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PARA ANUNCIAR 
Ganhe visibilidade para os cerca de 120 mil leitores que atuam na 

cadeia de abastecimento por meio do setor atacadista distribuidor. 

Entre em contato com o Departamento Comercial da ABAD pelo fone 

(11) 3056-7500 ou pelo  e-mail comercial@abad.com.br.

CARTAS E SUGESTÕES
Envie suas críticas e sugestões para a revista DISTRIBUIÇÃO  

para o e-mail clarijornalismo@gmail.com. Com sua participação,  

faremos da DISTRIBUIÇÃO uma revista cada vez mais  

útil para os atacadistas distribuidores.
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ABAD 2022 ATIBAIA/ABERTURA

EVENTO DA RETOMADA
A 41a Convenção da ABAD, ocorrida de 6 a 8 de 
junho, em Atibaia/SP, adotou neste ano o tema 

“Tecnologia e Processos em Benefício da Gestão”. 
Na agenda, homenagens, painéis, reencontros com 

parceiros e networking entre os 600 presentes 
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Tempo de reflexão

Estamos entrando no segundo semestre de um ano eleitoral e já 
vimos várias propagandas de partidos políticos. O que chama a 
nossa atenção é o grande espaço que todos eles estão dando 
para a participação feminina na política, convocando as mu-
lheres a se engajarem não apenas como eleitoras, mas também 

como candidatas.
Isso nos fez refletir sobre a representatividade feminina em nosso pró-

prio setor. A presença das mulheres nas atividades da ABAD sempre foi no-
tória. Essa participação é, sem dúvida, importante e bem-vinda. Mas não é 
disso que se trata. A questão é o pequeno número de mulheres empresárias 
e líderes que encontramos em cargos de decisão em nossas empresas. Par-
tindo dessa reflexão, gostaria aqui de deixar um convite: que as mulheres 
empreendedoras do atacado distribuidor não se furtem a ocupar seus es-
paços e que também estejam cada vez mais presentes na ABAD.

Outra reflexão sugerida pelo ano eleitoral diz respeito ao relacionamen-
to do setor com o futuro governo. Qualquer que seja o candidato vitorioso 
na eleição, é essencial que a abertura para o diálogo do futuro presiden-
te com o setor produtivo e as recentes conquistas do empresariado sejam 
mantidas. Por isso, a ABAD lutará pela continuidade dessa interlocução e 
espera que o novo governo dê continuidade ao compromisso de adotar 
uma pauta liberal, com valorização da livre iniciativa e manutenção de um 
ambiente favorável aos negócios. 

Da mesma maneira, vamos trabalhar para que o legislativo se mante-
nha de portas abertas para debater temas significativos para o nosso setor. 
No que estiver ao alcance da ABAD, tudo faremos para ajudar nossos em-
presários a gerar emprego e contribuir para o crescimento do País.

Por fim, gostaria imensamente de agradecer a todos os participantes 
e, em especial, aos patrocinadores da Convenção Anual do Canal Indireto, 
cujo apoio foi fundamental para que pudéssemos realizar o evento. Sem 
eles, nossa convenção jamais teria o mesmo brilho. Muito obrigado!  

 É essencial que a 
abertura para o 
diálogo do futuro 
presidente com o 
setor produtivo e as 
recentes conquistas 
do empresariado 
sejam mantidas

MOMENTO

Leonardo Miguel Severini
presidente da ABAD

LU
C

IA
N

A 
C

ÁS
SI

A 
FO

TO
G

RA
FI

A

04 Momento.indd   404 Momento.indd   4 22/07/2022   14:11:1822/07/2022   14:11:18



Tudo apresentado de forma simples e amigável, podendo ser
facilmente compartilhado com todo o seu time de vendas através
de alertas, reports e acesso personalizado a toda a plataforma.

Agende uma demonstração do PAD Sales.
     contato@mtrix.com.br
     mtrix.com.br

O PAD Sales oferece:

Eficiência
comercial

Visibilidade
dos impactos de
execução (Preço,

Promoção, Positivação
e Sortimento) nas

suas vendas

Oportunidades
de mix ideal por
canal ou região

Insights que
proporcionarão

maior rentabilidade
para o seu

negócio

Mapa de pontos
de venda para
transformar
todos estes
insights em

planos de ação

AUMENTO DE
RENTABILIDADE PARA
DISTRIBUIDORES E
ATACADISTAS
Há mais de 12 anos a Mtrix agrega
valor nas relações de negócios entre
a indústria e o setor Distribuidor & Atacadista,
com soluções de inteligência que trazem
aumento de rentabilidade e eficiência na
gestão de vendas.

A Mtrix acaba de lançar ao mercado a sua
mais nova solução que vem auxiliar
Distribuidores e Atacadistas a venderem
mais e melhor!C
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A revista de negócios dos atacadistas distribuidores

Retomada geral
A busca por 
melhorias 
dos eventos 
é contínua e 
sempre será 
assim, e por 
isso podem 
se preparar 
porque o 
próximo será 
o Encontro  
de Valor

CARTA AO LEITOR

Claudia Rivoiro 
diretora-editorial 

Nesta edição, que traz em suas 
páginas uma ampla cobertu-
ra do maior evento do canal 
indireto, a Convenção ABAD, 
edição 2022, que aconteceu 

em Atibaia/SP, de 6 a 8 de junho, você 
poderá conferir, inclusive por meio digi-
tal, como foi o evento, a sua programa-
ção, os temas debatidos, as novidades, 
enfim o que aconteceu no período. Vol-
tamos, e com força total: mais de 600 
pessoas, que somavam atacadistas, dis-
tribuidores, representantes de indústrias 
parceiras, 37 patrocinadores, prestado-
res de serviço e convidados deixaram a 
Convenção com o nítido sentimento de 
terem participado de algo novo, apren-
dido coisas novas e interagido positiva-
mente com elas, o que sem dúvida enri-
queceu o seu dia a dia. Lembrando que 
a sua organização foi muito bem capita-
neada pelo superintendente-executivo 
Oscar Attisano e sua equipe, que não 
mediram esforços físicos nem trabalho 
intelectual para a sua realização. Quem 
esteve lá também conferiu o estúdio da 

revista, por onde passaram mais de 40 
pessoas envolvidas com o setor e que 
foram entrevistadas, e melhor ainda, em 
poucos minutos o conteúdo podia ser 
conferido nos canais da ABAD (YouTube  
e Sala Exclusiva). Algo inédito em um 
evento desse porte, razão pela qual dei-
xo aqui o meu agradecimento a todos 
os que atenderam ao nosso convite e 
concederam alguns minutos a aprovei-
tarem nosso espaço e também à equipe 
da Tela 2, que foi nota dez em edição e 
agilidade. Destaco ainda o alto nível dos 
painéis, que enfocaram temas que estão 
na cabeça de todos. A busca por melho-
rias dos eventos é contínua e sempre 
será assim, e por isso podem se preparar 
porque o próximo será o Encontro de Va-
lor, com a entrega do prêmio Fornecedor 
Nota 10. Em tempo: a entrevista condu-
zida por mim na abertura da Convenção 
com o presidente Leonardo Miguel Seve-
rini foi uma boa surpresa pela sua clare-
za e espontaneidade. Confiram! Missão 
dada, missão cumprida!  Boa leitura e 
até a próxima! 
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NESTLÉ

Kitkat em novo sabor
A marca 
KitKat da 
Nestlé 
anuncia a 
chegada  
do sabor 
Cappuccino. 
Esse é o primeiro produto da marca no 
Brasil com dupla camada de chocolate: 
ao leite e  branco – e com crispies de 
café. “Este é um grande ano para a 
KITKAT® no Brasil. Pensando nos nossos 
consumidores, trouxemos grandes 
novidades, como esse lançamento 
inédito, entregando um sabor incrível 
e marcante”, diz Patrícia Nacamuta, 
gerente-executiva da marca. 

LANÇAMENTOS
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POLENGHI

Revisão de portfólio e no layout
A Polenghi, pertencente ao Grupo Savencia Fromage & Dairy, 
produtor de queijos especiais, anuncia a reestruturação da 
identidade visual da Skandia, marca pioneira de queijo tipo 
gorgonzola no Brasil. Além da mudança no layout das embalagens, 
também passou por uma revisão do portfólio, o que resultou em 
duas diferentes receitas: a clássica e a cremosa. “O primeiro queijo 
tipo gorgonzola no Brasil foi fabricado na década de 1940, no sul 
de Minas Gerais. Estamos buscando resgatar toda essa tradição e 
força por meio desse relançamento”, afirma Fabiana Yumi, gerente 
de Produto da Polenghi.

FLORA

Linha para cachos e vegana
A Neutrox, marca da Flora, lança a linha Neutrox SOS 
Cachos, ideal para todos os tipos de curvatura, e que, 
segundo a fabricante, garante controle do frizz, definição e 
brilho, além de fornecer hidratação e nutrição. Composta 

por três produtos: xampu 
e condicionador, que estão 
disponíveis em embalagens 
de 300 ml, e a máscara de 
tratamento multifuncional 2 
em 1, que se compõe de Creme 
de Tratamento e Creme para 
pentear em pote de 1 kg. Os 
produtos da linha S.O.S Cachos 
são veganos. 

CLESS

Spray em novo tamanho
As linhas de hair spray Charming 
e Care Liss ganham uma nova 
versão com o tamanho de 
150 ml, que é perfeito para 
ser levado na bolsa ou na 
nécessaire em viagens. Por sua 
vez, as embalagens tradicionais 
de 400 ml também ganham 
cara nova com um visual mais 
moderno. De acordo com Kellen 
Cristine Frutuoso, diretora-comercial da 
Cless Cosméticos, as novas embalagens 
chegam para atender a uma necessidade 
de praticidade da mulher, que agora pode 
retocar o cabelo em qualquer lugar, com o 
tamanho ideal para se ter na bolsa.  
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INDÚSTRIA

Danone quer estreitar seu 
relacionamento com o 
setor atacadista distribuidor, 
reafirmando a importância do 
canal indireto em seus negócios

Maior proximidade

por Adriana Bruno

Um dos grandes players do 
mercado de lácteos e far-
ma no Brasil, a Danone 
quer estar cada vez mais 
próxima do canal indireto. 

Em entrevista exclusiva, Bruno Bellato, 
diretor de Canal Indireto da Danone, 
reafirma a importância do canal para 
a empresa. “O canal indireto é o gran-
de responsável pelo relacionamento 
com os distribuidores, elementos fun-
damentais para que nossos produtos 
cheguem ao consumidor final. Cabe 
a este a responsabilidade de manter 
e intensificar o relacionamento com 
nossos varejistas pelo Brasil, além da 
de aumentar a capilaridade dos nossos 
produtos, expandindo-a e ampliando-
-a, e distribuindo cada produto nos 
pontos de venda com perfil correto. Por 
isso, aqui na Danone, estamos sempre 
em busca de possibilidades que permi-
tam gerar um crescimento sustentável, 
ampliando o volume de vendas e a ren-
tabilidade”, destaca.

Para estreitar ainda mais o relacio-

namento com o canal indireto, a Dano-
ne está realizando um Road Show pelo 
Brasil, visitando e conhecendo as ope-
rações de todos os parceiros. “Nessas 
visitas, indagamos e ouvimos quais são 
as oportunidades que eles enxergam, 
reconhecemos as particularidades de 
cada região, os desafios, as oportuni-
dades, etc. Também temos um progra-
ma que se empenha em construir, em 
conjunto com nossos principais parcei-
ros, um crescimento saudável, rentável 
e sustentável chamado Master”, conta.

Segundo ele, o Master Distribuidor 
é composto por um grupo seleciona-
do de distribuidores, que vão além das 
diretrizes do manual de gestão, e são a 
Danone levando distribuição de quali-
dade para o mercado. “Para consolidar 
suas relações e ajudar no sucesso da 
sua atuação junto aos seus parceiros, 
a Danone disponibiliza meios para a 
melhoria do gerenciamento por cate-
gorias, como o Portal GC, que auxilia o 
varejista a impulsionar as vendas, por 
meio de ferramentas táticas e conteú-
dos estratégicos, oferecendo resulta-
dos para as gôndolas e os negócios de 
maneira geral”, comenta Bellato.

A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO 
De acordo com Bellato, as iniciativas 
desenvolvidas pela Danone visam ca-
pacitar os parceiros para que ofereçam 
uma melhor experiência aos consumi-
dores. “Hoje, com a velocidade com 
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que o mercado e o consumidor mu-
dam e a exigência do consumidor por 
inovações e produtos diferenciados, 
precisamos estar cada vez mais bem 
preparados e prontos para poder dar a 
ele esse diferencial. Quanto mais bem 
preparados os funcionários estiverem, 
e mais bem informados, mais clara e 
objetivamente poderemos disseminar 
essas informações, e mais segurança 
passaremos ao mercado para que o 
shopper tome sua decisão, aumentan-
do suas chances de satisfação e de re-
compra”, comenta. 

No varejo, com a unificação do  
portfólio, a empresa pretende levar, 
onde quer que esteja, um plano de ne-
gócios mais robusto para rentabilizar 
o metro quadrado. “Outra frente que 
também será muito explorada será o 
trabalho de cross categoria com o mes-
mo público-alvo, com produtos que 

apresentam interação entre si na cesta 
do shopper, aumentando o tíquete mé-
dio, o item por cesta e a experimenta-
ção. No canal farma, pretendemos con-
tinuar inovando para que possamos, 
cada vez mais, atender a essa deman-
da tão importante da nutrição. Quanto 
à hidratação, nosso plano é consolidar 
essa recém-expansão pelo sul e pelo 
sudeste”, conta Belloto.

O FUTURO Crescer e reafirmar a marca 
são as expectativas para o futuro da em-
presa, segundo Belloto. De acordo com 
ele, a empresa espera que as vendas da 
operação no Brasil cresçam entre 5% e 
10%, e que esse ritmo continue se repe-
tindo até 2025. “Para isso, iremos ace-
lerar novos negócios e continuar efeti-
vando parcerias com varejistas, além de 
desenvolver novas categorias, abrir no-
vos canais de venda e ampliar a oferta 
de serviços. Continuaremos focados na 
rentabilização do canal de vendas indi-
reto, aproximando, cada vez mais, nos-
so relacionamento com os shoppers 
para que haja um crescimento susten-
tável de vendas”, reforça.

Quanto aos desafios para atender 
às novas demandas, tanto do consumi-
dor como do mercado, Belloto afirma 
que saem na frente as empresas que 
conseguem melhorar e adaptar suas 
soluções, seu atendimento, sua comu-
nicação e seu entendimento da real 
necessidade do consumidor atual. “Te-
mos um público mais exigente, curioso, 
interativo e precisamos focar para que 
a experiência desse consumidor seja 
cada vez melhor, desde o conteúdo di-
gital à compra final”, diz. 

Também 
temos um 
programa que 
se empenha 
em construir, 
em conjunto 
com nossos 
principais 
parceiros, um 
crescimento 
saudável 
BRUNO BELLATO, 
diretor de Canal 
Indireto da Danone
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NOVO POSICIONAMENTO

Ikesaki  muda estratégia
A Ikesaki Cosméticos, rede do mercado 
paulistano especializada em cosméticos 
e artigos profissionais para cuidados com 
os cabelos, o rosto e o corpo lançou a sua 
nova estratégia: atacarejo especializado em 
produtos de beleza. Renomeada como EBC 
Grupo Ikesaki, a megaloja do braço atacadista 
da marca na Marginal Tietê já existia há 25 
anos, atendendo perfumarias e pequenos 
comércios de bairro em todo o Brasil, e sempre 
se posicionando como marca distinta da rede 
de varejo, focada em profissionais. Agora 
repaginada, a unidade será a responsável por 
receber a inovação no modelo de negócio 
do grupo fundado pelo empresário Hirofumi 
Ikesaki, falecido neste ano e homenageado 
na ocasião. Com o novo posicionamento, a 
megaloja promete oferecer, além de preços 
30%, 40% abaixo da média de mercado, lazer, 
experimentação e qualificação não só para 
lojistas, mas também para profissionais da 
beleza e consumidores.

DAVENE

Marketing tem nova direção
A Davene anuncia Ricardo Iha na 
liderança do Marketing da empresa. 
O executivo, que já trabalhou na 
Unilever, Bombril e Cadbury Adams, 
enfrentará o desafio de renovar a 
estratégia da empresa, considerando 
o posicionamento de suas marcas, a 
adequação de portfólio e o Go to Market 
da companhia. “Esse trabalho fortalece 
a arquitetura das marcas e adequa o 
portfólio no varejo para reforçar os laços 
com os nossos clientes”, acrescenta.

KRAFT HEINZ

Bruno Keller assume presidência
O brasileiro Bruno Keller é o novo presidente da 
Kraft Heinz para a América Latina. Ele substitui o 
também brasileiro Pedro Navio, que assume nova 
responsabilidade nos Estados Unidos. Keller tem mais 
de 20 anos de experiência em indústrias de bens de 
consumo no Brasil e no exterior e está na empresa desde 
2014, onde iniciou como gerente de Trade Marketing 
e Revenue Management, na Itália. O executivo chega 
em um momento importante, com a integração da 
Hemmer no Brasil e com o objetivo de acelerar o 
crescimento da empresa e intensificar a agenda ESG. 

AQUISIÇÃO

Jasmine vendida para M.Dias Branco
A Jasmine Alimentos, empresa referência em produtos 
orgânicos, funcionais, integrais, sem glúten, sem lactose 
e zero açúcar, formalizou a aliança com a empresa líder 
nos segmentos de massas e biscoitos M.Dias Branco. “A 
Jasmine é uma empresa que já nasceu com o DNA de oferecer 
produtos voltados para o bem-estar e um estilo de vida 
equilibrado. Essa é uma tendência mundial e uma aquisição 
estratégica”, ressalta Ivens Dias Branco Júnior, diretor-
presidente da empresa. Segundo Rodolfo Tornesi Lourenço, 
CEO da Jasmine Alimentos, os valores e os propósitos da 
M.Dias Branco vão ao encontro dos princípios que norteiam a 
atuação da marca paranaense nestes 32 anos de sua história.
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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 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 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 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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Dados, números e 
pesquisa na pauta

ABAD 2022 ATIBAIA COLETIVA DE IMPRENSA

Dois importantes anúncios para 
o setor marcaram o primeiro 
compromisso da Convenção Anual 
do Canal Indireto: o Banco de Dados 
e uma pesquisa imédita

da Redação
 

Em coletiva de imprensa que 
marcou a abertura da 41a Con-
venção Anual do Canal Indi-
reto, o presidente Leonardo 
Miguel Severini fez dois anún-

cios de grande destaque para o canal 
indireto. O primeiro, uma nova parce-
ria com a NielsenIQ para a elaboração 
dos indicadores mensais do setor. A 
pesquisa será feita com empresas sele-
cionadas a partir do RankingIQ/ABAD e 
mostrará as tendências de crescimen-
to do mercado atacadista e distribui-
dor e o desempenho do faturamento.

Coletiva de imprensa 
reuniu o  presidente 
da ABAD, Leonardo 

Miguel Severini, o vice-
presidente José Luís 
Turmina e jornalistas
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ABAD 2022 ATIBAIA COLETIVA DE IMPRENSA

“A Nielsen já é responsável pelo es-
tudo do Ranking ABAD, realizado anu-
almente, e em 2023 o faremos pela 
vigésima nona vez. Vamos selecionar 
empresas que já respondem à pesqui-
sa do Ranking e convidá-las a partici-
par desse novo levantamento, que, ini-
cialmente, irá registrar somente dados 
de faturamento, mas será ampliada fu-
turamente”, explica Daniel Asp, gerente 
de Business Intelligence da NielsenIQ, 
que também participou do anúncio.

“Essa parceria atenderá à necessi-
dade de disponibilizarmos para o setor 
informações mensais acuradas e com 
agilidade, a partir de dados de fatura-
mento enviados no início de cada mês. 
Vamos convidar três ou quatro dos 
principais atacadistas distribuidores de 
cada Estado para participar do novo es-
tudo”, informa Leonardo Miguel Severi-
ni, presidente da ABAD.

ATIVIDADE RECOMENDADA O segundo 
anúncio foi o de um levantamento iné-
dito com quase 2 mil colaboradores do 
setor, que mostra como está a relação 
do desempenho das empresas com o 
capital humano, social, ambiental e 
financeiro do atacado distribuidor. Re-
alizado em parceria com a EoM – Eco-
nomics of Mutuality Solutions, com o 
patrocínio da MARS, indústria de bens 
de consumo, o levantamento tem 
como objetivo cocriar valor dentro do 
ecossistema, com oportunidades de 
crescimento coletivo que beneficiam 
as empresas do setor, seus colabora-
dores, fornecedores e parceiros.

Alguns dos dados levantados cha-
mam a atenção: 73% dos responden-
tes da pesquisa dizem que indicariam 

seu trabalho a outras pessoas, deixan-
do claro que consideram seu traba-
lho de maneira positiva; 75% querem 
aprender novas habilidades e melhorar 
a educação, externando clara deman-
da por capacitação; em um exemplo 
de confiança na solidez do setor e no 
desejo de evoluir junto com o negócio, 
81% acreditam que a empresa onde 
trabalham crescerá nos próximos três 
anos e 79% têm a expectativa de que 
sua própria renda também crescerá.

Apesar da expectativa futura posi-
tiva, apenas 38% se dizem altamente 
satisfeitos com a sua renda atual. E so-
mente 30% sentem que as empresas 
estão adotando ações sustentáveis. E 
78% dos respondentes gostariam que 
suas empresas aumentassem os esfor-
ços de sustentabilidade.

73
por cento dos 
respondentes 
da pesquisa 
dizem que 
indicariam 
seu trabalho a 
outras pessoas

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada nos meses de dezembro de 2021 
e janeiro de 2022, com a participação de quase 2.000 
respondentes, funcionários de empresas atacadistas e 
distribuidoras de vários pontos do País, sendo a maioria 
deles das áreas de vendas (26,8%) e logística (14,4%), 
correspondendo, em conjunto, a mais de 40% do total. O 
perfil dos participantes é este: 65% do sexo masculino e 
33% do sexo feminino, majoritariamente com idades entre 
30 e 50 anos (59%) e não ocupantes de cargos gerenciais 
(78%). Por meio de questionário, a pesquisa procurou 
medir a percepção dos participantes a respeito dos quatro 
pilares (ou capitais) da sustentabilidade: Humano: saúde, 
conhecimento, bem-estar e nível de satisfação pessoal 
e profissional; Social: níveis de confiança e o número e a 
qualidade das relações/conexões dentro e fora da empresa; 
Natural: iniciativas voltadas para o consumo consciente 
de recursos e preservação do ambiente; e Financeiro 
compartilhado: desempenho econômico.
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dela vamos aprofundar nossa compre-
ensão a respeito desses temas”, explica 
Leonardo Miguel Severini, que teve o 
apoio do vice-presidente José Luís Tur-
mina na coordenação da pesquisa.

“Esta é basicamente uma pesquisa 
de satisfação, perspectivas e confian-
ça. Seu objetivo é identificar, a partir da 
percepção dos colaboradores do setor 
atacadista e distribuidor, quais são os 
drivers, isto é, os elementos motivado-
res que fazem com que, na ponta, as 
pessoas sejam mais felizes e tenham 
um desempenho melhor nas empre-
sas. E, a partir daí, propor melhorias”, 
diz Marcus Souza, diretor de Vendas e 
Marketing da MARS.

“O objetivo dos negócios é produzir 
soluções rentáveis para os problemas 
das pessoas e do planeta, não lucrar 
com a criação de problemas para as 
pessoas e o planeta. Esse é o propósito 
da existência de uma empresa que re-
almente importa”, diz Tereza Valentova, 
líder de Projeto da EoM, que se apre-
sentou em um vídeo especialmente 
enviado para a coletiva de imprensa. 

Para o EoM, segundo Tereza, os mo-
delos econômicos atuais, que por anos 
têm trazido lucro e permitido o cresci-
mento das empresas, vêm aos poucos 
mostrando sinais de exaustão. Para que 
lucros e oportunidades continuem sur-
gindo, é preciso que novas variáveis se-
jam levadas em consideração, de modo 
a tornar as atividades sustentáveis no 
longo prazo. Dessa maneira, sustenta-
bilidade é uma palavra-chave para os 
negócios de hoje. E ser sustentável sig-
nifica criar valor e trazer benefícios não 
só para as empresas, mas também para 
toda a sociedade. 

ABAD 2022 ATIBAIA COLETIVA DE IMPRENSA

PRINCIPAIS INSIGHTS

Alguns dos principais insights obtidos a partir dos dados 
levantados (áreas de oportunidade) são:

4Demanda por oportunidades de aprendizado e 
desenvolvimento de habilidades para funcionários de 
empresas distribuidoras (capital humano);

4Ações de sustentabilidade em prol do meio ambiente são 
bem-vistas por ampla maioria (capital natural);

4A adoção de vendas on-line por parte das empresas 
atacadistas e distribuidoras é importante para melhorar seu 
desempenho econômico (capital financeiro compartilhado);

4A confiança (capital social) é um importante motor do 
desempenho econômico e da satisfação no trabalho, de 
modo que esforços colaborativos entre o setor e a indústria 
podem construir relações mais profundas entre as partes 
interessadas e criar valor mútuo em todo o ecossistema.

“Por acreditarmos em que o futuro 
dos negócios e o atingimento de resulta-
dos no longo prazo estão intimamente 
ligados à sustentabilidade, nosso pro-
pósito é envolver o setor com essa ques-
tão, abrangendo os quatro pilares da 
pesquisa: capital humano, social, finan-
ceiro e ambiental. Essa pesquisa é um 
primeiro passo nesse sentido, e a partir 

Daniel Asp, 
da Nielsen, 
participou 

via on-line e 
explicou como 

será o novo 
Banco de Dados 

da entidade
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Evento da retomada

ABAD 2022 ATIBAIA ABERTURA

A abertura da 41ª Convenção Anual 
do Canal Indireto contou com uma 
entrevista com o presidente Leonardo 
Miguel Severini, homenagens e  o 
Hino Nacional em forma de chorinho
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Abertura solene 
da Convenção 
anual da ABAD  
na noite de  
6 de junho
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ABAD 2022 ATIBAIA ABERTURA

por Ana Paula Alencar
 

A solenidade de abertura da 
41a Convenção Anual do 
Canal Indireto — ABAD 2022 
Atibaia, realizada na noite 
de segunda-feira, dia 6 de 

junho, reuniu cerca de 600 convidados, 
incluindo atacadistas distribuidores e 
representantes da indústria. O presi-
dente da ABAD, Leonardo Miguel Seve-
rini, foi acompanhado na sessão sole-

600
convidados 
estiveram na 
abertura da 
Convenção 
Anual ABAD

ne pelo deputado federal Efraim Filho, do 
União da Paraíba, e presidente da FCS — 
Frente Parlamentar de Comércio e Servi-
ços e por José César da Costa, presidente 
da Unecs – União Nacional de Entidades 
do Comércio e Serviços e da CNDL – Con-
federação Nacional de Dirigentes Lojistas.

 Antes do seu pronunciamento de 
abertura, o presidente Severini concedeu 
uma entrevista à diretora-editorial da 
revista DISTRIBUIÇÃO, a jornalista Clau-
dia Rivoiro. Tendo acompanhado o de-

Fernanda 
Faveron foi 
a mestre de 
cerimônias  
do evento

O presidente 
Leonardo 
Miguel Severini 
e família 
acompanhados 
do deputado 
Efraim Filho e 
do presidente 
do CNDL e da 
Unecs, José 
César Costa,  
na abertura  
do evento 
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senvolvimento da ABAD ao longo  da 
trajetória da entidade, o presidente fri-
sou durante a entrevista os importan-
tes trabalhos realizados em defesa do 
setor e da atividade atacadista e distri-
buidora no canal indireto, “não ape-
nas no aspecto comercial, pois é uma 
atividade que procura entender o dia 
a dia do cliente do pequeno e médio 
varejo, oferecendo crédito e suporte, e 
que também faz o trabalho de picking 
e distribuição das mercadorias, que é 
tão valorizado pelos fornecedores”. E 
também contou um pouco de sua vida 
pessoal que incluem as atividades de 
associado da entidade, empresário do 
setor e  atual presidente.

Ele também lembrou que, em 
cada época, a demanda que o setor 
que a ABAD atendia tinha caracterís-
ticas próprias. “Eu vejo que, hoje, a 
demanda maior é tecnológica, aliada 
às pautas inclusivas ligadas às áreas 
social, ambiental e de governança.” 
Todos esses temas estavam contem-
plados nos debates do evento. O pre-
sidente também salientou o grande 
papel do evento como promotor de 
oportunidades e de networking.

ABAD 2022 ATIBAIA ABERTURA

Hino Nacional 
foi tocado pelo 
grupo musical 

Choro das Três

Rogério Oliva, diretor da entidade, 
Oscar Attisano, superintendente da 
ABAD e a esposa Fátima

A jornalista 
Claudia Rivoiro 
entrevista o 
presidente da 
ABAD, Leonardo 
Miguel Severini

Convenção 
reuniu 
atacadistas 
distribuidores, 
representantes 
de indústrias 
e convidados 
na noite da 
abertura, em 
Atibaia/SP
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ABAD 2022 ATIBAIA ABERTURA

NOVA REALIDADE   No discurso oficial de 
abertura, o presidente Leonardo des-
tacou a nova realidade vivida tanto por 
pessoas como por empresas, “onde o 
presencial e o virtual estão cada vez 
mais conectados e onde a tecnologia 
desempenha um papel de importância 
cada vez mais crucial”, o que justifica a 
escolha do tema deste ano: “Tecnologia 
e Processos em Benefício da Gestão”.

Ele reiterou a necessidade urgen-
te de incorporar a tecnologia ao dia 
a dia das empresas, a qual avança de 
maneira exponencial, e lembrou que 
acomodar-se não é uma opção. “Pen-
sando nisso, a ABAD trouxe para esse 
evento as mais destacadas tendências 
tecnológicas, as mais inovadoras fer-
ramentas de gestão e os mais pode-
rosos geradores de insights para que 
as empresas do nosso setor estejam 

O evento também foi palco de homenagens especiais a duas 
empresas atacadistas distribuidoras: Grupo Jorge Batista  
(71 anos de atividade), em homenagem  recebida por João 
Soares Cavalcanti (ao lado), representando a família Jorge 
Batista, e Atacadão (60 anos) cujo diretor Melk Magno 
Lugarezi  (acima) subiu ao palco com a diretoria da entidade.  

RECONHECIMENTO

Eu vejo 
que, hoje, a 
demanda maior 
é tecnológica, 
aliada às 
pautas 
inclusivas 
ligadas às 
áreas social, 
ambiental e de 
governança 
LEONARDO MIGUEL 
SEVERINI, presidente 
da ABAD

sempre um passo à frente e possam 
atingir seus resultados com excelên-
cia”, acrescentou.

O presidente não deixou de men-
cionar outros aspectos importantes do 
trabalho da entidade, entre eles o de se 
“posicionar institucionalmente e lutar 
pela aprovação ou modificação de pau-
tas legislativas que afetam o funciona-
mento do canal indireto”, e exortou os 
participantes a “participar ativamente 
dos debates, acumular conhecimento e 
ajudar a construir o caminho a ser trilha-
do pelo setor nos próximos anos”, desta-
cou. A solenidade de abertura do evento 
também ainda com uma apresentação 
muito original do Hino Nacional brasilei-
ro, uma  interpretação instrumental do 
grupo musical Choro das Três, composto 
pelas irmãs Corina, Elisa e Lia Meyer (flau-
ta, bandolim e violão). 
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Atual momento  
do País em pauta

ABAD 2022 ATIBAIA PAINEL POLÍTICO

No painel, Leonardo Miguel 
Severini, presidente da ABAD, e 
os convidados debateram o papel 
dos partidos políticos no Brasil
da Redação
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ABAD 2022 ATIBAIA PAINEL POLÍTICO

A Reforma Tributária dominou 
o debate do primeiro painel 
da 41a Convenção Anual do 
Canal Indireto – ABAD 2022 
Atibaia, realizado na segunda-

-feira, dia 6, logo após a solenidade de 
abertura. Com o tema “O Papel dos Par-
tidos Políticos no Brasil que Queremos”, 
os painelistas expressaram seu ponto de 
vista sobre como os partidos vão se mo-
vimentar após as eleições e como deve-
rá ficar a configuração política.

O painel, que teve a participação do 
presidente da ABAD, Leonardo Miguel 
Severini, foi formado pelos deputados 
Efraim Filho (União-PB) e presidente da 
FCS, Paula Belmonte (Cidadania-DF) e 
Marco Bertaiolli (PSD-SP), bem como 
por José César da Costa, presidente da 
Unecs – União Nacional de Entidades 
do Comércio e Serviços e da CNDL – 
Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas. A mediação foi conduzida pelo 
assessor jurídico da ABAD, o advogado 
tributarista Alessandro Dessimoni, e 
pelo assessor parlamentar da Action, 
João Henrique Hummel.

Abrindo o painel, João Henrique 
mostrou que houve uma mudança sig-
nificativa na divisão de poderes, que 
mudou a correlação de forças, a forma 
de debate e o encaminhamento das 
pautas, a partir do fim das coligações 
e da elevação da cláusula de barreira. 
“A pauta passou a ser do presidente da 
Câmara e do presidente do Senado. 
Antes, sempre havia uma medida pro-
visória travando o Congresso. Agora, é 
o Legislativo que estabelece a priorida-
de do que votar, partindo do interesse 
da sociedade”, afirmou, ressaltando a 
importância de os setores se organiza-
rem e se aproximarem dos parlamenta-
res do Congresso.

Deputado Efraim 
Filho, Leonardo 
Miguel Severini, 

presidente da 
ABAD e José 

César da Costa, 
presidente 

da Unecs

Tenho plena 
convicção de 
que temos o 
momento, 
a força e a 
maturidade 
do cenário 
para fazer 
a Reforma 
Tributária
EFRAIM FILHO, 
deputado federal

O painel político, 
no primeiro 
dia do evento, 
abordou as 
mudanças nas 
regras eleitorais
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Para Hummel, o País passou por 
uma grande reforma partidária com 
o fim das coligações e a elevação da 
cláusula de barreira. Isso provocou o 
fortalecimento dos partidos mais bem 
organizados. Depois das eleições deste 
ano, segundo ele, vão receber recursos 
públicos apenas os partidos com pau-
tas concretas. “O número de partidos 
deverá cair para cerca de 12 ou 13. Isso 
vai mudar a maneira de fazer política e 
de se relacionar no Congresso”, disse.

 
PAÍS TRAVADO O deputado Marco Ber-
taiolli destacou que há muita divergên-
cia em relação ao texto da Reforma Tri-
butária. “Não podemos ficar com o País 
travado agradando a reforma”, afirmou. 
Segundo ele, microrreformas podem 
ser feitas antes para ajudar o empre-
endedor brasileiro, já muito fragilizado 
por conta desse ambiente de negócios 
pouco amigável.

Para Efraim, a Reforma Tributária 
deverá vir no próximo ano, após as elei-
ções. “Tenho plena convicção de que 
temos o momento, a força e a maturi-

dade do cenário para fazer a Reforma 
Tributária”, disse. Para tanto, ele acredi-
ta que é preciso continuar a apoiar as 
pessoas comprometidas com o setor, 
e por isso, por convicção e princípios, 
defende quem produz no Brasil.

A deputada  federal Paula Belmon-
te disse que acredita na aprovação da 
Reforma Tributária ainda neste ano. 
“O parlamento quer produzir e esta-
mos empenhados. A Reforma Tribu-
tária seria um importante legado para 
os atuais presidentes da Câmara e do 
Senado”, disse.

Por sua vez, José César da Costa, o 
presidente da Unecs, reafirmou o papel 
da União, que é dar voz aos empresá-
rios. Disse que a União garantiu impor-
tantes vitórias. “Começamos a partici-
par do processo decisório e estamos no 
caminho correto. Por isso, é tão impor-
tante apoiar e valorizar os parlamenta-
res  nos Estados”, concluiu.

O presidente Leonardo destacou a 
grande vitória do setor em relação à 
aprovação do PLP 05/21, que foi san-
cionado pelo presidente da República, 
tornando-se a Lei 186. Disse também 
que o grande interesse dos empresários 
é poder contar com um melhor ambien-
te de negócios, com segurança jurídica, 
para levar adiante a sua atividade. 

ABAD 2022 ATIBAIA PAINEL POLÍTICO

PLP 05/21
sancionado pelo presidente da 

República, tornando-se a Lei 186

A Reforma 
Tributária seria 
um importante 
legado para 
os atuais 
presidentes  
da Câmara  
e do Senado
PAULA BELMONTE, 
deputada federal

Público presente 
pode ter um 

panorama do 
atual momento 

político brasileiro
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Na esteira da 
modernidade

ABAD 2022 ATIBAIA PAINÉIS

O segundo dia da Convenção foi 
marcado pela apresentação de quatro 
painéis, que abordaram digitalização, 
tecnologia, ESG e o cenário econômi-
co para os próximos meses
por Rúbia Evangelinellis e Cristiane Del Guadio 

Em um mundo norteado por 
temas e ferramentas que 
transportam empresas e con-
sumidores para soluções e 
comunicações virtuais, a 41a 

Convenção da ABAD, ocorrida de 6 a 8 
de junho, em Atibaia/SP, adotou neste 
ano o tema “Tecnologia e Processos 
em Benefício da Gestão” para o seu 
evento anual. O primeiro painel técnico 
teve como tema central “A Digitalização 
Potencializando os Negócios”, o qual 
apontou seis cases de empresas com 
sistemas considerados exemplares. 

São modelos adotados pelas indús-
trias Unilever, PepsiCo e Cargill Foods 
e, representando o canal indireto, pelos 
grupos Martins, DecMinas e Vila Nova. 
Foram selecionados a partir de experi-
ências relatadas no comitê do Canal In-
direto da ABAD, que reúne 20 empresas, 
e coordenado pelo professor Nelson 

Leonardo Miguel Severini, presidente da ABAD, abre o segundo dia da Convenção da entidade
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Barrizzelli, da FIA – Fundação Instituto 
de Administração da USP – Universida-
de de São Paulo, e Roger Saltiel. Ambos 
também atuaram como mediadores do 
painel, onde foi apresentado um mode-
lo de organização digital, ou “mandala”, 
identificando como a operação digital 
pode ser feita e quais departamentos 
devem ser integrados. 

Segundo Saltiel, a essência da man-
dala é mostrar que o tema digitalização 
vai além de ser um e-commerce ou  
marketplace. “Ele gira por outros te-
mas, como eficiência logística, finan-
ças, inteligência artificial para captar 
informações de mercado e para treina-
mento, entre outras ações”, observa.

Tomando como base o eixo central, 
a mandala divide-se em três campos: 
operacional (com viés para gestão lo-
gística e arquitetura de dados), comer-
cial (trade & execução do ponto de 
venda, gestão da equipe comercial e 
canais de vendas) e administrativo (que 
compreende as subdivisões de gestão 
financeira, treinamentos e processos 
administrativos).

No caso do Grupo Vila Nova, a au-
tomação de pedidos proporciona o 
acompanhamento do ciclo até a sua 
conclusão com a entrega da nota fis-
cal para o cliente. Permite inclusive a 
análise célere do cadastro do cliente e 
a liberação do crédito. Entre os benefí-
cios citados por Alexandre Villas Boas, 
diretor-comercial, estão o aumento do 
controle da operação e a identificação 
de ações e KPIs (indicadores-chave de 
desempenho), além da redução de cus-
tos – com a equipe e a gestão logística.

Na Cargill Foods, Augusto Lemos, 
diretor-geral, ressaltou a experiência do 

grupo obtida com o portal mycargill: 
“Trata-se de um ambiente digital, onde 
os clientes, com senha e cadastro, vão 
navegar e têm uma relação direta com 
a Cargill. É como um grande túnel que 
tem cadastro de cliente, entrada e sta-
tus do pedido, menu logístico e consul-
toria técnica. A grande diferença (desse 
sistema) é a possibilidade de obter res-
postas com rapidez.”

Por sua vez, o Grupo Martins adotou 
um sistema de digitalização e utilização 
intensiva de dados com foco na trans-
formação do papel do representante co-
mercial autônomo/vendedor. Como res-
posta positiva, Marco Antônio Tannus, 
diretor de Clientes & Trade Marketing, 
aponta a melhoria do tíquete médio, 
aumento da base de clientes e simplifi-
cação do atendimento. O sistema digital 
permite, inclusive, o olhar atento e o cru-
zamento de informações sobre pedidos 
e até recomenda possíveis compras, a 
partir das experiências registradas.

Primeiro 
painel contou 
com cases 
de empresas 
do setor e 
abordou o tema 
digitalização  
nos negócios

A grande 
diferença 
(desse 
sistema) é a 
possibilidade 
de obter 
respostas com 
rapidez
AUGUSTO LEMOS, 
diretor-geral da 
Cargill Foods
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A PepsiCo investe em um sistema de 
transformação digital para intensificar a 
agilidade, a precisão e a produtividade 
com foco no programa de execução. O 
processo traz  ganhos com a agilidade na 
leitura das lojas, a expansão da base au-
ditada, o diagnóstico e o plano de ação 
imediato e a maior produtividade da 
equipe. André Marques, diretor-comer-
cial para o canal indireto, explica que o 
sistema é destinado, sobretudo, ao pe-
queno varejo e que está em fase de teste 
no México e, em breve, também no Brasil.

Por sua vez, Euler Fuad Nejm, presi-
dente do Grupo Super Nosso, apresen-
tou como novidade a implantação do 
e-commerce (B&B) do DecMinas/Dec-
Bahia, braço com atuação no atacado 
distribuidor. A iniciativa é tomada a partir 
das experiências consideradas bem-su-
cedidas e obtidas em outras duas frentes 
de negócios: da rede de varejo e no ata-
cado de autosserviço Apoio Mineiro. “Es-
tamos no pré-lançamento. Primeiro será 
em Minas e, posteriormente, na Bahia. O 
cliente vai entrar no site e ter acesso inclu-
sive às compras fracionadas”, explicou.

O case da Unilever, apresentado por 
Ricardo Zucollo, vice-presidente de De-
senvolvimento de Clientes, tem como 
ponto de partida uma história iniciada 
em 2016 com o Compra Unilever e que 
vem passando por transformações. A 
nova versão compreende o DDU (Distri-
buidor Digital Unilever) em conjunto com 
o Digitaliza Agora, que implica na “evolu-
ção da jornada de digitalização completa 
do pequeno varejista”. “É importante ter 
dados para centros de análises, da área 
da atuação e disponíveis para fazer o 
mapeamento, além de uma estrutura co-
mercial dedicada”, destacou.  

TECNOLOGIA DITA OS RUMOS  Diante dos 
cenários que se desenham na retomada 
das atividades após o período pandêmi-
co, executivos das principais empresas 
fornecedoras de ferramentas tecnológi-
cas são unânimes em reconhecer uma 
importante transformação no Brasil. 
Especialmente depois das recentes mu-
danças regulatórias provocadas pelo Pix 
como forma de pagamento e pelas for-
mas de gerenciamento de dados sobre 
produtos que precisam acompanhar 
essa evolução. No painel “Tecnologias e 
Processos em Benefício da Gestão”, par-
ticiparam algumas das empresas mais 
importantes do segmento. 

 Com a disseminação do modelo 
híbrido de trabalho, imposto pelo iso-
lamento na pandemia de covid-19, 
as formas de consumir ficaram muito 
mais digitais, o que também provocou 
a adaptação dos agentes de distribui-
ção. Novas formas eficientes de con-
trole de processos se moldaram para 
atender ao cliente muito mais conecta-
do. Alberto Sorrentino, da Varese Retail, 
ressaltou o cadastro como o centro do 
processo de conhecimento de clientes 
e de produtos e do quanto é importan-
te manter essa ferramenta planejada 
e atualizada. “Tecnologia e logística 
como estratégias são fundamentais 
para unificar as maneiras de processar 

Alberto 
Sorrentino,  
da Varese Brasil, 
ressaltou o 
cadastro como  
o centro  
do processo  
de conhecimento  
de clientes  
e produtos
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os pedidos”, complementou o executi-
vo. Ele destacou que, com a implanta-
ção da internet 5G, essa revolução será 
ainda mais impactante para os ecossis-
temas do varejo. Outra tendência em 
franca implementação no Brasil e no 
mundo para sistematizar todas as infor-
mações sobre o produto é o código bi-
dimensional em substituição ao código 
de barras convencional, apresentado 
pela Ana Paula Maniero, da GSI. Muito 
mais abrangente, o novo formato de 
identificação concentra mais dados do 
produto e interliga as pontas de todo o 
processo, permitindo interação tanto 
da indústria ou produtor, da operação 
de loja, quanto o consumidor. “A tec-
nologia permite carregar informações 
sobre cadastro, estoque e também nas 
embalagens”, disse Ana Paula.

As formas de pagamento também 
foram impactadas por recentes mu-
danças, como vendas pelo WhatsUp e 
aplicativos de entregas. Na evolução 
das vendas digitais, a tecnologia tem 
sido desenvolvida para evitar rupturas 
de estoque e contribui para a eficiência 
logística. Essas constatações foram tra-
zidas por Elói Assis, da TOTVS, falando 
sobre o desafio em tempos de dados 
na ponta dos dedos: “As transforma-
ções digitais são constantes, graduais, 
para acompanhar o ritmo frenético do 
varejo”, definiu Assis.

Sob o aspecto da excelência de 
vendas, Marcelo Paiva, diretor da Mon-
delez, comentou que é preciso definir 
estratégias a serviço do crescimento e 
reconhecer o tamanho do negócio para 
definir o potencial futuro, e sentenciou: 
“Vai se destacar a empresa que, base-
ada na procura, no tipo de loja, pode 

reconhecer a diversidade do mercado.” 
Concluindo o painel, o presidente Le-
onardo Miguel Severini definiu que as 
tecnologias farão com que indústria 
deixe de ser mera operadora logística, 
“mas passará a atuar no ecossistema 
para investir em outras frentes”, portan-
to a importância de alternativas como a 
transição para o código bidimensional, 
considerando ainda a complexidade 
das proporções continentais do País.

 REVOLUÇÃO E BOAS PRÁTICAS O tema 
“Agenda ESG: Revolução nos Negócios 
e na Sociedade” em um dos painéis que 
apresentou iniciativas das empresas 
Boomera, de capital nacional e focada 
em economia circular; na P&G e em um 
estudo inédito, realizado com cerca de 
2 mil colaboradores do canal indireto, 
que avaliam as ações das companhias 
no trato com o capital humano, social, 
ambiental e financeiro do atacado dis-
tribuidor (ver matéria nesta edição).

Luiz Marcatti, presidente da Mesa 
Corporate Governance e mediador do 
painel, explicou que a demanda por 
ESG veio “para ficar e gerar valor”. “Sur-
giu, em 2019, a partir da carta de um 

 A agenda ESG 
foi o tema do 

abordado  por 
Luiz Marcatti, 

José Luis 
Turmina e 

representantes 
da Boomera, 

P&G e pela 
ABAD Flávio 

Vinte e Leonardo 
Miguel Severini 
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grande empresário, Larry Fink, para os 
CEOs das operações do fundo Blackro-
ck, com diretrizes apontando para onde 
e como devem direcionar os investi-
mentos com busca de resultados ali-
nhados a uma estratégia de longo prazo 
e avaliando os impactos que a empresa 
causa ao meio ambiente e à sociedade. 
Não se trata apenas de ganhar dinheiro, 
mas sim de considerar de que maneira 
isso é feito e mostrar resultado cons-
truindo o que está ao seu redor.”

José Luiz Turmina, vice-presidente 
da ABAD, comentou o levantamento 
realizado em parceria com a EoM – Eco-
nomics of Mutuality Solutions, com 
patrocínio da indústria de bens de con-
sumo MARS, e apresentado, em vídeo, 
no início do painel. Traz o olhar de cer-
ca de 2 mil dos colaboradores do setor 
para as ações das empresas. “O estudo 
mostra que 78% dos respondentes não 
eram gerentes, o que se traduz em um 
retrato de empresas do nosso setor e 
que aponta bons insights e boas opor-
tunidades”, observa. Turmina ressalta 
que a pesquisa aponta a percepção 
dos funcionários mas, nem sempre, 
ressalta a realidade do setor, especial-
mente considerando que somente 30% 
enxergam ações sustentáveis. ( ver ma-
téria nesta edição)

 Guilherme Brammer, CEO da Boo-
mera, abriu a apresentação criticando 
desperdícios observados na economia 
linear, baseado em ciclo de vida curto 
de produtos e de pouco uso. “Preci-
samos repensar a forma do fazer, de 
inventar novas práticas. Se o mercado 
financeiro começa a pensar onde vai in-
vestir o dinheiro, já leva as empresas a 
avaliarem a maneira de fazer negócios”

A Boomera tem parceria com em-
presas, oferecendo soluções de reci-
clagem, logística, engajamentos, pales-
tras, etc. Hoje, há mais de 400 clientes 
trabalhando no desenvolvimento de 
projetos e produtos. Entre esses está o 
projeto com a ABAD, de ponto de en-
trega voluntário no varejo. O material 
coletado é enviado e gera renda para a 
cooperativa. 

Luana Borges, diretora de vendas e 
líder do programa Pilares da P&G, que 
conecta as ações corporativas da em-
presa com time de vendas e parceiros 
comerciais. No pilar cidadania, a pro-
posta é formar a força do bem com o 
trabalho desenvolvido em três focos: 
impacto na comunidade, igualdade e 
inclusão e sustentabilidade ambien-
tal por meio de uma ação que envolve 
funcionários, marcas, parceiros e co-
munidade. Por meio do tripé inspirar, 
motivar e contribuir, o programa JBP 
da Cidadania, assim como é nomeado 
na P&G, realiza encontros e lives com-
partilhando cases. Também disponibi-
liza materiais para implementação de 
políticas de ESG nos negócios.

Flávio Vinte, presidente do GAJS – Gru-
po ABAD Jovens e Sucessores também 
falou do Crie o Impossível, um programa 
de cunho social, do qual foi fundador, e 
de estímulo à educação e capacitação 
para jovens de escola pública. 

EXPECTATIVA REALISTA Experiência e 
resiliência do Brasil em superação de 
crises econômicas foram qualidades 
exaltadas pelos convidados no painel 
“O que Esperar do Cenário Econômico 
para os Próximos Meses”, encerrando a 
programação. Conduzido pelo econo-

ABAD 2022 ATIBAIA PAINÉIS

Precisamos 
repensar a 
forma do fazer, 
de inventar 
novas práticas. 
Se o mercado 
financeiro 
começa a 
pensar onde 
vai investir 
o dinheiro, 
já leva as 
empresas a 
avaliarem a 
maneira de 
fazer negócios
 GUILHERME 
BRAMMER, CEO  
da Boomera
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mista Ricardo Amorim, o painel eviden-
ciou a facilidade do País em lidar com re-
tomadas pós-crises inflacionárias como 
fatores positivos perante outras econo-
mias emergentes.

 Outros convidados para a mesa de 
discussões foram José da Costa Neto, 
diretor-presidente da JC Distribuição; 
Thiago Glucksmann, da BMS Soluções 
Tributárias; e Luiz Rabi, economista 
da Serasa Experian. Os especialistas 
discorreram sobre como a pandemia 
de covid-19 e a guerra instalada en-
tre Rússia e Ucrânia, além da própria 
situação política e o desemprego bra-
sileiro interferem na economia e como 
será o futuro próximo.

 Abrindo o painel, Ricardo Amorim 
relacionou os impactos geopolíticos e 
a capacidade de reação do País, proje-
tando positivamente o enfrentamento 
da inflação nos próximos meses. Outro 

fator impulsionador da recuperação, 
segundo ele, será a transformação 
digital: “O compartilhamento das in-
formações promovidas pelo open 
bank vão forçar a concorrência entre 
instituições de crédito, provocando 
diminuição dos custos e queda dos 
preços”, lembrou.

Quanto à análise de crédito, inadim-
plência e custo do capital, foram comen-
tados como elementos da mudança de 
cenário prevista por José da Costa Neto. 
“As turbulências do mercado já são bem 
conhecidas dos brasileiros, o que faz 
com que a experiência e resiliência favo-
reçam a retomada”, afirmou o empresá-
rio do setor e vice-presidente da ABAD.

 Coube a Thiago Glucksmann trazer 
ao debate a questão tributária como 
um dos grandes entraves para a econo-
mia. Na previsão do especialista, “o de-
safio pós-pandemia é vencer a burocra-
cia e apostar em compliance, visando 
as oportunidades e a competitividade, 
assim como a valorização das inova-
ções tecnológicas para reduzir riscos”.

 Para Luiz Rabi, o cenário macroeco-
nômico ainda passará por um grande 
“aperto”. “É um remédio amargo aceitar 
as taxas de juros altos, mas a política in-
ternacional ainda vai ditar o ritmo.” 

ABAD 2022 ATIBAIA PAINÉIS

Cenário 
ecônomico 
do Brasil foi o 
último painel 
apresentado

 O economista 
Ricardo Amorim 

foi o mediador 
do painel que 

enfatizou o 
momento atual 

do Brasil  
e do mundo
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Evento  
termina com 
premiação
O último dia do encontro anual do 
canal indireto destacou os maiores 
atacadistas distribuidores, em 
faturamento, segundo o Ranking ABAD 
NielsenIQ 2022 (ano-base 2021)

FO
TO

S:
 L

U
C

IA
N

A 
C

ÁS
SI

A 
FO

TO
S

Entrevistas: Adriana Bruno, Cláudia Rivoiro  
e Rubia Evangelinellis

ABAD 2022 ATIBAIA/ MAIORES DO ANO

Na última noite da 41a Con-
venção Anual do Canal 
Indireto — ABAD 2022 Ati-
baia, 7 de junho, ocorreu 
a premiação dos Maiores 

Atacadistas e Distribuidores por Estado 
e Nacional (ABAD/NielsenIQ). O Ataca-
dão recebeu o prêmio de Maior Ataca-
dista Nacional de 2022. Todos os ven-
cedores do Brasil foram anunciados no 
jantar de encerramento do evento, que 
contou com a participação de cerca de 
600 convidados. Os ganhadores do tro-
féu se destacaram na pesquisa condu-
zida no início deste ano para a elabo-
ração do Ranking ABAD/NielsenIQ 2022 
(ano-base 2021), publicado na edição 
de maio da revista DISTRIBUIÇÃO.
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OS PREMIADOS

REGIÃO NORTE
Pará  Preço Baixo Meio a Meio
Acre  Recol Distribuição e Comércio
Amapá  Rachel Loiola
Amazonas  Mercantil Nova Era 
Rondônia  Coimbra Importação e Exportação
Roraima  Parima Distribuidora
Tocantins Nosso Lar
REGIÃO SUL
Rio Grande do Sul  Oniz Distribuidora
Paraná  Destro MacroAtacado
Santa Catarina  Grupo Delly's

REGIÃO SUDESTE
São Paulo  Servimed Comercial
Rio de Janeiro  Playvender Distribuidora do Brasil
Minas Gerais  Grupo Martins
Espírito Santo  Unimarka Distribuidora

REGIÃO NORDESTE
Paraíba  Nordece 
Pernambuco  Masterboi
Bahia  Atakadão Atakarejo 
Sergipe  Megga Distribuidora
Maranhão  Comcarne Comercial de Carne
Alagoas  Andrade Distribuidor
Ceará  J.Sleiman 
Piauí  Jorge Batista & Cia.
Rio Grande do Norte  Riograndense Distribuidora

REGIÃO CENTRO-OESTE
Distrito Federal Atacadão Dia a Dia
Goiás  JC Distribuição e Logística
Mato Grosso  Norte Sul Real Distribuidora e Logística
Mato Grosso do Sul  Bate Forte

“Tivemos momentos de intenso 
aprendizado em dois dias. Espe-
ro que todos tenham aproveitado 
as horas de convivência com seus 
pares, clientes e fornecedores, de-
senvolvendo um diálogo produtivo 
e abrindo portas para novos e bons 
negócios. Também espero que cada 
um tenha absorvido informações 
significativas para as suas empresas, 
seja do ponto de vista da gestão, da 
inovação ou do próprio futuro do ne-
gócio”, disse Leonardo Miguel Seve-
rini, presidente da ABAD, em breves 
palavras antes da premiação.

Encerrados os painéis que domina-
ram a programação do segundo dia da 
Convenção, Felipe Rutkowski, account 
manager da NielsenIQ, relembrou a 
metodologia do Ranking do setor, di-
vulgado em maio último, e fez uma 

27
 empresas 
foram 
premiadas

Troféus 
entregues já 
fazem parte  
da agenda

ABAD 2022 ATIBAIA/ MAIORES DO ANO
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Leonardo Miguel Severini, ao lado 
do presidente e do executivo da fi-
liada estadual correspondente e do 
respectivo líder regional ABAD. Ao fi-
nal do jantar, os presentes puderam 
desfrutar da apresentação da cantora 
Nayra Days e da banda, patrocinada 
pela Heineken.

Conheça nas páginas a seguir os pre-
miados em uma breve entrevista. 

concisa apresentação focada no ce-
nário do consumo brasileiro no pri-
meiro trimestre de 2022. Ele também 
reforçou aos convidados o anúncio 
da parceria entre ABAD e NielsenIQ 
para produzir a pesquisa com os indi-
cadores mensais do setor a partir dos 
respondentes do Ranking.

Na sequência, foram chamadas as 
maiores empresas do setor por Es-
tado, conforme apontado pela pes-
quisa, para receber o troféu, que foi 
entregue pelo presidente da ABAD, 

Tivemos 
momentos 
de intenso 
aprendizado 
em dois dias. 
Espero que 
todos tenham 
aproveitado 
as horas de 
convivência
Leonardo Miguel 
Severini, presidente 
da ABAD
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Vitor Miguel Severini, o casal Manoel Silvério e Maria Auxiliadora Severini, 
o presidente da ABAD Leonardo Miguel Severini e a esposa Janete com os 
filhos Leonardo e Manoela 

Felipe 
Rutkowski, 
account 
manager da 
NielsenIQ, fez 
uma concisa 
apresentação 
focada no 
cenário do 
consumo 
brasileiro

No jantar de 
encerramento, 
a apresentação 
da cantora Nayra 
Days e banda 
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 ESTRATÉGIAS 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. Contamos com a 
Cotabest, nosso braço digital, 
além de parcerias com os 
aplicativos Rappi e Cornershop, 
que ampliam o nosso alcance 
para o consumidor final, 
enfatiza Marco Oliveira, CEO 
do Atacadão (foto). Ele também 
afirma que por conta disso, há 
um grande compromisso com o 
aprimoramento das tecnologias, 
processos e questões que 
envolvem o ESG, que permeia 
toda a estratégia de crescimento 
da companhia.

 EXPECTATIVAS
Para 2022, a expectativa, 
segundo o CEO, consiste em 
seguir com a estratégia de 
expansão e com a sustentação 
dos planos traçados para o 
crescimento da rede. “E que 
ela siga 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”, completa.

Sustentação de planos

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR NACIONAL

ATACADÃO FATURAMENTO: R$ 58.993.207.687,91 

32 maiores do ano.indd   3632 maiores do ano.indd   36 22/07/2022   14:25:2122/07/2022   14:25:21



 JUL/AGO 2022 www.revistadistribuicao.com.br 37

ABAD 2022 ATIBAIA/MAIORES DO ANO

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR PARÁ

RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO

Foco nas pessoas
 ESTRATÉGIAS Priorizar a constituição de uma empresa 
com alma, com foco nas pessoas, foi o ponto de partida 
para o sucesso da Preço Baixo Meio a Meio, segundo Geam 
Freitas, diretor-presidente da empresa (foto). Segundo ele, 
analisar a concorrência, examinar tendências de mercado 
e trabalhar com o melhor preço são coisas cotidianas para 
qualquer empresa do segmento. “Mas a empresa entende 
que trabalhar o cliente, a pessoa que vem à loja e procura 
por algo é de fato o que vai levar ao topo”, destacou. 

 EXPECTATIVAS Segundo Geam, as consequências 
socioeconômicas do período pandêmico ainda trazem 
muitas incertezas. “Continuamos com muitas inseguranças. 
Tudo ainda é muito imprevisível. Penso que o grande 
aprendizado é a contínua adaptação aos cenários que vão 
surgindo. Continuamos aqui, com foco nas pessoas, para 

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR ACRE

 ESTRATÉGIAS Manter o cliente no centro das 
atenções é o que tem norteado a Recol a adotar uma série 
de estratégias que justificam o sucesso da empresa. Entre 
elas, Ronaldo Milburges do Espirito Santo (foto), head da 
empresa, destaca a redução de custos de entrega; preço justo; 
capacitação da equipe; e melhoria nos processos internos com 
ganhos em agilidade, entre outros. “Temos buscado sempre 
parceiros fortes, com marcas de destaque e que fazem a 
diferença no dia a dia do consumidor”, diz Espírito Santo. 

 EXPECTATIVAS Os constantes aumentos nos 
preços estão refletindo uma certa insegurança nos 
clientes. “Isso tem atrapalhado a negociação de volume. 
Por outro lado, isso tem ‘forçado’ o vendedor a avaliar 
melhor qualidade e a sugestão dos pedidos, levando 
cada vez mais um mix assertivo para as negociações. 
Diante disso, acreditamos que não haverá um aumento 

O cliente no centro das decisões 

no volume das vendas em geral, porém acontecerá 
um aumento baseado no reajuste de preço e no 
melhoramento do mix”, afirma. Principais fornecedores: 
P&G, Johnson & Johnson, Reckitt, Unicharm e L'Oréal.

FATURAMENTO: R$ 331.998.949,33 

nos mantermos atendendo à sociedade e cumprindo 
o nosso papel social e econômico enquanto empresas 
responsáveis”, diz. Principais fornecedores: BRF, Nestlé, 
Piracanjuba, Coca-Cola e Santa Izabel Alimentos. 

PREÇO BAIXO MEIO A MEIO FATURAMENTO: R$ 651.061.075,45 
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 ESTRATÉGIAS Olhar o mercado com lupa, 
observando seu movimento, sua evolução tecnológica e suas 
formas de atendimento (para vender e entregar), o portfólio 
da sua empresa, e a capacidade de consumo da população 
são os recursos que permitem à Mercantil Nova Era manter a 
competitividade. “O setor é dinâmico, pede inovações e, num 
momento de queda do poder aquisitivo, que impacta nos 
negócios, é preciso ter e conservar a atitude, pois as pessoas 
buscam produtos e marcas mais em conta. Hoje, considero 
o preço um fator determinante para se definir o rumo das 
vendas”, avalia Luiz Gastaldi Júnior (foto), diretor da empresa.

 EXPECTATIVAS “Nosso planejamento visa obter um 
aumento mínimo de 15% no resultado. Estamos analisando 
portfólio, convênio com a indústria, reduzindo margem 
e investindo em nichos diferentes de mercado, como 
na padaria/rotisserie e no setor de FLV (frutas, legumes 

e verduras) para atrair novos clientes.” Com o pêndulo 
dos negócios inclinado para o cash&carry. Principais 
fornecedores: BRF, Itaipava, JBS, Nestlé e Ambev.

Olhar atento para crescer

 ESTRATÉGIAS Investir em tecnologia, 
oportunizar o mercado interno, capacitar 
a força de vendas e expandir a região de 
atuação, além de estreitar cada vez mais 
nossa parceria com fornecedores são algumas 
das estratégias da empresa para crescer, de 
acordo com Itamar José Sarmento Costa, 
diretor da Rachel Loyola – Armazém Brasil.

 EXPECTATIVAS “Queremos manter nossa 
meta de crescimento alcançada no primeiro 
semestre, e para 2023, acreditamos e temos 
projetos esperando uma melhora significativa na 
economia brasileira e na do nosso Estado”, diz 
Costa. Principais fornecedores: Colgate, Nestlé, 
Unilever, JBS e Química Amparo.

Capacitação e tecnologia 

FATURAMENTO: R$ 1.977.000.000,00 

FATURAMENTO: R$ 248.339.181,98 

MERCANTIL NOVA ERA 

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR AMAZONAS

RACHEL LOYOLA – ARMAZÉM BRASIL 

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR AMAPÁ

João Carlos Valente, 
presidente da Adaap, 

recebeu o troféu
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FATURAMENTO: R$ 77.002.830,63 

Além da fronteira
 ESTRATÉGIAS A Parima Distribuidora mantém 
sua atenção voltada para o movimento de consumo 
de Roraima e de países vizinhos. Com um portfólio de 
600 produtos, a empresa reconhece oportunidades de 
aumento de negócios no seu Estado de origem e para 
a Venezuela e, em menor escala, para a Guiana Inglesa 
(de menor população). O presidente Antônio Parima 
comemora os bons ventos que sopram a favor da região, 
em razão do crescimento dos agronegócios, e também 
da melhoria da economia. A companhia também exporta 
produtos de marca própria, como composto lácteo, 
refresco em pó, gelatina, creme de avelã e biscoito. 

 OBJETIVO A distribuidora aposta na manutenção 
da escala de crescimento e prevê um salto de 20% com 
a expansão de sua atuação para o interior de Roraima. O 
melhor resultado obtido até agora também é atribuído à 

revisão do portfólio, que hoje se apresenta mais enxuto. 
A empresa tem 1.200 clientes ativos em Roraima e 
trabalha com cerca de 600 itens. Principais fornecedores: 
Bauducco, Bettanin, Nissin, Parima, PepsiCo, Todeschini.

Sortimento adequado
 ESTRATÉGIAS “Ao longo de toda a nossa história, 
preparamo-nos e trabalhamos para ser a melhor e a principal 
opção para todos os varejistas, pequenos e médios, esforçando-
nos por oferecer o melhor sortimento possível para atender a 
todos os elos da cadeia: mercados, supermercados, farmas, 
padarias e food service”, afirma André Luís Salgado Sá Maia 
(foto), gerente de Compras da Coimbra Importação e Exportação.

 EXPECTATIVAS Para Maia, sem dúvida 2022 tornou-se 
muito mais desafiador para os negócios tanto global como 
localmente. “Temos de maneira geral a cadeia de suprimentos 
e fornecimento toda alterada nas suas capacidades de 
atendimento, provocando rupturas de toda ordem. Ainda 
assim, ele diz que a expectativa da empresa é a melhor 
possível. “Para 2023 as expectativas são positivas com a 
melhoria da cadeia de abastecimento, insumos, produtos 

e serviços, inclusive com o início de nossas atividades 
de e-commerce, que já começaram suas atividades 
neste segundo semestre de 2022”, finaliza. Principais 
fornecedores: Unilever, Diageo, J.Macêdo, Elgin e Colgate.

FATURAMENTO: R$ 664.354.665,30 

 PARIMA DISTRIBUIDORA 

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR RORAIMA

COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR RONDÔNIA

 Weslem Ramos, gerente, 
recebeu pela empresa
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Valor da experiência
 ESTRATÉGIAS Com a vantagem competitiva de contar 
com a experiência de atuar desde 1990 como distribuidora, 
antes mesmo de o modelo de negócios se expandir, a Oniz 
investe no trabalho de execução, merchandising e atendimento 
aos pontos de venda para manter o fôlego e atingir as metas. 
“Ao longo dos anos, nos mantemos focados em repercutir 
o que recebemos dos fornecedores. No nosso dia a dia, 
precisamos contar com bons profissionais e processos”, 
resume José Luís Turmina (ao centro), diretor-executivo.

 EXPECTATIVAS A sinergia obtida com fornecedores 
e clientes vem, inclusive, proporcionando, desde 2018, 
crescimento acima do mercado. Em 2021, a empresa 
registrou um incremento de 33%. Para este ano, ela 
prevê que irá ultrapassar a meta inicial de 17%, podendo 
até mesmo ir além de uma alta de 20%. Parte integrante 
do grupo Pátria Investimentos, aquisição anunciada no 

início deste ano, a Oniz manterá sua identidade no 
mercado e, segundo Turmina, a operação fortalecerá 
a parte operacional e as boas práticas, e dará mais 
solidez à empresa. Principais fornecedores: Mars, 
Mondelez, Nissin (Miojo) e Procter & Gamble.

FATURAMENTO: R$ 719.794.129,83 ONIZ DISTRIBUIDORA

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR RIO GRANDE DO SUL

Valorização do cliente 
 ESTRATÉGIAS Oferecer ao cliente um variado mix 
de produtos e trabalhar com grandes estoques, evitando 
a ruptura de produtos são algumas das estratégias 
do Grupo Nosso Lar. “Durante a pandemia esse foi, 
inclusive, um diferencial nosso, sempre valorizando o 
cliente e não deixando faltar produtos”, conta Rodrigo 
Mocó Bravo, presidente do Grupo Nosso Lar. Ele destaca 
que a empresa conta com três centros de distribuição 
que contribuem para o sucesso das operações. 

 EXPECTATIVAS De acordo com Bravo, no primeiro 
semestre, a empresa cresceu 17% e tem a expectativa 
de que esse número cresçará, fechando o segundo 
semestre com um índice entre 20% e 22%. Principais 
fornecedores: TCL, Whirpool, Electrolux, Plumatex, Philco.

FATURAMENTO: R$ 476.720.132,50 NOSSO LAR

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR TOCANTINS

Ricardo Amorim, executivo da 
filiada, recebeu o prêmio
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 ESTRATÉGIAS A tecnologia, os processos e a gestão 
fazem parte da estratégia do Grupo para construir um 
resultado positivo. “A digitalização dos processos, as ações 
necessárias e as atividades são fundamentais para a nossa 
trajetória, em especial para apoiar o nosso cliente, o pequeno 
varejo, que se destacou durante a pandemia com o seu 
trabalho”, apontou Emerson Destro (centro), diretor do Grupo. 

 EXPECTATIVAS Para Destro, os próximos 
passos serão avaliados em ritmo normal. “Mas já 
prevendo um crescimento de dois dígitos para este 
ano, na faixa de 15% a 18%, apesar dos desafios 
econômicos no País, como a inflação, mas sempre 
acreditando em nosso trabalho”, destacou. Principais 
fornecedores: Colgate, Ypê, Nestlé, Diageo e J&J. 

Acreditar no trabalho
FATURAMENTO R$ 1.993.456.625,54 DESTRO MACROATACADO

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR PARANÁ
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MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR SÃO PAULO

 ESTRATÉGIAS Eleita pela segunda vez consecutiva 
como a maior empresa atacadista distribuidora por São 
Paulo, a Servimed, sediada em Bauru, conta com um 
portfólio de 14 mil itens, integrado por medicamentos 
e produtos de higiene e beleza. Além de São Paulo, 
abastece Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Goiás, 
Espírito Santo e Distrito Federal. Ao receber o prêmio, 
o presidente Antônio Iachel Marques (foto) atribui o 
bom desempenho da companhia ao fato de atuar com 
equipes segmentadas para vendas e atendimento. 

 EXPECTATIVAS O empresário espera fechar 
2022 com um crescimento de 18%, marca que já está 
sendo observada no resultado parcial do ano, enquanto 
o Grupo fortalece a esteira logística que sustenta a 
operação. Neste segundo semestre, o Grupo inaugura 
um centro de distribuição na região de Curitiba/PR. 

“Com isso, a partir de julho, teremos a condição de 
atender os pedidos da região a partir da nova unidade, 
o que antes era feito pelo CD de Bauru.” Principais 
fornecedores: Aché, Bristol, L’Oréal, Mondelez, Novartis. 

Mix robusto
SERVIMED COMERCIAL FATURAMENTO: R$ 3.109.830.646,25 

Oportunidade para a empresa crescer
 ESTRATÉGIAS A empresa, que começou 
a atuar em 2015, em Minas Gerais, conta com 
180 mil clientes e 20 mil SKUs, mas segundo 
Alessandro Chiaramitara (centro), executive-
chairmain do Grupo Delly's, há muita oportunidade 
para a empresa crescer nesse segmento. 
“Queremos atender os nossos clientes com 
uma linha de produtos importantes para o seu 
portfólio, entrega rápida em 24 horas – o que 
já é feito –, e uso de maneira inteligente da 
tecnologia investida no negócio”, destacou. 

 EXPECTATIVAS Para Chiaramitara, a empresa 
tem a expectativa de continuar a crescer de maneira 
orgânica e vendo o food service retomar com 
força total este período pós-pandemia. “Queremos 

ser um grande player nacional e encerrar 2022 com o 
dobro de faturamento”, declarou. Principais fornecedores: 
Sadia, Cargill, Bem Brasil, McCain e Friboi, entre outros.

GRUPO DELLYS FATURAMENTO: R$ 3.862.064.337,00 

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR SANTA CATARINA
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 ESTRATÉGIAS A estratégia adotada pelo Martins 
é a de ressignificar o modelo de atacadista generalista, 
criando o modelo de atacadista generalista 4.0, com 
maior competitividade e alinhamento às tendências. Isso 
significará transformar o Martins de uma empresa que 
distribui mercadorias com uso intenso de tecnologia em 
uma empresa de tecnologia e inteligência que distribui 
mercadorias, sem, no entanto, perder sua característica 
relacional. O Martins oferece 24.000 SKUs diretamente e 
em sua operação Marketplace 3P, 82.000 SKUs adicionais, 
explica Rubens Batista (foto), CEO do Grupo Martins.

 EXPECTATIVAS “Em 2022, dado o ambiente 
macroeconômico marcado por baixo crescimento 
e inflação elevada, com impacto sobre a renda e o 
ambiente concorrencial, além da necessidade de ampliar 
nossa logística, estamos focados em crescer alinhados 

com a inflação e sem renunciar à rentabilidade”, 
adiantou o CEO. Principais fornecedores:
Unilever, Alpargatas, Nestlé, Mondelez, Colgate, 
Diageo, Química Amparo, Procter & Gamble, Flora, 
Coty, Nadir e Pernod-Ricard, entre outros.

Sem perder os valores
FATURAMENTO: R$ 7.156.890.051,15 

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR MINAS GERAIS

GRUPO MARTINS

São Paulo na mira
 ESTRATÉGIAS “Com nossa entrada no mercado paulista, 
no segundo semestre, consolidamos a participação na Região 
Sudeste”, comemora Cláudio Campos, presidente fundador 
do Grupo, contemplado com o prêmio na primeira aparição 
no Ranking edição 2022. A partir da experiência obtida na 
indústria, adquirida antes da abertura da empresa, o empresário 
entende o valor da prestação de serviços para potencializar 
os negócios. “Quando fundamos a Playvender, a proposta foi 
oferecer exatamente aquilo de que eu sentia falta quando estava 
na indústria. Adotamos modelos de negócios adaptados a cada 
região, ou seja, somos distribuidor, atacadista, broker, prestador de 
serviços de merchandising e temos uma empresa de logística.” 

 EXPECTATIVAS Com 4,5 mil itens no portfólio de higiene, 
limpeza e alimentos, a empresa quer intensificar o atendimento 
ao food service (em 2019, adquiriu essa linha da Distribuidora 
Zamboni) e planeja ampliar o leque com alimentos congelados 

e refrigerados. “Estamos crescendo acima de 20% e 
trabalhamos para aumentar ainda mais o resultado em 2022.” 
Principais fornecedores: Flora, Italac, JBS, Santher, Unilever.

FATURAMENTO: R$ 906.393.655,00 PLAYVENDER DISTRIBUIDORA DO BRASIL

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR RIO DE JANEIRO

Marcus Vinicius da 
Silva Machado, vice-

presidente da empresa
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 ESTRATÉGIAS Manter o espírito de aperfeiçoamento 
e entender que nenhum processo é bom a tal ponto que não 
possa ser otimizado é uma das estratégias da Nordece para 
garantir o sucesso da empresa. “Para isso, estamos sempre 
atentos e dispostos a ouvir nossos clientes, fornecedores e 
colaboradores para saber onde podemos melhorar e oferecer 
um serviço de melhor qualidade, com mais agilidade e com 
menor custo”, conta Zezé Veríssimo Diniz (foto), diretor-
comercial da Nordece / Nordil. Segundo ele, recentemente 
a empresa investiu em um sistema de BI para roteirizar as 
entregas, garantindo assim um menor custo logístico.

 EXPECTATIVAS Para Diniz, o mundo vivenciará 
algumas incertezas nesse curto prazo em virtude da 
pandemia, da guerra e também das eleições no Brasil. 
“Todos esses eventos influenciam diretamente os preços 
de commodities, produtos e serviços, e isso tem sido muito 

perceptível pela população, sobretudo nos últimos meses. 
Portanto, nunca foi tão importante fortalecer parcerias, 
reduzir custos e otimizar a eficiência da operação”, 
afirma. Principais fornecedores: Embaré, Raymundo 
da Fonte, Química Amparo, Unilever e J.Macêdo.

Evolução constante
FATURAMENTO: R$ 762.380.777,07 NORDECE

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR PARAÍBA

Pedido perfeito
 ESTRATÉGIAS Dona de uma carteira de 45 mil clientes, 
presentes em 1.030 cidades da Bahia, Espírito Santo (onde está 
sediada), Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe, e 
com uma sinergia operacional que integra toda a operação de 
atendimento, do presencial ao virtual, a Unimarka atua com foco 
em dois pilares. Um deles é a redução de custo para manter 
a competitividade e o outro é manter o foco na prestação 
de serviços, ganhando espaço nos locais já atendidos e 
intensificando a cobertura. “Adotarmos como proposta de valor 
é o pedido perfeito, que significa entregar no prazo, sem corte e 
sem erros”, resume Edson Varnier (foto), diretor-presidente.

 EXPECTATIVAS O empresário observa o cenário 
econômico e adota uma projeção cautelosa, entre 15% e 20%, 
até o encerramento do ano. “Buscamos fortalecer as alianças 
com os atuais parceiros (fornecedores) e oferecer o sortimento 
correto para cada ambiente de varejo atingindo o potencial 

máximo em cada cliente”, diz Varnier, enfatizando o incremento 
da equipe de vendas e a importância de outros canais, como 
portal web e televendas. Principais fornecedores: Colgate, 
Johnson & Johnson, L’Oréal, P&G, Reckitt. 

FATURAMENTO: R$ 1.564.601.377,13 UNIMARKA DISTRIBUIDORA

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR ESPÍRITO SANTO
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 ESTRATÉGIAS Há 40 anos no mercado, o 
Atakarejo tem na tradição e na cultura do seu fundador 
um dos pilares estratégicos da empresa e responsáveis 
por seu sucesso. “Tudo é consequência de muito 
trabalho. Nesses 40 anos de mercado, já passamos por 
muitas etapas e temos orgulho de conhecer nossos 
clientes, nossa região”, comenta Teobaldo Luiz Costa (à 
esquerda), presidente e diretor-comercial da empresa. 
Segundo ele, uma boa parceria com fornecedores 
também é essencial para o sucesso do negócio.

 EXPECTATIVAS Na avaliação de Costa, 2022 
ainda sentirá muito os reflexos tanto da pandemia de 
Covid-19 como os da guerra na Ucrânia e também 
das eleições futuras. “É um cenário turbulento, já 
estamos percebendo a falta de alguns produtos e 
acredito que o momento é de nos organizarmos e 

nos prepararmos para finalizar 2022 e começar 
o próximo ano”, finaliza. Principais fornecedores: 
JBS, BRF, Nestlé, Unilever e Ambev.

Tradição no mercado
FATURAMENTO: R$ 2.989.614.935,00 ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR BAHIA

Foco no cliente 
 ESTRATÉGIAS Com um plano de ação voltado para 
a fidelização dos clientes – dos pequenos aos grandes –, 
a Masterboi também desenvolve programas de apoio ao 
varejo, entre os quais está o “Açougue Cinco Estrelas”, que 
capacita, treina e acompanha o açougueiro. A empresa 
também investe em logística para manter a operação de 
atendimento ativo de segunda a sábado em Pernambuco 
e Paraíba. “O pedido pode ser feito no Recife até às 17 h, a 
20 quilômetros da empresa, ou por meio de um comércio 
com distância de 300 quilômetros, que garantimos a 
entrega para o dia seguinte”, exemplifica Enio de Lima 
(foto), diretor-comercial.

 EXPECTATIVAS A Masterboi conta com 6.200 
clientes ativos, sendo cinco mil em Pernambuco e 1.200 
na Paraíba. A empresa comercializa cerca de 800 itens, 
mix composto de carnes, pescados, embutidos, laticínios e 

vegetais congelados. No portfólio, há inclusive produtos 
de marca própria e importados. A empresa prevê crescer 
20% em 2022. Principais fornecedores: Masterboi, 
Lustosa, Grupo GTFoods, BRF, Natville. 

FATURAMENTO: R$ 1.150.569.032,22 MASTERBOI

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR PERNAMBUCO
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 ESTRATÉGIAS Manter a atenção nos negócios 
(fazendo ajustes quando necessário) e, simultaneamente, 
nos cenários e atualizações apresentadas no 
mercado é o que define o foco da empresa Andrade 
Distribuidor. Além de acompanhar as movimentações, 
Sílvio Celso de Lira Pessoa (foto), diretor-presidente, 
considera importante estar atrelado à estratégia 
adotada pela indústria e fortalecer a fidelização dos 
clientes, contando com uma equipe qualificada. 

 EXPECTATIVAS Com um mix de 9 mil itens, o 
grupo atende Alagoas (sede e carro-chefe), Sergipe 
e Pernambuco (este último desde 2018). A previsão 
é aumentar o faturamento em dois dígitos em 2022, 
em torno de 14%, e chegar à casa de um bilhão de 
reais. “Somos muito voltados para a comercialização 
de cosméticos (com 4 mil itens no portfólio) e itens 

de utilidades e temos, em menor volume, produtos 
de limpeza e alimentos.” Principais fornecedores: 
Alpargatas, Colgate, Kimberly-Clark, Nivea e Unilever.

Atento ao mercado
ANDRADE DISTRIBUIDOR FATURAMENTO: R$ 969.592.199,68 

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR ALAGOAS

Ampliar o food service
 ESTRATÉGIAS Trabalhar com equipes 
segmentadas por canais (Food Service, 
Varejo e Atacado), além de contar com um 
processo de logística eficiente são alguns 
dos destaques da Megga Distribuidora. 
“Além disso, temos fornecedores exclusivos 
e parceiros; também investimos no controle 
de estoques e acompanhamento de dados 
e resultados”, destaca Iury Souto Silva (foto), 
gerente-comercial da Megga Distribuidora. 

 EXPECTATIVAS Para 2023, a Megga 
tem como planos a ampliação do food 
service e também distribuições exclusivas. 
Principais fornecedores: Seara Margarinas, 
Pernod Ricard, BRF, Frimesa e Friato.

FATURAMENTO: R$ 385.326.933,89 MEGGA DISTRIBUIDORA

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR SERGIPE
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FATURAMENTO: R$ 917.273.653,96 

 ESTRATÉGIAS Com a expertise conquistada 
em mais de sete décadas de experiência, a 
empresa firma posição no mercado reforçando 
o compromisso de manter a eficiência logística, 
explica Jairon Batista, diretor-presidente. “Garantir 
a entrega rápida é o nosso forte. Realizamos 
treinamento frequente da equipe de vendas e 
de atendimento”, ressalta. A empresa também 
investe em contratos de distribuição exclusiva e 
inaugurou, em dezembro de 2021, a primeira loja 
de atacado de autosserviço em Floriano/PI.

 EXPECTATIVAS No atacado distribuidor, 
ela tem um mix de 8 a 9 mil itens e uma carteira 
de 10 mil clientes ativos (13 mil cadastrados) no 
Piauí e no Maranhão. A meta é fechar o ano com 
um crescimento entre 20% e 25%, impulso que 

também será dado pelo fortalecimento de promoção 
em pontos de venda. Principais fornecedores: 
BRF, Embaré, M.Dias Branco, Ourolux, Ypê.

Ponto forte
FATURAMENTO: R$ 883.473.374,25 JORGE BATISTA & CIA.

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR PIAUÍ

Lado a lado com o varejo 
 ESTRATÉGIAS Com uma operação voltada 
para a potencialização das vendas de produtos de 
higiene pessoal, grupo de itens no qual é especialista, 
a J.Sleiman investe na prestação de serviços ao 
pequeno varejo. “Atendemos semanalmente aos 
clientes para que empatem o mínimo possível de 
capital na categoria, uma vez que não é a principal, 
comparando-a, por exemplo, com a alimentar, e é 
muito diversificada. As ações têm como apoio o 
gerenciamento por categorias, o layout, as vendas 
fracionadas, o abastecimento semanal e até a revisão 
de mix”, diz Maurício Sleiman (foto), diretor-comercial.

 EXPECTATIVAS A empresa tem um portfólio 
de 10 mil itens e atua como DEC (Distribuidor 
Especializado em Cosméticos). Tem uma carteira 
de 13 mil clientes ativos. Sua previsão é ampliar as 

vendas, especialmente dos produtos “essenciais”, 
de menor preço, e ampliar em 15% o resultado 
final. Principais fornecedores: BIC, Colgate, 
Johnson & Johnson, L’Oréal, Unicharm, Unilever.

J.SLEIMAN

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR CEARÁ

João Cavalcante, 
diretor da empresa, 

recebeu o prêmio
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FATURAMENTO: R$ 3.808.072.630,91 

 ESTRATÉGIAS Nos últimos dois anos, a 
Riograndense concentrou esforços para aprimorar 
e agilizar a logística de atendimento nos pontos de 
venda, o que exigiu investimento em profissionais e 
em equipamentos. Dorian Morais (à esquerda), diretor-
presidente, ressalta que toda a operação tem como 
objetivo atender os clientes, na data combinada de entrega 
do pedido, sem ruptura. A companhia também investe 
em plano de negócios para os seus principais clientes. 

 EXPECTATIVAS Dona de um portfólio de mais de 
7 mil itens, a distribuidora registra um aumento de 15% 
nas vendas e tem como critério avaliar, com frequência, 
a estratégia e o plano de negócios, como forma de 
estar em sintonia com o mercado competitivo. “Hoje, 
não é possível fazer o planejamento para dois, três 
meses ou um ano; a revisão das metas precisa ser feita 

frequentemente. Mas o desafio é o de manter esse 
crescimento”, ressalta. Principais fornecedores: Johnson 
& Johnson, L’Oréal, M.Dias Branco, Reckitt, Unilever.

Logística em dia
FATURAMENTO: R$ 623.402.046,33  RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR RIO GRANDE DO NORTE

A todo o vapor
 ESTRATÉGIAS O Atacadão Dia a Dia segue com 
o plano expansionista. Atualmente, o Grupo possui 23 
unidades do Atacadão Dia a Dia e prevê a abertura de três 
lojas até dezembro próximo, elevando para 26 no mapa de 
negócios que contempla Distrito Federal, Goiás, Tocantins 
e Bahia. Para 2023, estão previstas mais seis unidades. 

 EXPECTATIVAS Marlon Amaral de Oliveira (foto), 
vice-presidente, informa que o faturamento do Grupo 
será equivalente a 5 bilhões de reais em 2022. Além de 
expandir a rede, o Grupo também busca incrementar as 
vendas, no cálculo por metro quadrado, de cada unidade, 
como alternativa de redução de custos operacionais. 
Segundo o executivo, a estratégia de ampliar as vendas 
nas unidades existentes já rendeu frutos e equivale ao 
resultado de vendas de três novas lojas. Entre as ações 
adotadas pelo Grupo, estão a ampliação do portfólio de 

7 para 10 mil itens aproximadamente e o treinamento 
do time para oferecer um atendimento cada vez mais 
“humanizado e simples”. Principais fornecedores: 
Ambev, Brasal (Coca-Cola), Italac, Seara e Unilever.

 ATACADÃO DIA A DIA

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR DISTRITO FEDERAL
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 ESTRATÉGIAS Neste ano, ao comemorar 
seis décadas de atividades, o Bate Forte reforça seu 
posicionamento como um braço do Grupo Pereira, empresa 
multicanal e multirregional em fase expansionista. Sob 
o guarda-chuva de negócios do conglomerado estão 
lojas de varejo, de atacarejo, operação como atacadista 
distribuidor, farmácias, postos de combustíveis e serviços 
financeiros. “Queremos ser fortes nas regiões em que 
atuamos. Nos últimos cinco anos, duplicamos de tamanho 
e nos fortalecemos onde já estávamos, como Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e Distrito 
Federal”, disse Lucas Pereira (foto), diretor de Negócios. 

 EXPECTATIVAS Para 2022, a meta é manter 
dois dígitos de crescimento e, em cinco anos, duplicar o 
faturamento, “rompendo” a barreira de 20 bilhões de reais. 
O Grupo deverá investir 600 milhões de reais (somente 

neste ano) em expansão e modernização de lojas. Em 
2023, a empresa prevê chegar ao Rio Grande do Sul 
com seis lojas e um centro de distribuição. Principais 
fornecedores: Ambev, BRF, Colgate, Nestlé, Unilever.

Grupo multicanal

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR MATO GROSSO DO SUL

FATURAMENTO: R$ 1.051.250.266,00 BATE FORTE

Investir para atender melhor
 ESTRATÉGIAS Desde o início do ano, de acordo 
com José Rodrigues da Costa Neto (foto), diretor-
presidente do JC Distribuição e Costa Atacadão, a 
estratégia adotada continuará a mesma nos próximos 
meses, que é a de resgatar o nível de atendimento que se 
tinha antes da pandemia. E também os investimentos em 
frota e na sua renovação, na logística e na tecnologia. “E 
já iniciamos a construção de um novo CD e a abertura de 
novas lojas de autosserviço, ajustando o portfólio ao atual 
mercado consumidor”, declarou.

 EXPECTATIVAS O principal, segundo Costa, 
consiste em dar mais alguns passos no Go to Market para 
melhorar a atuação no PDV. “E, claro, ajudar os nossos 
clientes em seu desenvolvimento, em especial o pequeno 
varejista que voltou a crescer. Queremos ajudar esses 

comerciantes e também retomar o nosso trabalho no 
segmento de food service, que faz parte das nossas 
expectativas para os próximos meses”, destacou.

FATURAMENTO: R$ 2.767.115.000,68 JC DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA

MELHOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR GOIÁS
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37
empresas 
patrocinadoras

 Enock Luniere, 
Paulo Hermínio 

Pennacchi e 
Carlos Eduardo 

Severini, os 
dois últimos ex-

presidentes 
da ABAD
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Elos fortalecidos

ABAD 2022 ATIBAIA PARCERIAS

O evento anual do canal indireto 
contou, mais uma vez, com a parceria 
de empresas que o comemoraram, 
bem como com o relacionamento 
firmado ao longo do tempo

Claudia Rivoiro

Se a palavra de ordem é reto-
mada, assim será. O tradi-
cional evento anual do canal 
indireto, a Convenção do se-
tor atacadista distribuidor, 

tanto reuniu parceiros antigos como 
contou com a presença de parceiros 
novos como a Cless Cosméticos. Kellen 
Frutuoso, a diretora-comercial da em-
presa, adiantou que o evento foi sen-
sacional para a Cless, que já conseguiu 
firmar negócios. “Nossa empresa tem  
portfólio adequado para o canal indire-
to, com 180 SKUs, e atende muito bem 

os segmentos de farma, cosméticos e 
alimentar”, observou. 

E se tecnologia é a palavra de ordem, 
não podia ser diferente para a TOTVS. 
Para o seu diretor, Eloi Prado de Assis, 
a Convenção foi um evento muito rico 
em informações, com painéis e cases 
muito bons. “Queremos ajudar nossos 
clientes a expandir, apresentando solu-
ções para o próximo desafio, que é o de 
crescer neste momento. O consumidor 
assimilou novas maneiras de comprar 
e os empresários do canal indireto já 
perceberam. Agora, estamos vivendo 
em um mundo híbrido (presencial mais 
digital)”, ressaltou.
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PARCERIAS

As indústrias parceiras que apoiaram o evento neste 
ano foram: DIAMANTE: GS1 Brasil, Procter & Gamble, 
TOTVS, Mondelez, Serasa, BMS Consultoria Tributária e 
Unilever. PLATINA:  Cargill, Cless, Inovage Soluções e 
Tecnologia, Nestlé e PepsiCo. OURO: Flora, Havaianas, 
Condor, JTI, Volkswagen Caminhões e Ônibus, TEMSI, 
Solera Omnitracs e Mercedes Benz. PRATA: Anufood, 
Diageo, 51, Cash.In, Gera, Heineken, Fusion, Global, 
MaximaTech, Melitta, Reckitt Benckiser, Mtrix, RGIS, 
Ypê, Sankhya, Wickbold e Infracommerce.

Momento de reencontro,  
de conexão via painéis  
muito produtivos e ricos  
em informações
TIRSO MELLO, VP de Vendas da P&G

Vista geral do 
espaço dos 

estandes das 
parceiras no 

evento
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Marcelo Paiva, VP de Vendas da Mon-
delez Brasil, destacou que a grandiosida-
de do evento evidencia o vigoroso cres-
cimento do setor. Ele também afirmou 
que a estratégia da empresa é crescer em 
volume e faturamento. “Para tanto, esta-
mos apostando muito na linha Trident, 
no Lacta Intense, com três novos sabores 
em Sonho de Valsa e Ouro Branco, além 
do relançamento do Fresch e do Tang, 
que também estão no radar. Esperamos 
fechar 2022 com um crescimento de dois 
dígitos e o canal indireto tem feito um óti-
mo trabalho”, lembrou. 

REENCONTRO Tirso Mello, VP de Vendas 
da P&G, destacou a parceria longeva 
entre a indústria e o canal indireto. 
“Momento de reencontro, de conexão 
via painéis muito produtivos e ricos 
em informações. A nossa meta é fa-
zer de dois a três lançamentos em um 
período de dois a três meses e vamos 
conseguir”, enfatizou.

ABAD 2022 ATIBAIA PARCERIAS

Estamos presentes em 350 mil 
pontos de venda no Brasil e o 
distribuidor atacadista é o nosso 
parceiro nessa jornada
 ANA BOGUS, presidente da Havaianas

Alexandre Villas 
Boas, diretor 

do Grupo 
Vila Nova, e 

Augusto Lemos, 
diretor-geral da 

Cargill Foods na 
América do Sul
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muito feliz, pois, segundo ele, é com 
a tecnologia que se obterá evolução 
nos processos e negócios. Também 
aproveitou a ocasião para divulgar o 
código bidimensional, semelhante a 
um QRCode inteligente, com grande 
número de informações. “O código de 
barras que usamos já tem mais de 40 
anos, trouxe muitos benefícios e já está 
incorporado ao nosso dia a dia. Ago-
ra chega o bidimensional, muito mais 
completo, mas acredito que ainda irá 
demorar cerca de cinco anos para ser 
incorporado ao ponto de venda. O va-
rejo e a indústria necessitam de ade-
quações”, informou Oliveira.     

Para a presidente da Havaianas, 
Ana Bogus, que participou do even-
to pela primeira vez, a Convenção foi 
importante porque reforçou o caso de 
amor da marca com o canal indireto. 
“Estamos presentes em 350 mil pon-
tos de venda no Brasil e o distribuidor 
atacadista é o nosso parceiro nessa 
jornada”, declarou.

E também participando pela primei-
ra vez da Convenção do setor e do úl-
timo painel da grade de programação 
que abordou o atual cenário econômi-
co do Brasil para os próximos meses, 
Thiago Glucksmann, da BMS Consul-
toria, disse que o tema abordado por 
ele, que focou a questão tributária e as 
oportunidades de crédito que existem 
para o canal indireto, foi desafiador e 
debatido com maestria. “Para mim foi 
uma honra palestrar sobre um tema 
tão importante e com toda a certeza 
fazer parte do evento anual da ABAD 
engrandeceu a nossa empresa e fica-
mos extremamente honrados com a 
oportunidade”, enfatizou. 

Para André Marques, diretor de Ven-
das da PepsiCo, o balanço do evento é 
extremamente positivo. “É um momen-
to mágico esse reencontro com os par-
ceiros e podemos adiantar que estamos 
de olho nas gramaturas dos produtos, 
mas o mercado verá novos sabores para 
acelerar as vendas, como duas novas 
embalagens de Toddy para o Nordeste e 
a Torcida com sabor Pão de Alho, entre 
outros que virão”, adiantou.

José Alexandre, diretor de Atacado 
e Atacarejo da Nestlé, anunciou uma 
promoção para o consumidor, a qual 
irá premiar 60 pessoas com produtos 
da marca durante um ano e o sorteio 
de um cupom que valerá um milhão 
de reais, além de reuniões com os par-
ceiros, positivação de 60 mil pontos de 
venda e reciclagem de produtos junto 
aos parceiros. “Estamos retomando 
com uma jornada vigorosa”,  declarou.

Por sua vez, o presidente da GS1 
Brasil, João Carlos de Oliveira, des-
tacou que o tema da Convenção foi 

Vista geral do 
coquetel que 

aconteceu 
durante a 

Convenção 
anual do setor
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Ponto de 
informação

ABAD 2022 ATIBAIA ESTÚDIO

João Carlos 
de Oliveira, 
presidente da GS1 
Brasil, foi um dos  
entrevistados  
no estúdio

O espaço para entrevistas 
mostrou a sua  importância na 
comunicação e na interatividade 
do evento anual do canal indireto

DISTRIBUIÇÃO, e pela equipe da Tela2. 
“O estúdio ressaltou que o seu objetivo 
foi plenamente  alcançado. Os entrevis-
tados tiveram a oportunidade de anun-
ciar as novidades, os lançamentos, as 
expectativas e as estratégias de suas 
empresas, e tudo isso em meio a um 
clima bem entrosado, que aliava um 
papo agradável e esclarecedor a um 
jornalismo empenhado em oferecer 
ao leitor seriedade e conhecimento. 
Foi extremamente positivo porque, em 
poucos minutos, as entrevistas edita-
das já estavam disponíveis nos canais 
da ABAD para serem assistidas, o que 
não acontece em outros eventos”, des-
tacou Oscar Attisano, superintendente-
-executivo da ABAD.

O material editado, assim como 
todos os detalhes da Convenção, está 
disponível no Canal da ABAD no You-
Tube em playlist especial da Conven-
ção Anual de 2022. O evento, que teve 
formato híbrido, foi transmitido em 
tempo real pela Sala Exclusiva ABAD, 
também pelo canal da ABAD no You-
Tube, ao vivo. 
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O estúdio especialmente mon- 
tado na 41a Convenção 
Anual do Canal Indireto, re-
alizada nos dias 6, 7 e 8 de 
junho, produziu mais de 

40 entrevistas com empresários do se-
tor atacadista e distribuidor, represen-
tantes da indústria patrocinadora do 
evento e instituições parceiras, além de 
consultores e palestrantes, como o eco-
nomista Ricardo Amorim. As entrevistas 
foram conduzidas por Claudia Rivoi-
ro, jornalista e editora-chefe da revista  

O local 
movimentou os 
dias do evento 
com muitos 
entrevistados

56 Estudio.indd   5656 Estudio.indd   56 22/07/2022   14:31:0622/07/2022   14:31:06



O Grupo Nova Era, destaque na região 
Norte com 30 unidades de negócios das 
marcas Super Nova Era, Pátio Gourmet e 
Barato e Pronto, além de quatro centros 
de distribuição, segue em expansão, 
consolidando a sua atuação no mercado. 
Neste mês de julho, a empresa inaugura 
uma nova unidade do Super Nova Era 
em Porto Velho, Rondônia, e planeja a 
abertura, ainda este ano, de mais três lojas, 
sendo mais uma na capital rondoniense, 
uma em Manaus, no Amazonas, e outra 
em Boa Vista, Roraima.

O presidente do Grupo Nova Era, Luiz 
Gastaldi Junior, ressalta que a empresa 
mantém, ao longo da sua trajetória, um 
crescimento consistente que tem sido 
validado pelo mercado nacionalmente e 
pelos próprios consumidores. 
O Superatacado Nova Era é hoje a 
maior empresa do setor atacadista na 
região Norte, conforme o Ranking ABAD/
Nielsen 2022 – ano base 2021. O estudo 
é realizado pela Associação Brasileira de 
Atacadistas e Distribuidores (ABAD)¹, em 
parceria com a consultoria NielsenIQ e 
traz a relação das 10 maiores empresas 
do setor na região Norte e as Top 7 do 
Amazonas, categoria que também é 
liderada pelo Nova Era, já pelo segundo 

NA REGIÃO NORTE

GRUPO NOVA ERA É

COM 30 UNIDADES DE NEGÓCIOS E MAIS DE 

1 MILHÃO DE ATENDIMENTOS POR MÊS.

DESTAQUE

ano consecutivo. Em 2021, ano base do estudo 
publicado, o Superatacado Nova Era apresentou 
faturamento de R$ 1,98 bilhão, englobando as 
10 unidades instaladas de Manaus.
Os consumidores também validam o primeiro 
lugar superatacado. Conforme dados da 
pesquisa Action², das 15 marcas citadas pelas 
pessoas consultadas, o Nova Era é a marca 
número um em share de mercado e a mais 
lembrada pelos consumidores. No Instagram, 
dentro do segmento, na cidade de Manaus, 
a rede é a que possui maior engajamento e 
seguidores, 387 mil. Os dados são da pesquisa 
Fanpage Karma³, de abril de 2022. “Todos esses 
resultados são fruto de um trabalho em equipe 
gigantesco. São pessoas que compartilham do 
nosso sonho diariamente”, disse.

INOVAÇÃO FAZ PARTE DO DNA DA 
EMPRESA

Para manter o crescimento, o Nova Era volta 
seus esforços e pensamentos para os clientes, 
buscando praticidade e oferecendo facilidades e 
inovações.. Um exemplo são os investimentos 
em novas tecnologias para facilitar e tornar única 
a experiência de compra dos consumidores.
Outra novidade do Grupo é o Cartão TeuCard, 
que propicia descontos e vantagens extras, 

entre eles parcelamento em até três vezes sem 
juros, prazo de até 40 dias para pagamento e 
anuidade econômica, ou seja, com cobrança 
apenas quando houver emissão de fatura.
De acordo com Luiz Gastaldi, as novas 
tecnologias têm contribuído no planejamento 
de expansão dos negócios. Um exemplo 
nesse sentido é o e-commerce, sistema 
que mostrou-se fundamental para atender a 
demanda de clientes que buscam praticidade 
no dia-a-dia. Sua multiplicidade de canais 
de atendimento (e-commerce, aplicativos e 
whatsapp) reforça seu propósito de se tornar 
uma extensão da casa de seus clientes.

NEGÓCIOS

Com sede em Manaus desde 1998, o Grupo 
mantém, nos três estados, o total de 15 lojas 
do Superatacado Nova Era, que atua no 
segmento cash&carry. Além disso, conta em 
Manaus com três unidades do Pátio Gourmet, 
voltado para o varejo premium, e sete da rede 
de mercado de vizinhança Barato e Pronto. 
Por mês, são realizados mais de 1 milhão de 
atendimentos pelo grupo. Além do atacado e 
varejo, o grupo atua em outros segmentos, é 
o caso do TeuCard (cartão da loja), ZEUSS 
(Programa de fi delidade) e da Nova Era Solar 
(Fazenda de geração de energia solar).

¹FONTE: ABAD/NIELSEN 2022. 
²FONTE: ACTION PESQUISAS, FEVEREIRO 2022.
³FONTE: FANPAGE KARMA, ABRIL 2022.
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Venda de MIPs no 
varejo é tema de debate

UNECS 

O deputado Glaustin, da Fokus, fez 
ampla defesa do projeto de lei 1774/19 

durante o encontro com líderes do 
comércio e do atacado distribuidor

da Redação*

Leonardo 
Miguel Severini, 

presidente da 
ABAD, participa 
de reunião junto 

com demais 
membros da 

Unecs e com o 
deputado federal 

Efraim Filho
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O presidente Leonardo Mi-
guel Severini e membros da 
Unecs – União Nacional de 
Entidades do Comércio e 
Serviços participaram, em 6 

de julho, do terceiro encontro oficial da 
FCS – Frente Parlamentar de Comércio 
e Serviços, em Brasília/DF. Na pauta, li-
derada pelo presidente da FCS, o depu-
tado Efraim Filho (União-PB), foram dis-
cutidos temas importantes para o setor 
de comércio e serviços: o PL 1479/2022, 
de autoria do deputado Tiago Dimas 
(Pode-TO), que torna permanente o 
Programa Emergencial Peac-Maqui-
ninha; o PLP 338/2017, do deputado 
Herculano Passos (Republicanos-SP), 
que exclui as gorjetas da receita bruta 

das microempresas e empresas de pe-
queno porte; a PEC do equilíbrio entre 
os Poderes, apresentada ao Congresso 
Nacional pelo vice-presidente da FCS, 
deputado Domingos Savio (PL-MG); e o 
PL 1774/2019, do deputado Glaustin da 
Fokus (PSC-GO), que permite a venda 
de medicamentos isentos de prescrição 
(MIPs) em outros estabelecimentos co-
merciais, além das farmácias.

Representando a FCS, o grupo contou 
com a presença dos deputados Alan Rick 
(União-AC), Bibo Nunes (PL-RS), Glaustin,  
da Fokus (PSC-GO), Herculano Passos 
(Republicanos-SP), Jeronimo Goergen 
(PP-RS), Joaquim Passarinho (PL-PA), 
Marcel Van Hattem (Novo-RS), Marco Ber-
taiolli (PSD-SP), Paula Belmonte (Cidada-
nia-DF), Soraya Manato (PTB-ES), Tiago 
Andrino (PSB-TO), Tiago Dimas (Pode-
-TO) e Zé Neto (PT-BA).   

O Instituto Unecs – União Nacional de Entidades do 
Comércio e Serviços promoverá, no dia 30 de agosto, 
a partir das 9h, no Centro de Convenções Brasil 21, 
em Brasília/DF, o evento “Agenda Unecs: Diálogo com 
Candidatos à Presidência da República”. A partir de 
temas abordados pelos presidentes das entidades 
que compõem o Instituto Unecs, cada candidato, 
separadamente, terá 45 minutos para comentar 
assuntos de destaque para o setor. Ao final de cada 
apresentação, os candidatos receberão das entidades 
um documento com as principais demandas de 
comércio e serviços.  
Local: Centro de Convenções Brasil 21 (Setor Hoteleiro 
Sul, Quadra 6, Lote 1, Conjunto A, Asa Sul, Brasília, DF)

DIÁLOGOS COM PRESIDENCIÁVEIS

*Com informações fornecida pela Assessoria  
de Comunicação da Unecs.
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Ao contrário de países que têm 
o mercado de capitais mais 
desenvolvido e uma cultura 
de investimento em participa-
ções societárias, as empresas 

brasileiras, em sua maioria, têm um con-
trole concentrado e familiar. Mas o que 
faz uma empresa familiar se diferenciar 
de uma empresa que não detém o con-
trole por um grupo familiar? Embora a 
resposta possa parecer óbvia, que é a 
presença da família como sócia da em-
presa, outro aspecto se mostra relevante 
quando — e isso ocorre na maioria das 
empresas familiares — há a presença de 
membros da família em cargos de gestão 
importantes como diretoria e conselho 
de administração. Sobre o envolvimento 
dos membros da família nas empresas 
familiares, Tobias Coutinho Parente, em 
seu artigo publicado na revista do IBGC 
– Instituto Brasileiro de Governança Cor-
porativa  Análise & Tendências1, afirma 
que o comportamento de uma empre-
sa familiar é fruto, em grande medida, 
dessa interação. A depender da maneira 
como a família se envolve com o negó-
cio, ela desenvolve uma identidade que 
molda os objetivos que serão persegui-
dos pela empresa e pela própria família. 
A grande complicação vem do fato de as 
fronteiras entre os sistemas da família e 
da empresa nem sempre estarem bem 
definidas, faltando um limite claro entre 

Governança Corporativa  
em empresas familiares

as questões afetivas inerentes à família e 
os objetivos da empresa.

Uma das ferramentas para fortalecer 
o limite entre essas questões e aquelas 
exclusivamente corporativas é a utiliza-
ção das boas práticas de governança 
corporativa na estrutura da empresa e 
ainda a criação de órgãos que permitam 
que a gestão da sociedade seja mais pro-
fissional. A Governança Corporativa hoje 
tem como princípio norteador a transpa-
rência, a equidade, a responsabilidade 
corporativa e a prestação de contas, mas 
tendo como definição original o fato de:

LEGISLAÇÃO Grazziella Mosareli Kayo

o sistema que assegura aos sócios-proprietários o 
governo estratégico da empresa e a efetiva monitoração 
da diretoria executiva. A relação entre propriedade e 
gestão ocorre por meio do conselho de administração, a 
auditoria independente e o conselho fiscal, instrumentos 
fundamentais para o exercício do controle. A boa 
Governança Corporativa garante equidade aos sócios, e 
transparência e responsabilidade pelos resultados2.

O conselho de administração que é 
um órgão colegiado, previsto na Lei das 
Sociedades por Ações, em seus artigos 
138 e 140, e tem como objetivo compor a 
administração das Sociedades Anônimas, 
juntamente com a diretoria e o Conselho 
Fiscal (se houver), voltado para a toma-
da de decisões de maior alçada, além 
daquelas previstas em lei (como eleição 
de diretores) e mais estratégicas, ou seja, 
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Grazziella Mosareli Kayo é advogada e sócia 
do Dessimoni & Blanco Advogados.

O conselho 
de família 
tem como 
propósito 
criar um 
fórum de 
debate e 
acesso a 
informações 
de interesse 
da família

1 Revista nº 5 /2018, página 13.
2 LODI, João Bosco. Governança Corporativa: o governo da empresa e o conselho de administração. Rio de Janeiro: Campus, 2000, p.40.
3 São pessoas sem qualquer vínculo com a empresa atual ou no passado, portanto são pessoas que: não são sócios, funcionários, administradores, consultores ou prestadores de serviços, não ser parente até segundo grau 
dos sócios da empresa ou de suas coligadas, não ter sido empregado ou colaborador nos últimos três anos, não estar fornecendo produtos ou serviços para a empresa de escala relevante, não participar de entidade que 
receba patrocínio da empresa, se manter independente em relação ao CEO, não depender financeiramente da remuneração da Sociedade.
4 Conselheiros que não têm vínculo direto ou trabalhista atual com a organização, mas não são independentes. Por exemplo: ex-diretores e ex-funcionários, advogados e consultores que prestam serviços à empresa, sócios ou 
funcionários do grupo controlador e seus parentes próximos, etc.
5 PARENTE, Tobias Coutinho, Revista do IBGC, Análise e Tendências, Revista nº 5 /2018, página 14.

menos táticas. A presença de membros da 
família nos Conselhos de Administração é 
muito comum, mas, para que as decisões 
estejam mais voltadas para o interesse 
exclusivo da empresa, sugere-se que tais 
conselhos tenham a presença de um con-
selheiro independente3 ou externo4.

Sob esse aspecto, nota-se que diver-
sas empresas familiares, decidem criar 
um conselho de administração por cau-
sa do crescimento da empresa, de um 
processo de sucessão ou da entrada de 
sócios não familiares. Esse passo é, mui-
tas vezes, difícil pelo fato dos membros 
da família não terem conhecimento do 
funcionamento desse órgão e nem tam-
pouco das boas práticas de governança. 
Por conta disso, a figura do conselheiro 
independente, pelo papel de mediação, 
pode ser fundamental para equilibrar os 
interesses divergentes. Para tanto, é sa-
lutar que ele desenvolva uma relação de 
confiança e respeito com os sócios5.

Por fim, é importante lembrar que a 
administração das sociedades também 
deve ser composta por uma diretoria, e no 
caso das empresas familiares, ainda que 
tenha membros da família ocupando car-
gos executivos, recomenda-se que o Con-
selho de Administração e a diretoria sejam 
órgãos independentes.

Outros dois aspectos que podem inter-
ferir na sustentabilidade das empresas 
familiares é o potencial conflito entre os 
familiares afetarem as decisões do ne-

gócio, bem como a falta de planejamen-
to sucessório na gestão da empresa. A 
criação de uma estrutura de governança 
com a criação de um conselho familiar, 
um conselho de administração e a defini-
ção de diretorias que atuem de maneira 
independente, como definição clara das 
competências e alçadas, atuando com 
responsabilidade, poderá ser um mitiga-
dor do risco dos problemas que afetam a 
sustentabilidade da empresa.

O conselho de família tem como propó-
sito criar um fórum de debate e acesso a 
informações de interesse da família, crian-
do a possibilidade de que sejam enfrenta-
dos os desafios dos negócios pela família, 
especialmente: (I) a figura do controlador 
e a maneira de lidar com esse direito de 
forma a permitir o crescimento da empre-
sa e dos herdeiros e outros membros da 
família na tomada de decisões; (II) con-
flitos decisórios da condição de sócios e/
ou administradores; nesse cenário, o con-
selho ajuda a família a lidar com esses 
possíveis conflitos; (III) comunicação entre 
os familiares, afinal, quando somente um 
membro da família concentra a comuni-
cação, isso pode gerar falta de transpa-
rência e instabilidade nas relações fami-
liares; (iv) mitigação de conflitos, por ser 
um ambiente aberto para discussões; e (v) 
capacitação das novas gerações. 

LEGISLAÇÃO
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Aderj inaugura sede própria
 da Redação

A Aderj – Associação de Atacadistas e Dis-
tribuidores do Estado do Rio de Janeiro 
já está funcionando em sua sede própria, 

inaugurada em 27 de maio com a presença de 
Joilson Barcelos, presidente da Associação, 
de membros da diretoria, de Cecília Barcelos, 
presidente do Grupo Aderj Elas de Responsabi-
lidade Social, ex-diretores, dirigentes de asso-
ciadas e de empresas de outros segmentos da 
Economia, políticos, representantes do poder 
público e colaboradores. A inauguração é mais 
um marco da consolidação da entidade e fez 
parte das comemorações dos seus 36 anos, re-
alizadas em 20 de maio.

A nova sede, no quarto andar do número 
90 da Rua do Arroz, no Mercado São Sebas-
tião, na Penha Circular, no Rio de Janeiro, 
conta com instalações amplas, incluindo 
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Convidados participam do momento solene em 27 de maio

Barcelos, presidente 
da Aderj, discursa na 

inauguração da sede própria
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sala de reuniões, auditório Hélio Castor Ma-
ciel, fundador e presente no evento, com ca-
pacidade para 80 pessoas e a capela ecumê-
nica José Bastos Couto, uma homenagem ao 
ex-presidente da filiada, além de salas para o 
pessoal da administração. Após a cerimônia 
de inauguração, os presentes participaram 
de coquetel com direito a bolo e parabéns 
para festejar o aniversário da entidade.

O presidente da BGA-RJ, Everaldo Olivei-
ra do Nascimento, e membros da Diretoria 
Executiva da Bolsa, também participaram do 
evento, que contou com a presença de muitas 
autoridades políticas, gestores de entidades 
associativas, empresários e profissionais do 
setor, como o deputado estadual Felipe Peixo-
to, o deputado federal Christino Áureo e Fábio 
Queiroz, presidente da Asserj — Associação de 
Supermercados do Estado do Rio de Janeiro. 

Na ocasião, foi realizada uma homena-
gem à superintendente-executiva da insti-
tuição, Ana Cristina Cerqueira, pelo trabalho, 
carinho e dedicação que a tem ligado à en-
tidade e a seus membros e amigos ao longo 
de mais de três décadas. 

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

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 – DEC ELDORADO/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
COORDENADORES DO COMITÊ LOGÍSTICA ABAD/ABRALOG

 DR. ALESSANDRO DESSIMONI 
MARCIO FRUGIUELE

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

Ana Cristina 
Cerqueira, 

superintendente- 
executiva 

da Aderj, é 
homenageada 

pelo trabalho de 
mais de  

três décadas
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Depois de anunciar uma parceria com a NielsenIQ para a 
elaboração de pesquisas mensais sobre o desempenho 
do setor na Convenção Anual, em junho, a ABAD começou 
o processo de adesão das empresas. Para compor 
os indicadores mensais e revelar principalmente o 
desempenho do faturamento, a nova pesquisa contará 
com empresas indicadas pela ABAD – Associação Brasileira 
de Atacadistas e Distribuidores, com base no porte e na 
importância, de modo a criar uma amostra robusta do setor.
Em carta enviada inicialmente aos participantes do Ranking 
ABAD/Nielsen e também aos respondentes do antigo 
Banco de Dados ABAD/FIA, a entidade esclareceu como vai 
funcionar o novo painel de Indicadores de Mercado ABAD/
NielsenIQ, pesquisa mensal que será um termômetro da 
performance do setor ao longo do ano. “A ABAD, sempre 

visando a promover o fortalecimento do nosso setor, está 
convidando inicialmente empresas que são representativas 
em suas regiões para compor uma boa amostra”, afirma o 
presidente da ABAD, Leonardo Miguel Severini.
Os dados, que vão apresentar a evolução do faturamento 
para outras informações pouco a pouco, ajudarão o setor 
a manter um diálogo qualificado com interlocutores do 
Executivo e do Legislativo, e também com a Indústria, com 
a imprensa e com formadores de opinião. “O fato de a 
empresa já ter participado do Ranking ABAD | NielsenIQ ou 
do Banco de Dados ABAD/FIA indica que ela reconhece a 
importância de melhorar a qualidade dos dados do setor”, 
observa o presidente da ABAD.
A participação é gratuita e a confidencialidade das 
informações é absoluta. Os dados utilizados no estudo são 
tratados em sua totalidade, sem individualizar os números 
de nenhuma empresa.

ABAD inicia coleta de informações para Banco de Dados
da Redação
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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 

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

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

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

ASMAD – Associação Sul-Mato-Grossense  
de Atacadistas e Distribuidores
Presidente:  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

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

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

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

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

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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