
relacionarmos com esse consumidor, que também
mudou com as novas tecnologias disponíveis no
mercado. Mas deixo claro que a tecnologia não exclui os
outros modelos”, alerta Costa.
Ele lembra que na última década, a partir de 2015,
o consumidor tornou-se cada vez mais multicanal, o
que abrange suas escolhas na hora de comprar, da

MAIS RECURSOS Ricardo Pastore, professor e coordenador do Núcleo de Varejo e Retail Lab da ESPM-SP – Escola Superior de Propaganda e Marketing de São
Paulo, indica o crescimento dos meios
de relações de vendas B2B nos últimos
anos. “Um relatório da McKinsey (consultoria internacional) mostra que em 2016
o relacionamento envolvia cinco canais
e meio, como visita pessoal, telefone e
e-mail. Mas, durante a pandemia, no fim
de 2021, o número desses meios de comunicação duplicou, chegando a dez, e
acredito que vai crescer ainda mais. Na
medida em que a tecnologia avança, torna o uso das ferramentas mais simples e
acessível, ou seja, as duas pontas passam
a ter mais recursos para utilizar.”
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relação entre horário e canal,
e das próprias características
e de cada canal, existindo
uma sinergia entre todos eles.
“No caso da nossa empresa, o
objetivo de abraçar mais canais
foi simplesmente o de oferecer
mais plataformas de vendas ao
consumidor, sendo que cerca
de 60% a 70% da operação já
estava pronta. Esse modelo eu
já via em ação em viagens internacionais, e por isso
começamos a abrir essas frentes aqui, e hoje mantemos
essas múltiplas operações em seis Estados em que
atuamos”, relembra. Dificuldades? Há, sim, segundo o
diretor. “Esse modelo exige uma estrutura tecnológica
em todas as modalidades, uma gestão mais complexa
e investimentos constantes. Por outro lado, os
benefícios incluem sinergia entre os canais, melhores
práticas, ganho em escala e uma utilização melhor da
infraestrutura já existente”, completa (Claudia Rivoiro).

A multicanalidade, a seu ver, inova e
traz mudança no modelo de negócios,
reduzindo processos. Deixa de ser uma
relação de apenas compra e venda
entre as empresas e passa a ser uma
prestação de serviços, considerando inclusive o fato de uma expor o produto
da outra e, quando a venda for efetivamente acertada, de se pagar o produto
e a comissão, provocando mais sinergia
entre as parcerias.
A inovação é justificada pelos ganhos
de ambas as partes, como a redução de
tempo e de custos, e o aumento da presença em diversos canais e pontos de
venda. “É uma série de benefícios que
justificam o investimento em tecnologia”, observa Pastore.
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N O VA L I N H A F R A N C I S .
P E R F U M E S Q U E VÃ O
MARCAR SUAS VENDAS.
Os sabonetes que o Brasil ama
agora com fórmula vegana.
Fragrâncias sofisticadas e modernas,
com perfume prolongado.

VEGANO
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Leve com você o maior lançamento
do ano de Francis.
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PERFIL DE SUCESSO ATACADISTA DISTRIBUIDOR

Empresa
com DNA

Grupo Jorge Batista completa 71 anos
fortalecendo suas operações no
canal indireto e lançando a primeira
loja de autosserviço do atacado

ma história pontuada de
desafios, conquistas e ousadias vividas por um jovem caixeiro viajante desenha a linha do tempo do
Grupo Jorge Batista. Criada em 1951, a
partir de um pequeno armazém na cidade de Floriano/PI, batizado de Casa
São Jorge, por um cearense de garra
nascido em Icó e com um olhar que
enxerga longe, sempre se apresentou
como uma empresa empreendedora.
Diferentes ramos de atividades se destacam em seu mapa de negócio, mas o
que caracteriza melhor o DNA da empresa é o seu canal de distribuição.
Embora não queira atrair os holofotes para si, o senhor Jorge Batista
da Silva, atualmente com 92 anos, é
um bom exemplo de quem vence pela
perseverança e pela sua força de traba-
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Jorge Batista
da Silva,
atualmente
com 92 anos,
fundador da
empresa
FOTOS: DIVULGAÇÃO

U

por Rúbia Evangelinellis

lho. Também, pudera, aos 15 anos, começou a vender as cebolas que a irmã
plantava e, dois anos depois (em 1947),
quando se mudou de cidade, passou
a oferecer variados produtos de porta
em porta. Até hoje, cumpre jornadas
de trabalho, ficando em um dos supermercados da rede.
Em suas andanças como vendedor,
conheceu Josefa Teles, que trabalhava
no atendimento em balcão em uma
farmácia em Arcoverde/PE, com quem
se casou. Ela foi sua companheira de
vida e o acompanhou em seu trabalho
empreendedor até seu falecimento,
ocorrido há um ano.
Previdente, o fundador do Grupo, há
dois anos, tratou de delegar o comando aos dois filhos, atribuindo a cada
um a mesma titularidade de diretor-presidente, em duas áreas distintas,
que atuam independentemente. Como
empresas, ambas foram potencializadas pelos sucessores do fundador, que,
desde jovens, miraram nos passos dos
progenitores para fazer o bolo crescer.
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PERFIL DE SUCESSO ATACADISTA DISTRIBUIDOR

Jairon Batista,
que responde
pelo canal de
varejo alimentar,
atacado e
distribuição,
junto com
a esposa
Angelucy
Jorge Filho
controla o canal
farma e fica em
Teresina/PI

Grupo também
trabalha
com varejo
alimentar
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DOIS IRMÃOS Jorge Filho, o mais velho, nascido em 1959, controla o canal
farma e fica em Teresina/PI, de onde pilota a operação da Nazária Distribuidora, com um sortimento de mais de 10
mil itens de medicamentos, produtos
hospitalares e de higiene e beleza, e 12
centros de distribuição. Abastece todos
os Estados no Nordeste e três do Norte
(Amapá, Pará e Tocantins) e tem uma
carteira de clientes de algo em torno
de 15 mil pontos de venda ativos. Essa
gestão inclui igualmente a rede de drogarias Globo (que ultrapassa 120 lojas
nos Estados do Pará, Maranhão, Piauí,

Rio Grande do Norte e Bahia), além do
Hotel Luxor, na capital piauiense.
Jairon Batista, de 59 anos, responde
pelo canal de varejo alimentar, atacado e distribuição de mercadorias (com
100% de cobertura no Piauí e 90% no
Maranhão), agora identificado como
Jorge Batista & Filho. Permanece em
Floriano, perto do pai. Tem sob seu
controle um complexo inaugurado em
dezembro de 2021 formado por um
shopping com cerca de 20 lojas e o primeiro autosserviço de atacado (âncora
do empreendimento). Batizado de São
Jorge Super, seu mix abrange 17 mil itens.
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PERFIL DE SUCESSO ATACADISTA DISTRIBUIDOR

Na lista de negócios, constam dois
postos de gasolina (um em cada Estado), a indústria Água Fina (com fonte de
água mineral), home center, papelaria,
construtora, hotel e outras frentes de
negócios. Só em Floriano, a empresa
tem cerca de 2 mil funcionários.

Grupo Jorge
Batista trabalha
há mais de
70 anos com
negócios
diversificados
no Piauí e no
Maranhão

Sob o guarda-chuva de Floriano
há dois centros de distribuição (um
no Piauí e outro no Maranhão); três
supermercados São Jorge (que trabalham com 15 a 22 checkouts), sendo
dois na cidade onde tudo começou e
outro em território maranhense, em
Barão de Grajaú, município localizado
às margens do Rio Parnaíba e que faz
fronteira com Floriano. Nesta cidade,
também fica o centro de distribuição
que atende o lado maranhense.

40

MENINA DOS OLHOS O atacado
distribuidor é a menina dos olhos
de Jairon Batista, que segue firme
na conquista de novos clientes e na
maior aproximação com a indústria,
enquanto tateia o ramo de autosserviço de atacado. Deixa claro que prefere
a cautela e não tem pressa para abrir
a segunda loja, mas já pensa em sua
instalação na capital piauiense, em
2023, apesar de ainda não estar no
cronograma. “Estou acompanhando o
novo conceito de negócio ao construir
um minishopping colado ao atacarejo, para atrair clientela. Inclui ainda
churrascaria, salão de beleza, diversas
lojas e lazer. A ideia é oferecer às pessoas tudo de que precisam em um só
local. Como estou acompanhando o
desenvolvimento dessa experiência,
nesse momento, nem penso em abrir
diversas lojas. Meu forte mesmo é o
atacado distribuidor”, esclarece Jairon, já desenhando um aproveitamento melhor de depósito do atacarejo,
de 5 mil metros.
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LÍDER DE MERCADO
A marca de pilhas alcalinas
mais vendida do Brasil.

AUMENTO DO TICKET MÉDIO
DA CATEGORIA
ALTO VALOR AGREGADO

MAXIMIZE
SUAS VENDAS

PILHAS
PRIORITÁRIAS:

com a exposição de
Duracell® nos caixas.

AA, AAA
e CR2032.

Fonte: Nielsen Retail Index (Jan’22)
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PERFIL DE SUCESSO ATACADISTA DISTRIBUIDOR
Clientes ativos
chegam a 10
mil e portfólio
a oito mil itens

13,5

por cento foi
o crescimento
porcentual do
Grupo Jorge
Batista em
2021, segundo
o Ranking ABAD
NielsenIQ 2022
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Com uma equipe de 350 representantes comerciais autônomos, na cobertura dos dois Estados, a empresa
tem entre 9 e 10 mil clientes ativos,
que compram mensalmente por meio
do atacado distribuidor. O portfólio,
de oito mil itens, divide-se em duas
pastas (metade para cada Estado),
segmentadas por departamentos e
nas quais são encontrados alimentos,
produtos de limpeza e de higiene e beleza. Assim, acredita-se que a equipe
de vendas tenha melhor condição de
atendimento.
Agora, ela se empenha principalmente em avançar na distribuição
exclusiva. Em época recente, o Grupo
fechou acordo com a BRF para atender o sul do Piauí e parte do Maranhão com uma equipe segmentada
de RCAs. Outro contrato, no mesmo
molde, foi firmado com a M.Dias Branco para as mesmas regiões às quais
se somava o norte do Piauí. Nesse último caso, parte da operação ainda
precisa ser implantada em algumas
áreas, com previsão para ser concluída até agosto.

EQUILÍBRIO O Piauí responde por 65%
do faturamento do atacado distribuidor,
e Maranhão, por 35%. Para Jairon, essa
proporção representa um equilíbrio das
relações comerciais e da força do atacado da família, especialmente no Estado
de origem, embora entenda que tem
condição logística para avançar na operação: “Entregamos todos os pedidos
faturados na semana, no máximo, até
segunda ou terça da semana seguinte.
Temos 300 caminhões próprios e rodamos até 1.500 quilômetros para atender
alguns clientes. As rotas do Maranhão
compreendem maiores dimensões.”
Com o faturamento em alta – em
2020, ficou em torno de 28%, e em
2021, subiu quase 13%, segundo o
Ranking ABAD/NielsenIQ 2022 –, a previsão é dar saltos maiores com as novas operações de distribuição – apenas
com a desenvolvida para a M.Dias Branco, estima um incremento na faixa de 6
a 7 milhões de reais. A empresa tem a
estimativa de fechar o ano com um faturamento de 90 milhões de reais com
o canal indireto (atacado distribuidor e
loja de autosserviço).

www.revistadistribuicao.com.br JUN 2022

36 perfil de sucesso.indd 42

26/05/2022 14:40:53

Template_Anúncio.indd 1

25/05/2022 19:01:20

PERFIL DE SUCESSO ATACADISTA DISTRIBUIDOR

Para o empresário, a receita para lidar com desafios e superá-los, e manter a roda de negócios girando a seu
favor, tem ingredientes tradicionais
e essenciais, como o bom relacionamento estabelecido com os clientes,
eficiência logística e equipe treinada.
E, sobretudo, acrescenta, entender o
valor do atacado distribuidor.
SUCESSÃO Quando o assunto é sucessão familiar, Jairon Batista já tem
dois dos quatro filhos no seu rastro.
Julianna Siqueira Batista, de 33 anos,
é quem atua efetivamente na empresa, na gerência de controladoria estratégica. Divide a rotina de trabalho
entre o varejo, ficando próxima ao avô
Jorge no período da manhã, e, à tarde,
se concentra no atacado, próximo ao
pai. A caçula, Letícia, de 19 anos, cursa
Administração em São Paulo e, como
diz o pai, está determinada a fazer carreira na empresa da família, enquanto
Jairon Filho, de 31 anos, e Jader, de
30, ambos igualmente formados em
Administração, optaram por outros rumos profissionais.
Atenta às histórias do avô, Julianna conta que o ramo de distribuição
esteve presente nos negócios da
família desde o momento em que
melhoraram as vendas do primeiro
empório. “Na ocasião, como ele já
conhecia muitos fornecedores, começou a comprar grande quantidade de
mercadorias e articular suas vendas a
fim de expandir o comércio para longe, como distribuidor.”
Presente no Grupo desde 2017, Julianna entende que a experiência de
atuar perto do avô e do pai e na gerên-
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Julianna
Batista, terceira
geração, já
atuando nos
negócios da
família

cia das operações do Grupo relativas
à controladoria estratégica é enriquecedora para conhecer a empresa por
dentro. “Faço visitas técnicas às lojas e
converso com todos os gestores para
sentir como está a operação, se há dificuldades ou se há necessidade de se
implementar o projeto de inovação ou
de melhorar alguma fase desse processo. Mostro então todas as informações compiladas para o meu avô Jorge
e para Jairon, que avaliam e decidem
o que aprovam ou não.”
Representante da terceira geração
da família nos negócios, Julianna confessa que teve de se adaptar e buscar
técnicas de conhecimento para manter
a boa comunicação e chamar a atenção dos dois gestores. “Eu não apresento nada para eles sem apresentar
relatório com dados de fonte segura.
Isso eu já aprendi.”
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MERCADO INFANTIL

Poder mirim

As crianças têm poder para
influenciar as decisões de compra
de produtos e, por isso, estar
alinhado com os lançamentos para
esse público é fundamental

N

por Adriana Bruno

inguém duvida de que as
crianças exercem grande influência na decisão de compras da família. Em 2011,
uma pesquisa publicada
pela Viacom já apontava que 51% dos
pais tomavam as decisões de compras
ouvindo os filhos. De lá pra cá isso só se
confirmou e fortaleceu os segmentos
infantis no Brasil.
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Dados populacionais do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
mostram que, apesar de a pirâmide etária brasileira concentrar-se acima dos 30
anos, a população até 14 anos representará 20,5% da população em 2022. “Segundo estimativa do Sebrae – Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas, o mercado infantil movimenta 16 bilhões de reais por ano no Brasil
e cresce 14% anualmente. Se considerarmos produtos e serviços, esse valor
saltará para a faixa de 50 bilhões de reais
anuais, e a tendência é que os números
sejam cada vez maiores”, comenta Alethea Alves, consultora de Varejo da AGR
Consultores.
Segundo ela, esses números são significativos e reforçam a necessidade de
inclusão desse público na estratégia
de portfólio do varejo, independentemente do seu porte. “Dados fornecidos
pelo Instituto Alana mostram a influência das crianças brasileiras nas decisões
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a Abihpec – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos. Os consumidores já entenderam a importância de utilizar produtos que realmente são indicados para
as crianças e por isso investem cada vez
mais nesse mercado. Os produtos infantis estão cada vez mais segmentados.

DIVULGAÇÃO

de compras: a opinião desse público é
considerada em 80% das decisões de
compras familiares em todos os setores,
incluindo carros, roupas, imóveis, saúde, os produtos da casa, móveis, entre
outros”, revela Alethea.
Ela também destaca que é muito importante acompanhar as tendências de
produtos e personagens significativos
para esse mercado de maneira a adequar o “timing” e a disponibilidade do
portfólio. “Uma pesquisa realizada pela
TIC Kids Online Brasil mostrou que 20
milhões de crianças e adolescentes, entre 9 e 17 anos, usaram a internet e foram ativos nas redes sociais em 2018 no
País. Neste mesmo estudo, vemos que
86% da população brasileira dessa faixa
etária era usuária de internet”, conta.
E um dos segmentos que mais se
destacam entre o público infantil é o de
higiene pessoal. Segundo Eduardo Amiralian, CEO da Phisalia, o mercado de higiene infantil vem crescendo a cada ano
e o Brasil é um dos mercados mais proeminentes nesse setor, sendo o quarto
país que mais consome produtos de higiene infantil no mundo, de acordo com

Amiralian, CEO
da Phisalia:
o mercado de
higiene infantil
vem crescendo
a cada ano

RECUPERAÇÃO Também é importante
dizer que o pequeno varejo foi um canal
muito impactado pela pandemia nos últimos dois anos. “Em 2022, vemos uma
recuperação do pequeno e médio varejo,
o que é muito importante por se tratar de
canais super-relevantes para o segmento
de higiene e beleza. O segmento infantil
nesses varejos desempenha um importante papel para facilitar a busca desses
produtos em canais onde a missão de
compra é cada vez mais de reposição e
de maior frequência de compra”, diz Antônio Amaral Carneiro, diretor-comercial
Consumo da Viveo. Segundo ele, o atacado distribuidor tem grande importância estratégica para o aumento da oferta
de marcas ao pequeno e médio varejo e
para isso precisa trabalhar bem o portfólio a fim de ofertar exatamente o que o
consumidor espera. “Consumidores têm
sido altamente impactados pela inflação
e pela pressão de custos. Este ano será
desafiador, pois enxergamos um consumidor em busca de produtos de maior
relação custo/benefício. No universo infantil não será diferente. Estamos trabalhando fortemente em trazer produtos
com a função de preencher essa necessidade do mercado – produtos de alta
qualidade, confiança, pureza e principalmente respeito aos pais e mães no cuidado com seus filhos”, comenta Carneiro
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VAMOS FALAR DE iMPULSO?

Você sabe quais são as categorias de impulso?

São gomas, balas, chocolates e biscoitos de até 80g que
não são comprados de forma planejada.
Essas são as categorias de boas margens,
alto giro e, principalmente, as que seus
clientes mais esperam encontrar no
checkout!
Quando bem executadas, elas representam
ganhos adicionais para o seu negócio!

CHECKOUT
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

O QUE O SHOPPER ESPERA ENCONTRAR NO CHECKOUT?

ALTA iNTENÇÃO DE COMPRA
ALTA PENTRAÇÃO
ALTO iMPULSO
ALTA OPORTUNiDADE

-Chocolate
Candy bars
-Chocolate
pequenas barras

ALTA PENTRAÇÃO
ALTO iMPULSO
BAiXA OPORTUNiDADE

-Bubble gum unitários
-Soft drinks
-Cookies (Doces)

-Chocolate
Bombons

-Balas Duras

-Paçoca

-Barbeadores

-Goma de mascar

-Pilhas

-Bombons premium

Fonte: Pesquisas internas Mdlz 2021
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BAiXA iNTENÇÃO DE COMPRA

ALTA PENTRAÇÃO

ALTA PENTRAÇÃO

-Balas mastigáveis

-Barrinha de cereal

-Máscaras descartáveis

-Álcool gel

-Doces caseiros
(brigadeiro, brownies,
etc)

-Garrafa de água
(pequena)

-Biscoitos salgados

-Preservativos

-Chocolates Premium

-Jornais e revistas

-Eletrônico/acessórios
de celular como cabos
de carregamento, fones
de ouvido, adaptadores
para carros;

-Cartões pré pagos

BAiXO iMPULSO
ALTO EFEiTO COViD

-Sucos prontos

BAiXO iMPULSO
BAiXO EFEiTO COViD

BAiXA PENTRAÇÃO

A MONDELĒZ TEM AS MARCAS VENCEDORAS
26/05/2022 15:38:35
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A MONDELĒZ BRASiL É LÍDER DA CATEGORiA iMPULSO.
TODO ANO iNVESTiMOS EM ESTUDOS PARA ENTENDER COMO NOSSOS CONSUMiDORES
COMPRAM E QUEREMOS CONViDAR VOCÊ, ATACADiSTA, A AJUDAR O VAREJiSTA A
ENTREGAR A MELHOR EXPERiÊNCiA DE COMPRA PARA O SEU CLiENTE!

AFiNAL, NOSSO PROPÓSiTO É OFERECER O SNACK CERTO, NO MOMENTO
CERTO E PRODUZiDO DA MANEiRA CERTA.

m

ÃO

s,

VAMOS JUNTOS?
#IMPULSOÉMDLZ
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OPORTUNIDADE

A vez
deles

Mais vaidosos,
os homens estão
impulsionando o
mercado de cuidados
com o bem-estar,
a beleza e o corpo

DEPOSITPHOTOS

P
50

por Adriana Bruno

ouco a pouco, o espaço para
cosméticos e produtos de higiene pessoal e perfumaria
com foco nos homens vai aumentando na gôndola e na
cesta de compras do shopper.
Mais vaidosos que anos atrás, mais
preocupados com a aparência, com a
saúde e com o bem-estar, os homens
estão contribuindo para movimentar
um mercado que só cresce. “O mercado de produtos de higiene pessoal,
perfumaria e cosméticos para homens
no Brasil movimentou 20 bilhões de
reais em 2016 e 25 bilhões de reais em
2021, e as estimativas indicam que essa
atividade aumentará ainda mais em
2022. Esse crescimento demonstra que
o preconceito contra a vaidade masculina e a insegurança em relação a procedimentos estéticos masculinos estão
perdendo espaço no Brasil.
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DIVULGAÇÃO

Iasi, da BIC
Brasil: as
perspectivas
para o mercado
de lâminas para
2022 são ótimas

Vautier:
pandemia gerou
um boom nas
vendas de
produtos da
categoria
DIVULGAÇÃO

Para Roberto Vautier, da AGR Consultores, as novas jornadas digitais de
consumo, onde é possível “zapear” e
obter informações sobre diversos produtos e serviços de estética e ainda
efetivar uma compra sem sair de casa,
têm sido fatores de crescimento exponencial para o público masculino. “As
compras de cosméticos para homens
costumavam ser uma consequência de
uma jornada com objetivo de comprar
outros produtos, por exemplo uma ida
à farmácia para comprar desodorante,
produtos pós-barba, xampu. Dificilmente um homem sairia de casa com
o objetivo principal de comprar um
creme rejuvenescedor”, comenta. Segundo ele, a pandemia foi outro fator
que gerou um boom nas vendas de
produtos da categoria, onde o homem,
ao ficar mais em casa, pôde ter contato
e experimentar produtos de sua parceira, além do fator desemprego, que
se acentuou nesse período, exigindo,
além de um bom currículo para se recolocar, uma repaginada na aparência.

CUIDADOS E falando em aparência,
os cuidados com o barbear são sempre destaque quando se fala em beleza masculina. Para Rodrigo Iasi, diretor
de Marketing da BIC Brasil, as perspectivas para o mercado de lâminas para
2022 são ótimas. “No ano passado, a
categoria de lâminas da BIC cresceu
2,8% em valor no mercado brasileiro, tanto nas linhas femininas como
nas masculinas, e esperamos continuar crescendo”, comenta. Segundo
Iasi, diante dos desafios econômicos
atuais, a empresa vê o consumidor
aumentando o volume de compras
e, portanto, a relação custo/benefício
deverá consolidar-se ainda mais como
um dos principais pontos no processo
de tomada de decisão.
Do barbear para as fragrâncias e a
proteção contra maus odores, o segmento de desodorantes aposta em tendências que levem o shopper em busca
de produtos com apelos naturais, veganos, sem componentes de origem animal e com alta eficiência.
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DIVULGAÇÃO

OPORTUNIDADE

SABONETES Outra categoria que vem
se destacando na cesta de compras
do shopper é a de sabonete. Segundo
João Gandolfi, gerente de Marketing
de Home Care da Flora, o mercado de
sabonetes indicados para homens tem
crescido cada vez mais a cada ano.
“Por isso, quem quer obter bons resultados precisa incluir as opções indicadas para os homens no seu mix. Apenas nos últimos cinco anos, o mercado
de sabonetes destinados a homens
teve crescimento de duplo dígito e
esse espaço tem se ampliado”, comenta. Segundo Galdolfi, a marca Albany

52

DIVULGAÇÃO

“São cosméticos que vêm ao encontro do estilo de vida dos consumidores”, diz Gustavo Bacila, CEO da Baston
Aerossóis, fabricante da marca Above.
Ele ainda conta que o consumidor brasileiro de desodorantes prioriza primeiramente fragrâncias, e em seguida eficácia e impacto visual.

Gustavo
Bacila, CEO
da Baston
Aerossóis

cresceu 27% em volume de vendas só
nos últimos quatro anos e os sabonetes voltados para o público masculino
representam aproximadamente 45%
de todas as vendas da marca. “O Brasil
é o terceiro maior consumidor mundial
de cosméticos para homens, ficando
atrás apenas do Japão e dos Estados
Unidos, segundo dados fornecidos
pelo Euromonitor International, que
revelam o quanto os homens brasileiros são vaidosos e essa busca também
permeia o mercado de colônias e perfumaria”, complementa.
A retomada da vida social contribuiu
para um movimento de crescimento do
mercado de preservativos masculinos
no Brasil, que se retraiu durante a pandemia e agora já está no mesmo nível
pré-pandemia, e oferece oportunidades interessantes para os próximos meses, afirma Verônica Garcia, gerente de
Marketing da LifeStyles (Blowtex e Skyn).
Gandolfi, da
Flora: o mercado
de sabonetes
indicados para
homens tem
crescido cada
vez mais
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“O segmento sensitive vem se destacando e apresentando os maiores crescimentos para a categoria, assim como as
embalagens maiores e promocionais,
que são atrativas ao consumidor que
vê o benefício de embalagens maiores
para estocar o produto”, revela.
Ela conta que o canal farma ainda
é o mais representativo nas vendas de
preservativos, porém, com a mudança
de hábito dos consumidores, cada vez
mais homens buscam o formato cash &
carry para fazer as compras. Há muita
oportunidade de crescimento no canal alimentar, principalmente com as
embalagens maiores e promocionais.
“Por isso, os atacadistas distribuidores
são de extrema importância, pois é por
meio deles que chegamos nas pequenas e médias farmácias e melhoramos
a distribuição dos nossos produtos. O
canal tradicional (distribuidor) é maior,
porém as redes vêm crescendo e já contribuem para o mercado tanto quanto
os distribuidores”, ressalta.
CANAL INDIRETO O comportamento
do shopper vem mudando, com o mercado lançando cada vez mais produtos
e as necessidades são cada vez mais
determinadas por tendências e novidades. E para acompanhar tudo isso, é
preciso que indústria, atacado e varejo tracem suas estratégias com o foco
sempre voltado para a oferta da melhor
experiência de compra para o shopper.
“O pequeno varejo pode se tornar um
canal estratégico para a venda de produtos HPPC para público masculino. Em
grandes lojas, o homem tem por hábito
não pedir ajuda para localizar os produtos procurados, pois é comum ficar

constrangido. Por isso, via de regra, ele
sai com as mãos abanando por desistência. Mas em lojas de pequeno porte,
onde o ambiente é mais reservado, o
comportamento muda, trazendo maior
possibilidade de conversão e até de aumento de tíquete, com base no objetivo
principal da visita ao estabelecimento
(por exemplo, foi comprar um sabonete
esfoliante, mas o vendedor o aconselhou a levar um creme hidratante e um
suplemento à base de colágeno)”, orienta Vautier. Ele também destaca que o
atacado distribuidor deve buscar proximidade com o pequeno varejo para mapear o sortimento mais buscado e até
entender movimentos de consumo para
tornar a compra do pequeno varejista
mais assertiva. “É importante haver uma
troca constante de informação entre os
canais, criando um ciclo virtuoso para a
cadeia de abastecimento”, finaliza.
TRÊS DICAS PARA AUMENTAR AS VENDAS

1 A troca de informações com o pequeno varejo, para
entendimento do que tem sido mais procurado
pelos consumidores finais, pode trazer uma
maior assertividade do mix proposto ao pequeno
varejista, com preços mais competitivos.
2 O atacadista deve ter foco na solução completa ao
pequeno varejista (one stop shop), onde o dono da
farmácia de bairro, ou da lojinha de produtos de beleza,
possa resolver sua compra com um único distribuidor.
3 Disponibilizar o canal digital para as compras do
pequeno varejista. O processo de digitalização do varejo
já havia iniciado antes da pandemia, mas agora sofreu
uma intensa aceleração e hoje já podemos dizer que
atacadistas que não estejam presentes em um marketplace
que disponibilize o próprio e-commerce, estarão
gradualmente perdendo clientes para a concorrência.
FONTE: ROBERTO VAUTIER, CONSULTOR NA AGR CONSULTORES
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ERRATA TOP 10

Nas quatro páginas a seguir, publicamos o TOP 10 por
região e a tabela Autosserviço, devidamente corrigidas.

As 10 maiores empresas por região
Confira a relação das empresas, separadas
pela localização de sua sede, bem como pelo
montante faturado por elas e pela variação
nominal de 2020 a 2021, segundo o Ranking

TOP 10 REGIÕES NORTE

NOME FANTASIA

UF

2020

2021

VAR (%)

1 Superatacado Nova Era

AM

1.721.971.000,00

1.977.000.000,00

14,8

2 Dunorte

AM

1.249.788.977,70

1.263.350.252,13

1,1

3 Distribuidora Coimbra

RO

626.332.712,46

664.354.665,30

6,1

4 Big Amigão - Matriz

AM

614.867.130,52

651.914.144,16

6,0

5 Preço Baixo Meio a Meio

PA

470.189.145,08

651.061.075,45

38,5

6 Dismelo

PA

647.890.082,41

644.661.985,98

-0,5

7 Di Felicia

AM

551.729.240,49

642.965.919,05

16,5

8 Meio a Meio Econômico

PA

434.750.791,40

563.837.516,25

29,7

9 Lojas Nosso Lar

TO

381.910.553,87

476.720.132,50

24,8

PA

300.475.568,00

365.551.360,09

21,7

10 Okajima Distribuidora
FONTE: RANKING ABAD/NIELSENIQ 2022

TOP 10 REGIÕES NORDESTE

NOME FANTASIA
1 Atakadão Atakarejo

UF
BA

2020

2021

VAR (%)

2.687.885.490,00

2.989.614.935,00

11,2

2 Masterboi

PE

994.797.368,06

1.150.569.032,22

15,7

3 Grupo Andrade

AL

842.419.476,21

969.592.199,68

15,1

4 Dec Dag

CE

925.632.457,74

917.273.653,96

-0,9

5 Grupo Jorge Batista

PI

778.557.440,23

883.473.374,25

13,5

6 KarneKeijo

PE

741.861.070,01

871.094.585,85

17,4

7 Fribal Franchising

MA

588.145.466,62

868.350.263,91

47,6

8 Nordece

PB

715.422.425,90

762.380.777,07

6,6

9 Asa Branca Distribuidora

AL

589.544.742,49

762.354.381,22

29,3

PE

700.611.702,29

722.376.756,26

3,1

10 Compare Distribuidora
FONTE: RANKING ABAD/NIELSENIQ 2022
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TOP 10 REGIÕES CENTRO-OESTE
NORTE

NOME_FANTASIA
NOME
FANTASIA

UF
UF

2016
2020

2015
2021

VAR (%)

Grupo DiaNova
a Dia Era
11 Mercantil

DF
AM

2.783.400.100,00
810380351

3.808.072.630,91
933343119

36,8
15,2

Distribuição
/ Costa Atacadão
2 JC
Colina
Distribuidora

GO
PA

2.373.041.564,68
492588028

2.767.115.000,68
534934538

16,6
8,6

Real Distribuidora
3 DEC
Dismelo

GO
PA

1.198.744.707,87
425402048

1.336.628.617,49
456100080

11,5
7,2

Atacadista
4 Condor
Belemzao

DF
PA

583.120.610,00
340036233

850.812.004,00
369510921

45,9
8,7

5 Goiás
Recol Atacado
Distribuidora

GO
AC

719.107.511,00
326996817

830.755.797,28
333258736

15,5
1,9

Indústria e Comércio
6 NJF
Di Felicia

DF
AM

653.641.000,00
227960651

809.809.000,00
283345649

23,9
24,3

GO
7 Fokus
Big Amigão

GO
AM

600.500.000,00
156480350

637.844.934,53
244871176

6,2
56,5

Distribuidora
8 Disdal
Casa Santa
Ltda

DF
PA

472.131.509,15
157747240

583.665.116,14
207991869

23,6
31,9

Atacadista
9 Objetiva
Meio A Meio
Alimentos

DF
PA

344.902.696,30
140204776

543.044.555,95
170204185

57,4
21,4

GO
AC

383.764.336,05
110235751

488.112.215,97
128436303

27,2
16,5

NOME_FANTASIA
NOME
FANTASIA

UF
UF

2016
2020

2015
2021

Atacadão Nova Era
11 Mercantil

SP
AM

51.816.790.839,00
810380351

58.993.207.687,91
933343119

13,8
15,2

2 Martins
Colina Distribuidora

MG
PA

6.464.409.098,69
492588028

7.156.890.051,15
534934538

10,7
8,6

3 Servimed
Dismelo

SP
PA

2.728.469.673,00
425402048

3.109.830.646,25
456100080

14,0
7,2

4 Decminas
Belemzao e Apoio Mineiro

MG
PA

2.666.303.432,34
340036233

2.297.099.515,74
369510921

-13,8
8,7

Nova
5 Vila
Recol
Distribuidora

MG
AC

1.739.705.089,00
326996817

2.016.049.757,00
333258736

15,9
1,9

6 Bahamas
Di Felicia

MG
AM

1.680.556.577,53
227960651

1.964.758.335,00
283345649

16,9
24,3

7 Unimarka
Big Amigão

ES
AM

1.483.160.584,62
156480350

1.564.601.377,13
244871176

5,5
56,5

8 Link
Casa Santa Ltda

SC
PA

1.100.000.000,00
157747240

1.487.000.000,00
207991869

35,2
31,9

10
10 Multicanal
Ecoacre Atacado
FONTE: RANKING ABAD/NIELSENIQ 2022

TOP 10 REGIÕES SUDESTE
NORTE

FoodsAlimentos
9 Guibon
Meio A Meio
10
Atacadista
10 PMG
Ecoacre

VAR (%)

PR
PA

976.364.056,85
140204776

1.349.978.676,02
170204185

38,3
21,4

SP
AC

788.127.280,56
110235751

1.179.963.941,57
128436303

49,7
16,5

UF
UF

2016
2020

2015
2021

FONTE: RANKING ABAD/NIELSENIQ 2022

TOP 10 REGIÕES SUL
NORTE

NOME_FANTASIA
NOME
FANTASIA

VAR (%)

Delly's Food
Service
11 Mercantil
Nova
Era

SC
AM

2.524.685.229,59
810380351

3.862.064.337,00
933343119

53,0
15,2

Distribuidora
2 Gam
Colina
Distribuidora

SC
PA

1.845.531.251,00
492588028

2.172.401.947,00
534934538

17,7
8,6

3 Destro
DismeloMacroAtacado

PR
PA

1.785.380.165,01
425402048

1.993.456.625,54
456100080

11,7
7,2

Pegoraro - Deycon
4 Grupo
Belemzao

SC
PA

1.642.246.425,00
340036233

1.920.061.083,18
369510921

16,9
8,7

5 Oniz
RecolDistribuidora
Distribuidora

RS
AC

541.304.156,87
326996817

719.794.129,83
333258736

33,0
1,9

Triunfante
6 Grupo
Di Felicia

PR
AM

624.363.581,00
227960651

687.497.039,00
283345649

10,1
24,3

7 Unidasul
Big Amigão

RS
AM

584.194.490,00
156480350

595.871.838,00
244871176

2,0
56,5

8 Muffatão
Casa Santa Ltda

SC
PA

379.436.800,00
157747240

568.473.000,00
207991869

49,8
31,9

9 Grupo
Meio AHipermais
Meio Alimentos

SC
PA

483.221.192,77
140204776

565.929.477,64
170204185

17,1
21,4

PR
AC

550.394.175,75
110235751

518.415.519,38
128436303

-5,8
16,5

10
Cantu Alimentos e Bebidas
10 Grupo
Ecoacre
FONTE: RANKING ABAD/NIELSENIQ 2022
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EMPRESAS
DO SETOR
ATACADISTA
DISTRIBUIDOR
GERAL

POSIÇÃO NO RANKING EM
RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR

Desceu
▲ Subiu
♦ Manteve
- Não participou em 2020
▼

Ranking ABAD/NielsenIQ 2022 AUTOSSERVIÇO

Vendas e dinamismo

O levantamento anual apurado pela ABAD e pela
NielsenIQ, ano-base 2021, traz novamente a tabela
com os respondentes que trabalham com autosserviço.
Confira, a seguir, as empresas e os dados enviados
ção
ssifica

Cla
2021 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

56

1
3
2
5
6
9
10
11
12
13
17
15
18
19
21
25
20
23
26
30
29
33
27
31
42
37
39

♦

▲
▼
▲
-

♦

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
-

▲
▲
▲
▲
-

▲
▲
-

▲
▲

♦

▲
▲
▲
▲

Nome

ia
Fantas

Atacadão
Grupo Dia a Dia
Atakadão Atakarejo
Bahamas Mix
Superatacado Nova Era
Decminas e Apoio Mineiro
Tonin
JC Distribuição / Costa Atacadão
Higa Atacadista
Preço Baixo Meio a Meio
Dunorte
Grupo Hipermais
Casa Coqueiro
KarneKeijo
Vila Nova
Distribuidora São Roque
Central de Distribuição Rede Mais
Fribal Franchising
FASOUTO Distribuidor
Delly's Food Service
Armazém Brasil
Friron
CF Distribuidora
Café do Sítio
Grupo Vellore
Café 2 de Julho
Xapic
Sorpan Alimentos
Megga Distribuidora
Casa da Lavoura Produtos Agrícolas
Centro Elétrico

UF
SP
DF
BA
MG
AM
MG
MG
GO
SP
PA
AM
SC
RJ
PE
MG
BA
RN
MA
SE
SC
AP
RO
PA
DF
PR
BA
RJ
MT
SE
AC
MA

2020
45.443.325.566
2.261.234.241
2.687.885.490
1.680.556.578
1.446.455.640
1.626.445.094
1.069.793.600
688.182.054
589.287.276
470.189.145
437.426.142
314.093.775
355.562.052
173.076.188
156.573.458
172.155.865
150.048.067
117.629.093
151.453.563
100.987.409
135.699.979
111.077.689
91.790.615
96.135.788
84.000.000
87.800.431
76.048.423
61.859.478
34.577.102
31.576.593
34.923.718

%)
(%)
ação (
$)
de atu utosserviço
nto (R
)
e
ia
%
c
(
m
n
a
r.
r
â
a
t
r
Va
e
o
d
Fatu
p
do
Im
oria
Ataca
Categ
2021
51.737.043.142
3.093.678.205
2.989.614.935
1.964.758.335
1.660.680.000
1.401.230.705
1.048.023.890
802.463.350
652.070.852
651.061.075
442.172.588
367.854.160
348.371.283
203.226.367
181.444.478
180.476.682
176.282.769
173.670.053
168.832.109
154.482.573
136.586.550
134.026.501
109.268.524
99.918.182
88.900.000
86.384.618
77.241.415
71.178.159
50.092.501
45.430.000
41.392.481

13,8
36,8
11,2
16,9
14,8
-13,8
-2,0
16,6
10,7
38,5
1,1
17,1
-2,0
17,4
15,9
4,8
17,5
47,6
11,5
53,0
0,7
20,7
19,0
3,9
5,8
-1,6
1,6
15,1
44,9
43,9
18,5

100
20
25
26
20
15
16
17
20
20
25
14
22
63
23
17
35
99
28
54
15
17
48
91
78
28
91
30
58
80
70

88
81
100
100
84
61
97
29
90
100
35
65
79
23
9
45
100
20
66
4
55
55
30
99
35
40
100
30
13
35
18

Outros
Alimentos refrigerados/congelados
Beleza
Alimentos refrigerados/congelados
Alimentos refrigerados/congelados
Mercearia salgada
Alimentos refrigerados/congelados
Higiene pessoal
Mercearia doce
Perecíveis frescos
Higiene pessoal
Bebidas alcoólicas
Mercearia salgada
Alimentos refrigerados/congelados
Higiene pessoal
Higiene pessoal
Alimentos refrigerados/congelados
Perecíveis frescos
Alimentos refrigerados/congelados
Alimentos refrigerados/congelados
Mercearia salgada
Bebidas alcoólicas
Alimentos refrigerados/congelados
Mercearia doce
Material de construção
Mercearia doce
Candies
Candies
Alimentos refrigerados/congelados
Pet
Material de construção
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EMPRESAS
DO SETOR
ATACADISTA
DISTRIBUIDOR
GERAL

POSIÇÃO NO RANKING EM
RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR

▼ Desceu
▲ Subiu
♦ Manteve
X Não participou em 2020

Ranking ABAD/NielsenIQ 2021 AUTOSSERVIÇO

ção
ssifica

Cla
2021 2020
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

32
35
38
41
36
43
45
14
46
40
47
51
48
50
49
55
44
52
57
68
56
60
58
61
67
63
66
69
71
70
72
64
73
-

♦

▲
▲
-

▲
-

▼
▲
▲
▼
▲
▼
▲
▲
-

▲
▲

♦

▲
▼

♦

▲
-

▲
-

▼
▲
▼
-

▼
-

♦

▼
▼
▼

♦
-

▼
-

▼
-

▼
▼
-

Nome

ia
Fantas

Atacado Oliveira
Frios Vilhena
Casa das Balas
Comercial Norte
Distribuidora Sorriso
Kian Iluminação
Distribuidora Goiano
Bombons e Cia.
Bonna Vitta
Garcia Atacadista
Inter Teresina
Opção Distribuidora
Macropampa
SODINE Distribuidora
Mercantil São Sebastião Ltda.
Casa Norte Atacado
Nova Rover
Multicanal Atacado
Agro Sandri
Fogo Atacadista
Comercial Simão
Comercial Alvorada
Grupo Cantu Alimentos
UP Distribuidora
P. K. K. Calçados
Comercial Pereira
Bom Dia Atacado
Central Embalagens
Armazém Carvalho
Cunha Distribuidora
Original Distribuidora
DISMEL
Comercial Frazão
Atacadão Larbos
Distribuidora Gomes
Dicoplast
Multpack
Comercial Santana
Arthemis Distribuição
Comercial MB
Distribuidora Cereal Goiano
Garra Distribuidora
Casa do Arroz
Distribuidora Solimões
Mais Alimentos
Coferpan
Super Mais Atacarejo
Distribuidora São José
Dosvox Distribuidora
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RS
AC
PE
AP
AL
RJ
MT
MA
AM
RJ
PI
CE
SC
CE
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RN
RO
GO
SC
MS
AC
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PR
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AL
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MS
PI
AL
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SE
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CE
AP
PB
MT
BA
DF
AL
PA
PI
BA
RR
TO
SC
AP
AP
AL
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Ataca
C

o (R$)

2020

ment
Fatura

46.069.252
33.160.148
32.574.494
31.485.583
24.014.852
24.588.106
32.203.663
21.202.903
18.600.000
21.533.387
16.584.336
18.633.423
16.431.735
13.457.541
13.301.760
15.831.379
11.300.005
12.472.341
12.267.867
16.427.465
9.680.944
6.814.579
11.007.884
5.987.957
6.542.469
5.873.080
6.055.722
5.778.000
5.946.231
5.530.223
9.790.000
3.701.610
—  	
3.070.102
4.012.416
2.197.930
1.830.000
1.262.837
1.114.997
802.119
999.086
894.400
592.666
592.748
578.000
480.000
1.811.114
239.030
—  	

2021

41.244.765
40.933.123
36.091.107
33.897.283
28.356.969
26.520.396
26.191.389
22.148.000
21.800.000
21.730.149
20.155.100
18.668.359
17.380.067
16.949.986
16.349.095
16.280.000
16.200.000
15.863.647
15.233.083
14.781.267
11.929.907
11.799.357
10.368.310
9.992.130
9.228.947
8.386.136
8.147.314
7.408.500
6.373.180
6.366.633
5.000.000
4.369.852
4.175.689
3.814.633
3.611.174
2.787.871
2.586.000
1.696.094
1.515.697
1.174.415
1.037.373
957.932
844.996
813.747
720.000
624.000
494.738
274.829
110.166

-10,5
23,4
10,8
7,7
18,1
7,9
-18,7
4,5
17,2
0,9
21,5
0,2
5,8
26,0
22,9
2,8
43,4
27,2
24,2
-10,0
23,2
73,1
-5,8
66,9
41,1
42,8
34,5
28,2
7,2
15,1
-48,9
18,1
24,3
-10,0
26,8
41,3
34,3
35,9
46,4
3,8
7,1
42,6
37,3
24,6
30,0
-72,7
15,0
-

21
30
35
20
30
89
98
82
90
18
90
88
90
54
50
44
50
17
70
24
50
60
79
17
60
20
32
70
29
86
78
50
100
80
30
32
100
20
48
100
31
60
20
40
30
85
21
70
100

68
28
29
30
12
6
51
70
20
4
35
26
40
11
25
11
18
3
7
28
40
10
2
5
20
18
80
15
10
4
50
50
10
8
12
9
100
10
10
5
2
2
4
2
20
1
98
10
5

Bebidas alcoólicas
Alimentos refrigerados/congelados
Mercearia salgada
Mercearia doce
Limpeza caseira
Bazar - artigos diversos de uso doméstico
Perecíveis frescos
Candies
Alimentos refrigerados/congelados
Higiene pessoal
Bebidas alcoólicas
Bebidas alcoólicas
Bazar - artigos diversos de uso doméstico
Papelaria e material escolar
Mercearia salgada
Papelaria e material escolar
Alimentos refrigerados/congelados
Limpeza caseira
Outros
Bebidas alcoólicas
Candies
Limpeza caseira
Perecíveis frescos
Alimentos refrigerados/congelados
Outros
Mercearia salgada
Alimentos refrigerados/congelados
Bazar - artigos diversos de uso doméstico
Mercearia salgada
Bebidas alcoólicas
Higiene pessoal
Candies
Perecíveis frescos
Candies
Limpeza caseira
Higiene pessoal
Outros
Bebidas alcoólicas
Alimentos refrigerados/congelados
Outros
Mercearia doce
Mercearia salgada
Alimentos refrigerados/congelados
Higiene pessoal
Mercearia salgada
Alimentos refrigerados/congelados
Alimentos refrigerados/congelados
Papelaria e material escolar
Eletroeletrônicos
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EVENTO

Presidente da ABAD, Leonardo Miguel Severini, e o
deputado Efraim Filho em João Pessoa/PB

Homenagem
merecida

No encontro, em João Pessoa/PB, além
da diretoria da ABAD e CNDL, cerca de
150 empresários do setor de comércio
participaram do reconhecimento à
atuação do parlamentar Efraim Filho

O

por Ana Paula Alencar

presidente da ABAD, Leonardo Miguel Severini,
acompanhado do presidente da Aspad – Associação Paraibana de Atacadistas e Distribuidores, Vanduhi Farias,
além de membros da diretoria da ABAD
e da Aspad, presidentes de outras filiadas e de empresários do setor ata-

58
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cadista distribuidor, fizeram uma grande homenagem ao deputado federal
Efraim Filho (União-PB) na noite de 19
de maio, em João Pessoa, na Paraíba.
Em parceria com a CNDL — Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e
a FCDL-PB — Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas da Paraíba, que é
presidida por José Lopes da Silva Neto,
o evento foi uma maneira de agradecer
o deputado pelo empenho e pela dedicação na condução dos pleitos do setor
de comércio e serviços no Congresso.
“É com grande prazer que venho à
Paraíba para homenagear o deputado
Efraim. Temos um enorme sentimento
de gratidão pela sua atuação na aprovação do PLP 05/21, que garantiu a prorrogação dos incentivos fiscais para o
comércio”, disse o presidente Leonardo.
Em seu pronunciamento na homenagem, Leonardo destacou que o trabalho
do deputado vai muito além das fronteiras da Paraíba. “Eis um homem público
comprometido em melhorar o ambiente de negócios no País, tornando-o um
lugar possível para empreender. Queremos vê-lo no Senado”, afirmou.
O vice-presidente da Aspad José Veríssimo Morais destacou o imensurável
valor do deputado para os paraibanos.
“A Paraíba ganhou status no cenário nacional pela atuação do deputado Efraim,
que não mede esforços e se envolve de
verdade nas causas sensíveis para o setor de comércio. O atacado distribuidor
só tem a agradecer”, disse.
Emocionado, Efraim, que pleiteia
uma das vagas no Senado nas eleições de 2022, disse que acredita que a
candidatura majoritária deve ser conceitual e, por isso, necessita do apoio
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diretoria da ABAD, José Luis Turmina
(1o vice-presidente), Juliano Faria Souto
(vice-presidente), Raimundo Rebouças
Marques (vice-presidente do Conselho
Fiscal), José de Sousa Vieira (presidente
da Acadeal — Associação do Comércio
Atacadista e Distribuidor do Estado de
Alagoas), e Antônio Alves Cabral Filho
(líder da Regional Nordeste, representando também a Asdab — Associação
dos Agentes de Distribuição da Bahia),
totalizando 150 pessoas entre amigos e
familiares do deputado Efraim.

de segmentos como o setor produtivo.
“O que vemos aqui é uma demonstração desse apoio”, enfatizou. Segundo
ele, a presença de representantes do
comércio de tantos Estados do País
somente reforça como “a Paraíba tem
sido a voz e a vez de grandes temas e
debates no Brasil”.
O evento teve início com uma apresentação do trabalho da FCS — Frente
Parlamentar de Comércio e Serviços e
dos pleitos mais importantes para o setor feita por Karoline Lima, profissional
de Relações Institucionais e Governamentais da CNDL, e Alessandro Dessimoni, assessor jurídico da ABAD, da
DBA Advogados.
Na sequência do evento, Efraim recebeu uma placa em homenagem à sua
atuação, entregue pelos presidentes da
ABAD, da Aspad e da FCDL-PB, que representou o presidente da CNDL, José César
da Costa, que não pode comparecer.
Estiveram presentes no evento pela

Deputado
Efraim Filho
recebe placa
de homenagem
no evento de
agradecimento
das entidades

ASDAB Aproveitando o momento de
homenagem no final de cerimônia, o
presidente Leonardo chamou ao palco Antônio Alves Cabral Filho para entregar uma medalha de honra ao deputado pela aprovação do PLP 05/21.
Devido à extensa agenda de atividades, na ocasião do evento feito pela
Asdab, no final de 2021, o deputado
não pode comparecer, mas enviou
um vídeo de agradecimento.

Diretoria
da ABAD
e da filiada
Aspad
presente
na noite
de 19 de maio
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presidente Leonardo Miguel Severini
esteve em Brasília/DF, no dia 30 de
março, participando da cerimônia
de posse do novo presidente do Sindiatacadista-DF, Álvaro Silveira Júnior. A cerimônia
aconteceu na sede do sindicato, em Águas
Claras/DF, com a presença de associados,
autoridades públicas e líderes sindicais,
como Paco Britto, vice-governador do Distrito Federal, André Clemente, conselheiro
do TCDF – Tribunal de Contas do Distrito Federal, e José Aparecido Freire, presidente da
Fecomércio-DF. A entidade representa uma
categoria que vai do setor alimentício até o
de material de construção, drogas e medicamentos, somando mais de 400 empresas
no Distrito Federal.
Álvaro Júnior, que substitui Lysipo Gomes, tem 52 anos de idade e é mineiro de
Uberaba. Vive em Brasília desde novembro
de 1975, onde se graduou em Administração
de Empresas. Fez especialização em Vendas
no Williamson College of Business Administration, na Youngstown State University, e
atua nos ramos farmacêutico e imobiliário,
mas a experiência com associativismo é longa. Presidiu, de 2013 a 2016, a Câmara de Dirigentes Lojistas e, atualmente, é diretor do
Sincofarma-DF e um dos vice-presidentes da
Fecomércio-DF e do Codese-DF.
“Queremos dar sequência à excelente gestão do companheiro Gomide, vamos continuar a luta em prol dos interesses das empresas
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Álvaro Jr. é
empossado
como o novo
presidente em
março último

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Sindicadista-DF tem
novo presidente
O

atacadistas do Distrito Federal, muitas das
quais são consideradas os maiores contribuintes e geradores de emprego da nossa cidade.
Agradeço aos atacadistas pela confiança e me
comprometo a honrar a escolha da categoria”,
afirmou Álvaro Silveira Júnior.

Paco Britto, vicegovernador do
DF, discursa na
posse do novo
líder da filiada
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ABAD
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES
DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
AV. NOVE DE JULHO, Nº 3.147 • 9º ANDAR • CEP 01407-000 - SÃO PAULO - SP
TELEFONE: (11) 3056-7500 • E-MAIL: ABAD@ABAD.COM.BR • SITE: WWW.ABAD.COM.BR
PRESIDENTE
LEONARDO MIGUEL SEVERINI – P. SEVERINI NETTO COMERCIAL /MG
1º VICE-PRESIDENTE
JOSÉ LUIS TURMINA – ONIZ DISTRIBUIDORA /RS
2º VICE-PRESIDENTE
JOSÉ RODRIGUES DA COSTA NETO – JC DISTRIBUIÇÃO /GO

A iniciativa do
Instituto ABAD
visa arrecadar
alimentos,
roupas e
brinquedos

Já começou a
Campanha Social 2022

da Redação

O Instituto ABAD acaba de lançar sua Campanha Social 2022. Depois de passar praticamente dois anos desenvolvendo ações diferenciadas diante das preocupações com a pandemia, neste ano o IABAD
retoma suas ações tradicionais de arrecadação de doações, conduzidas pelas Representantes Estaduais do IABAD, com a colaboração das
filiadas estaduais da ABAD.
A Campanha Social busca arrecadar alimentos, roupas e brinquedos com o objetivo de beneficiar crianças, adolescentes, jovens e idosos atendidos por entidades sociais de todo o país. As filiadas ABAD
que já têm parceria com o Mesa Brasil SESC de sua região poderão
encaminhar os alimentos recebidos às instituições cadastradas no programa.
Trabalhando em conjunto, representantes estaduais e filiadas buscarão mobilizar associados, prestadores de serviços e outros parceiros
ligados ao nosso segmento, sempre com o apoio do Instituto ABAD
para o que for necessário.
O lançamento oficial da campanha ocorreu no dia 2 de maio, e o
recebimento das doações encerrará em 30 de junho. Para participar,
entre em contato com a filiada ABAD de seu Estado ou com Andreia Alves, pelo e-mail institutoabad@abad.com.br - telefone (11) 95266-6178.
ERRATA
Em atenção à solicitação da empresa Basílio e Rios Ltda, nome fantasia Distribuidora
Saborelle do estado do Tocantins, corrigimos o seu faturamento em 2021 que foi de
50.475.694,17 reais. Assim, o primeiro colocado no Estado passa a ser a empresa Atacadão
Nosso Lar Ltda., nome fantasia Lojas Nosso Lar, com faturamento de 476.720.132,50 reais.
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VICE-PRESIDENTES
ALAIR MARTINS JÚNIOR – MARTINS COMÉRCIO /MG
EULER FUAD NEJM – DECMINAS/MG
JOÃO ALBERTO PEREIRA – GRUPO PEREIRA /SP
JULIANO FARIA SOUTO – FASOUTO /SE
JUSCELINO FRANKLIN DE FREITAS JÚNIOR – NOSSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS /MG
LUIZ GASTALDI JÚNIOR – MERCANTIL NOVA ERA /AM
VALMIR MÜLLER – MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA /SC
CONSELHO DELIBERATIVO
PRESIDENTE
EMERSON LUIZ DESTRO – DESTRO BRASIL DISTRIBUIÇÃO /SP
1º VICE-PRESIDENTE
JOÍLSON MACIEL BARCELOS FILHO – BARCELOS & CIA /RJ
2º VICE-PRESIDENTE
HELLTON VERÍSSIMO MARINHO DINIZ – NORDIL- NORDESTE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA /PB
CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE
JOSÉ DO EGITO FROTA LOPES FILHO – JOTUJÉ DISTRIBUIDORA /CE
VICE-PRESIDENTE
RAIMUNDO REBOUÇAS MARQUES – ACTIVE REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIM./PI
CONSELHEIROS
LUIZ CARLOS MARINHO – RIO QUALITY COMÉRCIO DE ALIMENTOS /RJ
MILENE 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
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
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COORDENADORES DO COMITÊ LOGÍSTICA ABAD/ABRALOG
DR. ALESSANDRO DESSIMONI
MARCIO FRUGIUELE
COORDENADOR DO COMITÊ MARKETPLACE
EDUARDO TERRA-EDUTERRA@BTRCONSULTORIA.COM.BR
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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: José Augusto Gomes
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
Executivo: Ricardo Amorim – Diretor de comunicação
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: Kélvio Silva
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: 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

ASMAD – Associação Sul-Mato-Grossense
de Atacadistas e Distribuidores
Presidente: Mario Sérgio Miguel
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: Inacio Américo Miranda Junior
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

AGAD – Associação Gaúcha de Atacadistas e Distribuidores
Presidente: Jurema Pesenti e Silva
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

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

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

SINCADISE – Sindicato do Comércio Atacadista
e Distr. de Produtos Industrializados do Est. de Sergipe
Presidente: Antonio Carlos Menezes Barreto
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

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

SINCAPR – Sindicato do Comércio Atacadista
e Distribuidores do Estado do Paraná
Presidente: Luis Antônio Dias
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

APAD – Associação Piauiense
de Atacadistas e Distribuidores
Presidente: 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

SINDIATACADISTA - DF – Sindicato
do Comércio Atacadista do Distrito Federal
Presidente: Alvaro Silveira Júnior
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

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

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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UNECS

FCS elege nova diretoria

A Frente Parlamentar de
Comércio e Serviços
apresentou sua nova diretoria,
que continuará a ser presidida
pelo deputado Efraim Filho
m 27 de abril, a Frente Parlamentar de Comércio e Serviços
reuniu-se para o primeiro café
da manhã de 2022 e apresentou
sua nova diretoria, que continuará a ser presidida pelo deputado Efraim
Filho, com Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, como vice-presidente.
Na pauta do encontro, foi debatido
o PLP 178/2021, de autoria do deputado Efraim Filho. A proposta, conhecida
como Projeto de Simplificação Digital,
institui o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias
Acessórias. Para apresentar o posicionamento do governo sobre o projeto e
as perspectivas de tramitação no Congresso Nacional, a FCS contou com a
presença de Anne Caroline Marciquevik
Alves, representante da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia.
O encontro também contou com a
presença do senador Izalci Lucas, do
PSDB do Distrito Federal, da deputada
Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito
Federal, do deputado Alan Rick, da União
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Representantes
de entidades
estiveram
presentes na
reunião que
aconteceu em
Brasília/DF
EDGAR MARRA

E

da Redação

do Acre, do deputado Zé Neto, do PT da
Bahia, do deputado Sanderson, do PL do
Rio Grande do Sul, e do deputado Rodrigo Coelho, do Podemos de Santa Catarina, membros da FCS.
Os presidentes das entidades que
compõem a Unecs – União Nacional
de Entidades do Comércio e Serviços
aproveitaram a ocasião para entregar
aos parlamentares um material compilado com os principais pleitos do setor
de comércio e serviços.
Também estiveram presentes José
César da Costa, da Unecs/CNDL – Confederação Nacional de Dirigentes Logistas,
Paulo Solmucci, da Abrasel – Associação
Brasileira de Bares e Restaurantes), Paulo Eduardo Guimarães, da Afrac – Associação Brasileira de Automação para o
Comércio, Geraldo Defalco, da Anamaco
– Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, Teixeira,
representante da CACB – Confederação
das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, George Gisele Pimentel,
representante da Abrasce – Associação
Brasileira de Shopping Centers, e Ana
Paula Alencar, representando a ABAD.
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LEGISLAÇÃO

Thiago Bellani

A “tão sonhada”
Reforma Tributária

Para o setor
de comércio e
serviços, isso
representaria
um aumento de
cerca de 228%
na tributação
apenas para
os optantes
pelo regime
não cumulativo
(alíquota de
9,25%)
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M

uito se discute em nossas
casas legislativas a respeito
de uma simplificação, mas
pouco se avança na aquisição de um consenso. Do
ponto de vista federativo, os Estados e
municípios temem perder arrecadação.
Do lado da sociedade, teme-se o aumento de carga tributária.
Um dos motes dos projetos atualmente em discussão é o de que “quando todos pagam, todos pagam menos”. Do
ponto de vista técnico-jurídico, um dos
projetos que mais refletia esse mote era a
PEC 45, elaborada por juristas altamente
especializados, que basicamente visava
substituir todos os tributos sobre o consumo hoje existentes por um único imposto,
com uma única alíquota, e com a eliminação total do tratamento fiscal favorecido por meio dos incentivos fiscais.
Esse foi o primeiro projeto a cair. Não
houve consenso. A pressão dos entes públicos e dos setores da sociedade foi muito
alta e, no caminho das negociações, prevaleceu a maioria das disposições da PEC
110, que é muito semelhante à PEC 45, porém prevê disposições mais flexíveis para
alguns setores, e não trabalha mais com
a ideia de um imposto único. Este será um
IVA (Imposto sobre Valor Agregado), nos
mesmos moldes dos padrões mundiais,
mas não será mais único, e sim dual (um
federal e outro para Estados e municípios).
Em paralelo, tramita a proposta de

unificação do PIS e da Cofins, que pretende substituir as atuais alíquotas conjuntas de 3,65% ou 9,25% (a depender do
regime de tributação), por uma alíquota
unificada de 12%.
Para o setor de comércio e serviços,
que representa cerca de 73% do PIB,
isso representaria um aumento de cerca de 228% na tributação apenas para
os optantes pelo regime não cumulativo
(alíquota de 9,25%). Para os contribuintes do regime cumulativo (alíquota de
3,65%), que não mais seriam tributados
dessa maneira pela nova sistemática, o
aumento de carga seria ainda maior.
A consequência desse aumento seria
o repasse do custo nos preços dos produtos e serviços. O resultado disso: mais
inflação. No fim das contas, amplia-se o
grande risco de recessão econômica.
As preocupações, portanto, são legítimas. O atual sistema de tributação
sobre o consumo tem um mecanismo
de aproveitamento de créditos da não
cumulatividade extremamente precário, que gera muitas distorções sobre
os preços. A partir do momento em que,
quanto mais avançam as discussões, as
concessões a setores e entes federativos
mais parecem flexibilizar e mais aumenta o ceticismo de que as propostas poderão não sair do papel.
Thiago Bellani é advogado na Dessimoni
& Blanco Advogados

www.revistadistribuicao.com.br JUN 2022

25/05/2022 12:37:11

Template_Anúncio 1

24/05/2022 16:52:04

A tecnologia que você sempre sonhou para sua logística
onde você menos imaginava
Coordenadas precisas para uma roteirização rápida
e sem erros
Acompanhe seus motoristas e aumente suas
entregas diárias
Gerencie sua frota e seus documentos de transporte
Otimize seu armazém com uma plataforma em
blocos, sem pesar no seu bolso

Não sonhe com a redução do seu custo logístico, realize.
E-commerce para
atacadistas e
distribuidores

Gestão de frota e
Gestão de armazém

Força de vendas
Trade marketing
Logística de entrega

Conectando toda a cadeia de abastecimento. Simples assim.
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