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A sector that doesn’t stop growing
Wholesale distributor sector has a long and successful history intermingled with this country development history. Decades of partnerships
with industry and retail sectors, during which distribution agents have
propitiated to Brazilian most remote municipalities’ populations access
to industrialized products that not only satisfy their basic needs, but
provide modernity, health, comfort, well-being, and life quality as well.
Committed with its main client, the free retailer, our sector goes
through huge distances to complement the industry distribution work,
thus ensuring economic movement in small localities and helping the
country growth far from great commercial centers.
ABAD is proud to nationally represent such a powerful and critical sector in the country. With over 30 years of activities, the entity has obtained
significant victories in its mission to conduct required actions to increase
the sector competitiveness, by means of researches, partnerships, qualification programs, technical travels, political actions and other initiatives
that will be informed in the next pages.
For this reason, for us it is a great pleasure to present this first edition
of ABAD YEARBOOK – Sector Panorama, a publication that was born
to be a reference work for the national supply chain. In this volume, the
main information on ABAD activities is included, with data, numbers
and names that facilitate consultation and obtention of complementary
information, when required.
Our intention is to offer a short panorama, though complete and attractive, of our entity, so that even those not acquainted with the sector
will have the opportunity to learn the variety of themes approached in
our actions, awakening their interest and maybe opening doors for new
partnerships.
Analyses of relevant aspects or our economy, made by authorities and
experts are also included in this yearbook, aiming to shed some light on
the future and promote reflection, thus helping to guide our steps in the
present and adapt entities and companies planning.
We hope that the information hereby presented will be useful for all
those who are related or intend to be related with our sector.
We also hope that the reading of this yearbook will be pleasant
and useful.
Be at home, reader, this work was made for you!

Um setor que não para de crescer
O setor atacadista distribuidor tem uma longa e bem sucedida história que se confunde com a história do desenvolvimento deste país. São
décadas de parceria com a indústria e o varejo, durante as quais os agentes de distribuição têm proporcionado às populações dos municípios
mais remotos do território brasileiro o acesso a produtos industrializados
que trazem não apenas a satisfação das suas necessidades básicas, mas
também modernidade, saúde, conforto, bem-estar, qualidade de vida.
Comprometido com o seu principal cliente, o varejista independente, nosso setor percorre imensas distâncias para complementar
o trabalho de distribuição da indústria, garantindo o movimento da
economia das pequenas localidades e ajudando o Brasil e crescer fora
dos grandes centros.
A ABAD orgulha-se de representar nacionalmente um setor tão
pujante e essencial para o crescimento do país. Com mais de 30 anos
de atividade, a entidade tem conseguido vitórias importantes em sua
missão de conduzir as ações necessárias para aumentar a competitividade do setor, por meio de pesquisas, parcerias, programas de capacitação, viagens técnicas, atuação política e outras iniciativas que você
conhecerá nas próximas páginas.
Por isso, é para nós uma grande satisfação apresentar esta primeira
edição do Anuário ABAD – Panorama do Setor, uma publicação que nasceu para ser uma obra de referência para a cadeia nacional de abastecimento. Neste volume, estão reunidas as principais informações sobre
as atividades da ABAD, com dados, números e nomes que facilitam a
consulta e a obtenção de informações complementares, se necessário.
Esforçamo-nos para oferecer um panorama resumido, mas completo e atraente da nossa entidade, para que mesmo aqueles não familiarizados com o setor tenham a oportunidade de conhecer a variedade de temas abordados em nossas ações, despertando seu interesse
e, quem sabe, a possibilidade de boas parcerias.
Também fazem parte deste anuário análises de aspectos relevantes da nossa economia, feitas por autoridades e especialistas, que têm
como objetivo lançar algumas luzes sobre o futuro e estimular a reflexão, ajudando a guiar nossos passos no presente e adequar o planejamento de entidades e empresas.
Esperamos que as informações aqui apresentadas sejam úteis para
todos aqueles que se relacionam ou pretendem relacionar-se com o
nosso setor.
Esperamos também que a leitura deste anuário seja agradável e
proveitosa.
Fique à vontade, leitor, esta obra foi feita para você!
Um abraço cordial,

José do Egito Frota Lopes Filho
Presidente da ABAD
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Growing and contributing to Brazil growth
Present in Brazilian economy since the middle 50s, the wholesale
distributor sector has an outstanding role in this continental country
growth. Modern time pioneers, distribution agents have contributed to
enlarge Brazilian borders, taking their goods to the most remote locations, supplying retailers installed in cities very far from large centers.
Incorporating modern technologies and management systems, qualifying their sales teams, the segment responds, today, for the supplying of
over one million points of sales in the country, with a billing that might
cause jealousy in many Brazilian municipalities. With the actual increase
of 4.4% or, 2.1% above national GDP, last year, the wholesale distributor
sector has earned R$ 197,3 billion. Not bad for a history that started to be
written by simple travelling salesmen.
A segment with this history and with this importance must have its
own Yearbook. This type of publication not only tells a segment history
or records what happened in the previous year. A Yearbook shows the
sector organization, union and strength; reveals what it is doing to help
the country and what it can do. A Yearbook, as the name says, is annual,
however, it is not read or consulted for just one year. Due to its editorial
content, rich in information, sector analysis, trends, the publication is
kept in order to be read and consulted for many years. Because companies plan their goals and define their objectives based on studies,
analyses and researches. This is the great advantage of this kind of
publication: its useful life.
PUBLIC PROJETOS EDITORIAIS celebrates the entry of this segment in
the national economy with a high level publication, both in editorial
content and graphic project quality, in addition to innovations made
available to ABAD YEARBOOK, outlined below:
Digital version for Ipad and Android, which represents a large step in
the Yearbook viewing, for it allows access from any part of the planet
with a simple touch of fingers, and will be available to the sector in August. Another innovation is that ABAD YEARBOOK is a carbon neutered
publication, that is, it doesn’t impact the environment. With attitudes like
that we are contributing to reduce global warming effects in our planet.
And, to conclude, I thank all companies that believed and invested in
this initiative. Thanks to this confidence, ABAD YEARBOOK is now a reality. I count on you for the second edition, which will be launched in 2015.

Crescendo e fazendo o Brasil crescer
Presente na economia brasileira desde meados da década de 1950,
o setor atacadista distribuidor ocupa lugar de destaque no crescimento
deste país de dimensões continentais. Bandeirantes dos tempos modernos, os agentes de distribuição contribuíram para o alargamento
das fronteiras brasileiras, levando suas mercadorias até os mais distantes rincões, abastecendo varejistas instalados em cidades cada vez
mais longe dos grandes centros.
Incorporando modernas tecnologias e sistemas de gestão, capacitando suas equipes de vendedores, o segmento responde, hoje, pelo
abastecimento de mais de um milhão de pontos de venda em todo
o Brasil, com faturamento de fazer inveja ao orçamento de muitos
municípios brasileiros. Com alta real de 4,4% ou, 2,1% acima do PIB
nacional, no ano passado, o setor atacadista distribuidor faturou nada
menos do que R$ 197,3 bilhões. Nada mal para uma história que começou a ser escrita por simples caixeiros viajantes.
Um segmento com esta história e com esta importância não poderia deixar de ter o seu próprio Anuário. Este tipo de publicação não
serve apenas para contar a história de um segmento ou registrar o que
aconteceu no último ano. Um Anuário mostra a organização, a união,
a força do setor, revela o que ele está fazendo em prol do seu país e
o que pode fazer. Um Anuário, como o próprio nome já diz, é anual,
porém ele não é lido e consultado apenas por um ano. Por conta de seu
conteúdo editorial, rico em informações, análises setoriais, tendências,
a publicação é guardada de forma que continua sendo lida e consultada por muitos anos. Afinal, as empresas traçam suas metas e definem
seus objetivos com base em estudos, análises e pesquisas. Ai está a
grande vantagem deste tipo de publicação, sua vida útil.
A PUBLIC PROJETOS EDITORIAIS comemora o ingresso neste segmento da economia nacional com uma publicação de altíssimo nível,
seja pelo conteúdo editorial, qualidade do projeto gráfico e pelas inovações colocadas à disposição do ANUÁRIO ABAD e destacadas abaixo:
Versão digital para Ipad e Android, que representa um grande salto
na visualização do Anuário, pois permite o acesso a ele de qualquer
parte do planeta com um simples toque dos dedos e que estará à disposição do setor em agosto próximo. A outra inovação é que o ANUÀRIO
ABAD é uma publicação Neutra de Carbono, ou seja, não agride o meio
ambiente. Com atitudes como esta estamos contribuindo para mitigar
os efeitos do aquecimento global em nosso planeta.
E, para encerrar, agradeço a todas as empresas que acreditaram e
apoiaram esta iniciativa. Graças a esta confiança, o ANUÁRIO ABAD é
uma realidade. Conto com vocês na segunda edição, que será lançada
em 2015.

Gilberto Figueira
Diretor da Public Projetos Editoriais
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O Brasil cresceu.
Impulsionado pelo segmento atacadista.

I

ntroduzido no Brasil em meados da década de
1950, o setor atacadista e distribuidor tem papel
importante no desenvolvimento da economia brasileira. Espalhados por todo o País, os agentes de
distribuição, atuando sob os mais variados modelos de
negócios, levam crescimento a todas as regiões, abastecendo desde grandes capitais até os mais distantes
vilarejos. Do caixeiro-viajante, que atendia de porta em
porta, aos profissionais especializados, o segmento se
modernizou, incorporou tecnologias, sistemas de gestão, acompanhando a evolução do mercado e do País,
que ajudou a construir.
Os primeiros atacadistas foram os imigrantes europeus que vendiam suas mercadorias de porta em porta,
acondicionadas em caixas de madeira; daí, a expressão
caixeiro-viajante. Depois, surgiu o atacado de balcão, no
qual o cliente varejista ou mesmo atacadista regional se
abastecia dos produtos necessários para sua região.
Com a expansão do Brasil, impulsionada pelo
Plano de Metas do governo de Juscelino Kubistchek, entre 1956 e
1960, as fronteiras foram se
ampliando, com o surgimento de cidades cada vez
mais distantes das capitais.
Percebendo o nascimento de
um nicho de mercado, muitos
atacadistas saíram de trás do
balcão e passaram a atender o
varejista em seu ponto de venda. Do único veículo carregado
com mercadorias à constituição
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de uma frota de caminhões foi um passo. Mais alguns
avanços e o modelo pré-venda foi ganhando fôlego.
Vendedores treinados passaram a visitar seus clientes,
anotando os pedidos, entregues posteriormente, com o
máximo de agilidade possível. O modelo da pré-venda
existe até hoje, com uma diferença: o profissional dos
tempos atuais é mais que um vendedor, é um verdadeiro consultor do cliente varejista.
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ABAD,
a voz do setor

No princípio dos anos 1980, o setor atacadista e distribuidor já apresentava envergadura considerável. Faturava mais, as empresas possuíam grandes frotas e estavam presentes nos mais remotos rincões brasileiros.
Faltavam, porém, organização e representação. Faltava
uma voz que falasse por todos, levando anseios e necessidades aos governantes. Foi assim que, em novembro de 1981, nasceu a ABAD, resultado do 1º Congresso
e 1ª Mostra Nacional de Distribuidores e Atacadistas,
realizados em São Paulo no mesmo mês. Os princípios que nortearam a criação da ABAD são seguidos
até hoje: atuar nacionalmente e fomentar a criação de
entidades regionais, representando e defendendo os
interesses das empresas atacadistas e distribuidoras;
buscar o desenvolvimento e aperfeiçoamento do setor; envolver-se ativamente nas discussões importantes
para os associados; e atuar para estreitar as relações
entre indústria, agentes de distribuição e varejo.
O trabalho realizado pela ABAD nesses mais de trinta
anos foi fundamental para a consolidação do segmento
atacadista e distribuidor como propulsor da economia

nacional. O setor atende, hoje, a mais de um milhão de
pontos de venda em todo o País. O pequeno varejo independente (de um a quatro checkouts) é o principal
cliente do segmento. De acordo com a consultoria Nielsen, 95% desses estabelecimentos são abastecidos por
empresas atacadistas e distribuidoras, assim como 40%
do médio varejo (de cinco a 19 checkouts). E são os pequenos e médios varejistas que mais atendem os consumidores das classes C, D e E, que estão mudando o perfil
do consumo no País, dado o seu grande crescimento.
Há nove anos consecutivos, o setor atacadista e distribuidor é responsável pelo abastecimento de mais
50% do mercado mercearil brasileiro, o que equivale
a 5% do PIB nacional. O setor também vem crescendo,
de forma consistente, a taxas acima do PIB. Boa parte desse desempenho se deve à compreensão de que,
para acompanhar a evolução do mercado, é preciso
privilegiar a prestação de serviços aos clientes. Comprar bem, oferecer consultoria nas vendas e demonstrar agilidade e eficiência na entrega são necessidades
cada vez mais inerentes ao setor.
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Há mais de três décadas unindo
atacado, varejo e indústria

D

e sde os idos de 1981, quando um grupo
de empresários do setor atacadista resolveu somar forças para dar origem à sua entidade de classe, até hoje, quando o número
de empresas associadas passa de 3500, a ABAD se dedica
ao aperfeiçoamento da relação entre agentes de distribuição,
indústria e varejo, o tripé sobre o qual se mantém o sistema nacional de abastecimento de produtos industrializados.
A busca pela profissionalização de atacadistas e distribuidores,
pela melhoria da capacitação do varejista independente e pelo intercâmbio com o setor industrial fizeram da ABAD uma das mais respeitadas associações empresariais do País.
Fazendo jus à história dos agentes de distribuição, que sempre
se destacaram no desbravamento das fronteiras mais distantes
desta nação de dimensões continentais, e levando em conta
a capilaridade característica do setor, a ABAD também está
presente nos 26 Estados brasileiros e no Distrito Federal,
através de suas filiadas, contribuindo para o desenvolvimento da atividade comercial e, é claro, do Brasil. Conheça, a seguir, os principais fatos que marcam essa trajetória de sucesso.
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1981

1989

Fundação da ABAD
Como resultado do 1º
Congresso e 1ª Mostra
Nacional de Distribuidores
e Atacadistas, em 23 de
novembro, empresas de 13
Estados realizam a assembleia
de constituição da entidade e
elegem sua primeira diretoria.
A sede da nova entidade
localiza-se na avenida
Rebouças, na capital paulista.
Antônio Carlos Alves assume
a presidência.

Têm início as Visitas Técnicas
Internacionais (VTIs).
O primeiro grupo viaja aos Estados
Unidos, onde são concretizadas
parcerias com a National Grocers
Association e com a International
Grocers Alliance, importantes
instituições do segmento atacadista
distribuidor norte-americano.
Antônio Carlos Alves é reeleito
presidente da ABAD.

O Sindicato do
Comércio Atacadista
de Gêneros
Alimentícios do Estado
do Paraná (SINCAPR),
fundado em 1956,
torna-se entidade
filiada à ABAD.

Criada a Associação
Maranhense de
Distribuidores e
Atacadistas (AMDA).

1983

1990
Criada a Associação de
Distribuidores e Atacadistas de
Produtos Industrializados do
Estado de São Paulo (ADASP).
Antônio Carlos Alves renuncia
à presidência da ABAD por
motivos pessoais. Assume em
seu lugar Ruy Carlos Silva.

Surgem as três primeiras
filiadas estaduais da ABAD:
Associação Cearense de
Distribuidores e Atacadistas
(ACAD), em agosto; Associação
Pernambucana de Atacadistas
e Distribuidores (ASPA), em
outubro; e Associação Gaúcha
de Atacadistas e Distribuidores
(AGAD), em dezembro.

1984

Criada a Associação do Comércio
Atacadista e Distribuidor do
Estado de Alagoas (ACADEAL).
Ruy Carlos Silva é reeleito para a
presidência da ABAD, que
comemora dez anos de fundação.

1986

1988
20

Criadas a Associação
de Atacadistas e
Distribuidores do Estado
do Rio de Janeiro (ADERJ)
e Associação Piauiense
de Atacadistas e
Distribuidores (APAD).

1991
1992

Luiz Antonio Tonin é eleito
presidente da ABAD.
Inicia-se a realização dos
Encontros ABAD, reunindo
associados atacadistas e
distribuidores de todo
o País com fornecedores,
entidades de classe e
governamentais.

1993

21

A sede da ABAD muda de
endereço, mas permanece
na avenida Rebouças.
Criada a Associação dos
Distribuidores e Atacadistas
da Bahia (ASDAB).
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2000

1994
1995

ABAD inaugura sede
própria, à avenida Nove
de Julho, em São Paulo.
É lançada a primeira edição
do Ranking ABAD, o mais
fiel retrato da performance
do segmento atacadista
distribuidor. Desde o início até
hoje, o levantamento é feito
em parceira com a consultoria
Nielsen e a Fundação Instituto
de Administração (FIA).

Criadas a Associação dos
Distribuidores e Atacadistas
do Rio Grande do Norte (ADARN), a
Associação dos Distribuidores e
a Atacadistas Catarinenses (ADAC)
e a Associação dos Distribuidores e
Atacadistas do Estado de Goiás (ADAG).
Criada a Central de Negócios ABAD,
a partir da necessidade de um grupo
de atacadistas de adquirir caminhões.
O convênio, estabelecido com a
Volkswagen Caminhões, previa a
compra de 300 veículos. No final, foram
negociadas 1300 unidades.
Criado o Banco de dados ABAD,
estudo mensal que reúne informações
mercadológicas estratégicas para o setor.

1996

2001
O Sindicato do Comércio
Atacadista e Distribuidor
do Estado do Amazonas
(SINCADAM), em atuação
desde 1945, adere à rede
de filiadas da ABAD.

2002

A Convenção Anual da ABAD passa
a contar, também, com a realização
da Sweet Brazil International, com a
participação da Abicab (Associação
Brasileira da Indústria de Chocolate,
Cacau, Amendoim e Balas).
O Sindicato do Comércio Atacadista
do Distrito Federal (SINDIATACADISTA - DF),
fundado no ano anterior, filia-se à ABAD.

2003

1997

Luiz Antonio Tonin é reeleito
presidente da ABAD.

Paulo Hermínio Pennacchi
é eleito presidente da ABAD.
Tem início a realização dos
Seminários ABAD/Filiadas.
Criada a Associação Sul-MatoGrossense de Atacadistas e
Distribuidores (ASMAD).

Criadas a Associação dos
Distribuidores e Atacadistas
do Estado do Pará (ADAPA) e
a Associação Mato-Grossense de
Atacadistas e Distribuidores (AMAD).
A 20ª Convenção Anual da ABAD,
realizada em Pernambuco, reúne
8 mil visitantes; mais de cem
expositores participam.
Tem início a realização do Encontro
e Almoço de Presidentes, reunindo
os presidentes da ABAD e de grandes
empresas fornecedoras.

Criadas a Associação
Paraibana de Atacadistas
e Distribuidores (ASPAD)
e Associação de Distribuidores
e Atacadistas do Estado
do Tocantins (ADAT).

1999
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Geraldo Eduardo
da Silva Caixeta
é eleito presidente
da ABAD.

2004

ABAD lança o livro “Estratégias Colaborativas na Distribuição – Integrando
Agentes da Cadeia de Abastecimento”, com informações e subsídios para
o desenvolvimento de práticas comuns entre os parceiros do segmento.
Criadas a Associação dos Distribuidores e Atacadistas de Roraima (ADARR)
e a Associação dos Distribuidores e Atacadista do Acre (ADACRE).
O Sindicato do Comércio Atacadista de Rondônia (SINGARO), fundado
no ano anterior, filia-se à ABAD.
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Criadas a Associação
dos Distribuidores e
Atacadistas de Produtos
Industrializados do Estado
de Sergipe (ADAS), a Associação
dos Atacadistas e Distribuidores
do Estado de Minas Gerais
(ADEMIG) e a Associação dos
Distribuidores e Atacadistas
do Estado do Amapá (ADAAP).
Convenção Anual da ABAD,
realizada em Brasília, conta com a
presença do então vice-presidente
da República, José Alencar.
Começa a circular o boletim
online ABAD News.
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2011

2006
Criado o Instituto ABAD,
o braço social do segmento
atacadista e distribuidor.
Criado o grupo ABAD Jovem,
integrado por sucessores das empresas
atacadistas e distribuidoras de todo o Brasil,
associadas à ABAD ou às suas filiadas estaduais.
Geraldo Eduardo da Silva Caixeta é empossado
para mais um mandato à frente da ABAD.
É lançado o livro “Os Bandeirantes da Era
Moderna”, edição comemorativa dos 25
anos de fundação da entidade.

2007
Fundado em 2000, o Sindicato
do Comércio Atacadista e
Distribuidor do Espírito Santo
(SINCADES) filia-se à ABAD.

2008

2012
José do Egito Frota
Lopes Filho é eleito
presidente da ABAD.
ABAD integra comitiva de empresários que
participam da Conferência Anual da NRF
(National Retail Federation), em Nova Iorque.
ABAD celebra parceria com o Programa
Mesa Brasil, criado pelo Serviço
Social do Comércio (SESC).
Comitê Profissionais de Vendas lança
o Treinavendas, programa de capacitação
presencial que treinou quase 4 mil vendedores
em onze Estados, em um período de dois anos.

2009

É realizado o Fórum
Estratégico ABAD Cadeia
de Abastecimento –
Cenários 2015, com o
objetivo de traçar caminhos
e estratégias para a cadeia
de distribuição. Participam
representantes do segmento
atacadista e distribuidor,
da indústria e do varejo.
Como resultado do Fórum Estratégico
são criados os comitês
Agenda Política,
Varejo Competitivo
e Profissionais de Vendas.

Carlos Eduardo Severini
é empossado
presidente da ABAD.

Comitê Profissionais de Vendas lança o TreinABAD,
programa de capacitação a distância para vendedores.
A primeira turma forma 3600 profissionais.
Comitê Varejo Competitivo lança o “Portal do
Conhecimento”, que oferece videoaulas para
capacitação do varejo independente.
ABAD lança o estudo Marcas em Destaque, em
parceria com a consultoria Nielsen, que registra o
desempenho das marcas de mais de cem categorias de
produtos, divididas em onze cestas. Os cinco principais
fornecedores em cada uma das cestas são avaliados pelo
setor, que elege o Fornecedor Nota 10.
Carlos Eduardo Severini é reeleito presidente da ABAD.

Celebrado convênio
com o Sebrae Nacional
para a realização de cursos
presenciais de capacitação
do varejo independente.
Lançamento do livro
“Caminhos – História e
memórias de um Brasil
que cresceu com a cadeia
nacional de abastecimento”,
comemorando os 30 anos
de fundação da ABAD.

2010
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2013

Inaugurado um novo formato
para a Viagem Técnica
Internacional – VTI, que passa a
incluir, além das visitas técnicas,
aulas teóricas em renomada instituição
de ensino local. Neste ano, o curso foi
na Universidade da Flórida.
Criado o Comitê Canal Indireto.
Criado o Comitê Matcon - Materiais de
Construção , como resultado do 1º Fórum
Estratégico Matcon, realizado durante a
Convenção Anual.
ABAD participa do lançamento da
Frente Parlamentar Mista dos Agentes
de Abastecimento do Pequeno e Médio
Varejo, presidida pelo deputado federal
Antônio Balhmann.
Resultado da parceria com o Mesa Brasil
SESC, a Campanha Permanente de Combate
à Fome do Instituto ABAD arrecada mais
de 4 mil toneladas de alimentos.

ABAD intensifica sua atuação
política, em conjunto com a Frente
Parlamentar Mista do Pequeno
e Médio Varejo, contabilizando
importantes vitórias,
entre elas a inclusão
dos RCAs no sistema
do Simples Nacional.
Celebrado novo
convênio entre a ABAD
e o Sebrae Nacional para
realização de mais uma etapa
do Programa Varejo Competitivo.

2014
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Equipe afinada dá suporte e
viabiliza estratégias da ABAD

As ações pensadas em favor
dos associados dificilmente saem
do papel sem união e o apoio
de profissionais capacitados

Oscar Attisano
É a atuação dessa equipe que contribui para que os
inúmeros eventos realizados pela ABAD se traduzam em
sucesso. Seja na Convenção Anual, nas Viagens Técnicas
Internacionais, nos Seminários ABAD, na elaboração e divulgação do Ranking ABAD/Nielsen ou do Banco de Dados, o trabalho de bastidor bem executado faz a diferença.
Hoje, além da superintendência executiva, a diretoria da ABAD conta com a diretoria de relacionamento
comercial e de marketing, as gerências administrativa,
financeira e jurídica, de eventos, da Central de Negócios
e de relacionamento da ABAD com suas filiadas. Além
disso, ao lado dos colaboradores que funcionam internamente como assessores nas áreas comercial, executiva
e de marketing, a entidade conta com assessorias especializadas nas áreas de comunicação, imprensa, jurídica
e política (com representação institucional em Brasília).
A ABAD também conta com a assessoria da Fundação
Instituto de Administração (FIA) na elaboração do Banco
de Dados. Ainda fazem parte da estrutura da ABAD seus
cinco comitês de trabalho: Varejo Competitivo, Profissionais de Vendas, Agenda Política, Canal Indireto e Matcon
- Materiais de Construção, além do Instituto ABAD.
Nas páginas seguintes, conheça todo o trabalho
que a ABAD realiza em favor do setor atacadista e distribuidor brasileiro.

O

desempenho das empresas bem-sucedidas se dá não apenas porque seus executivos são eficientes e preparados para os
cargos que ocupam, mas também porque,
na retaguarda, eles contam com equipes bem treinadas,
capazes de viabilizar ideias e projetos. No universo associativo, a realidade é a mesma: sem o apoio de profissionais capacitados, as ações pensadas em favor dos
associados representados dificilmente saem do papel.
“Nosso trabalho é tornar realidade o sonho da diretoria”, afirma o superintende executivo, Oscar Attisano. Ele
acrescenta que, embora seja uma entidade de classe,
sem fins lucrativos, a ABAD está estruturada tal como
uma empresa, com metas bem estabelecidas a cumprir.
Attisano fala com conhecimento de causa. Desde
que ingressou na ABAD, foram cinco gestões presidenciais, o que perfaz quase vinte anos de trabalho. “Nesse tempo todo, fomos aperfeiçoando nossa estrutura
profissional. Hoje, podemos dizer que contamos com
uma equipe enxuta, que trabalha em perfeita sinergia,
fornecendo o suporte para o desenvolvimento das estratégias estabelecidas pela diretoria”.
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Quem é quem
na ABAD

Diretoria
Presidente
• José do Egito Frota Lopes Filho - Jotujé Distribuidora/CE
1º Vice-Presidente
• José Rodrigues Costa Neto – JC Distribuição/GO
2º Vice-Presidente
• Alair Martins Júnior – Martins Comércio/MG
Vice-Presidentes
• Odemar Müller – Distribuidora Müller/SC
• Emerson Luiz Destro – Destro Brasil Distribuidora/SP
• Leonardo Miguel Severini – P. Severini – Vila Nova/MG
• Geraldo Eduardo da Silva Caixeta – União Atacado/MG
• Jorge Raimundo Lins Neto – Mirasol Transp. Armaz./BA
• Douglas Maurício Ramos Cintra – Multi Distribuidora/PE
• Alencar César Martins Zamboni – Zamboni Comercia/RJ

Equipe Executiva
Superintendente Executivo
• Oscar Attisano

Conselho Deliberativo

Diretor de Relacionamento, Comercial e Marketing
• Rogério Oliva

Presidente
• Carlos Eduardo Severini – Tenda Atacado/SP

Gerente Administrativa, Financeira e Jurídica
• Sandra Rocha Caldeira

1ª Vice-Presidente
• Paula Andrea Aued Kadri – Disploki Distribuição/SP

Gerente de Eventos
• Leilah Maria Strufaldi

2º Vice-Presidente
• Nilton Peixoto de Souza – Peixoto Comércio/MG

Gerente da Central de Negócios
• João Aparecido Pereira

Conselho Fiscal

Gerente de Relacionamento ABAD/Filiadas
• Emerson Alexandre Donella

Presidente
• Juliano César Faria Souto – Fasouto – Faria Souto/SE

Assessoras Comerciais
• Beatriz Attisano Rosa, Cláudia Spironello, Renata Pintaudi

Vice-Presidente
• Hélio Castor Maciel – Cosme & Damião Comércio/RJ

Assessora Executiva
• Maria Angélica Bortotti de Almeida

Conselheiros
• Diógenes Andrade Filho – DA&A Distribuidora/PE
• Enock Luniere Alves – Codil Distribuidora/AM
• João Orivaldo de Oliveira – Nova Amazonas/DF

Assessora de Marketing
• Leandra Marques

Conselho Consultivo

Assessoria de Comunicação
• Thais Campanaro

Presidente
• Paulo Hermínio Pennacchi – Pennacchi & Cia/PR

Assessoria de Imprensa
• Ana Paula Alencar

Vice-presidentes
• Dorian Bezerra de S. Morais – Riograndense Distrib./RN
• Raimundo Rebouças Marques – Expansão Comércio/PI

Assessoria Jurídica
• Renan Soares
Assessoria Política e Representação
Institucional em Brasília
• Roberto Nogueira

Líderes Regionais

Assessoria Banco de Dados
• Régis Tércio Ramos

Região Sul - Odemar Müller
Região Centro-Oeste - Adauto Lúcio de Mesquita

Representante Nacional do Instituto ABAD
• Ana Maria Maia Ferreira Lopes

Região Nordeste - Raimundo Rebouças Marques
Região Norte - Élcio Rigolon

Gerente Executivo do Instituto ABAD
• Edmilson Selarin Júnior

Região Sudeste - Ronaldo Saraiva Magalhães
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Atuação da ABAD

E

m suas mais de três décadas de existência, a ABAD cumpre o papel
de defender os interesses dos agentes de distribuição, oferecendo
aos seus associados ferramentas para o incremento de sua produtividade e rentabilidade. Para isso, a cada ano, novos serviços e
ações são disponibilizados.
O foco é um só: proporcionar elementos para que atacadistas e distribuidores estejam sempre alinhados, bem capacitados e subsidiados para tomar
as melhores decisões na condução do seu negócio. Um segmento econômico
só é forte quando ele contribui para o desenvolvimento e crescimento do
país, estimulando a geração de renda e trabalho. É isto que os agentes de
distribuição realizam com competência. A ABAD empenha-se e tem orgulho
de contribuir para esses resultados. Veja, a seguir, como a ABAD trabalha em
favor deste setor tão importante para o Brasil.
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Convenção

Convenção anual abre
espaço para bons negócios
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Outro aspecto da Convenção é a preocupação com o impacto ambiental do
evento e com a responsabilidade social
das empresas participantes. Por isso, o
Instituto ABAD faz a gestão dos resíduos sólidos gerados durante a montagem,
realização e desmontagem do encontro,
além de promover todos os anos uma
campanha que destina os produtos remanescentes nos estandes dos expositores a
entidades sociais locais.
Durante a Convenção também ocorrem as aguardadas premiações do Melhor
Atacadista Distribuidor Nacional e Estadual, Melhor Expositor e Maior Caravana
Nacional por Região.

Convenção integra todas
as regiões do país e realiza
gestão de resíduos sólidos
para minimizar o impacto
ambiental do evento
43

M

Sessão Solene de abertura da 33ª Convenção, realizada em Fortaleza

aior evento do setor atacadista e distribuidor da América Latina, a convenção
anual promovida pela ABAD é o ponto de encontro da cadeia produtiva do
segmento. Durante quatro dias, representantes da indústria, agentes de distribuição de todo o País e varejistas reúnem-se para a troca de informações e realização
de negócios. O evento também conta com a presença
de autoridades governamentais e outros profissionais
ligados à cadeia de abastecimento. A 34ª Convenção
Anual do Atacadista Distribuidor está programada para
o período de 4 a 7 de agosto de 2014, em Curitiba.
A Convenção mantém o foco em resultados e busca facilitar a geração de negócios e promover o relacionamento entre agentes distribuidores, indústria,
fornecedores de serviços e varejo independente, principal cliente do setor atacadista e distribuidor. Com
isso, os números do evento são altamente positivos.
Durante a 33ª Convenção, realizada no ano passado,

em Fortaleza, foram gerados cerca de R$ 20 bilhões
em negócios, superando a expectativa de R$ 18 bilhões. Mais de 200 expositores da indústria de bens
de consumo e fornecedores de produtos, equipamentos e serviços para o setor estiveram presentes. O
evento recebeu mais de 34 mil visitações.
A convenção é a grande vitrine do setor, com lançamentos, novidades e tendências. Os convencionais
também aproveitam esses quatro dias para o aperfeiçoamento profissional, participando de palestras técnicas e workshops. Na Convenção de Fortaleza, alguns
temas de destaque na grade de atividades foram: a
política comercial da indústria e os diversos modelos
de negócios no Canal Indireto; infraestrutura, custo
Brasil e pacto federativo brasileiro; aspectos legais que
influenciam o desempenho do setor; como desenvolver na empresa distribuidora uma postura proativa; o
desenvolvimento do segmento de materiais de construção; entre outros.
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Convenção

A convenção anual da ABAD em números
(relativos ao ano de 2013)

73%

80%

realizaram negócios durante a feira

dos expositores supriram suas expectativas

81%

52%

encontraram novidades,
ocasionando bons negócios

do público formado por empresários
e executivos do atacado e distribuidor

Aproximadamente

200

expositores

Caravanas das

34 mil

27Filiadas

visitações

Estaduais ABAD
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Encontros

Encontro ABAD - divulgação do Ranking 2014

Encontros aproximam setor e fornecedores

F

azer uma ponte e promover o relacionamento
entre associados atacadistas e distribuidores
de todo o País e fornecedores e entidades de
classe. Esse foi o objetivo que levou a diretoria da ABAD a lançar, em 1993, os Encontros ABAD. O
evento que, no seu início, contava com menos de 100
participantes, hoje, recebe mais de 500 empresários e
profissionais da indústria, prestadores de serviços e empresas do setor. Realizados em São Paulo, sempre em
uma segunda-feira à noite, os Encontros trazem subsídios importantes para os associados e seus parceiros.
Neste ano, foram programados Encontros para os meses de abril, junho e novembro.
Durante o encontro de abril foram divulgados os
números do Ranking ABAD/Nielsen 2014 (ano-base
2013). Em novembro serão apresentados os eleitos da
premiação Fornecedor Nota 10.

Em agosto não é realizado o Encontro porque toda
a cadeia de abastecimento se reúne na 34ª Convenção
anual do Atacadista Distribuidor – ABAD 2014 CURITIBA.
As reuniões são iniciadas com pronunciamento do
presidente da ABAD sobre o momento vivido pelo setor.
Uma palestra, sempre ministrada por um profissional renomado em sua área de atuação, é apresentada na sequência. Geralmente são abordados temas relevantes de
interesse geral como economia, política, tributos, embora também haja espaço para assuntos como marketing,
motivação, vendas e planejamento, entre outros.
O Encontro é encerrado com um coquetel. Em todas as edições dos Encontros ABAD é reservado um
espaço para que parceiros e fornecedores, patrocinadores do evento, exponham seus produtos e lançamentos e tenham oportunidade de promover ações
de relacionamento.
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Encontros

Encontro ABAD 2014

Programação diurna
Na mesma data dos Encontros ABAD, a entidade
promove outros dois encontros diurnos: a Reunião de
Diretoria e Executivos (RDE) e o Encontro e Almoço de
Presidentes.
Realizada na parte da manhã, a RDE visa fortalecer o
relacionamento e melhorar a sintonia das Diretorias e
Equipes Executivas da ABAD com as 27 Filiadas Estaduais ABAD e o setor. Durante o encontro são avaliadas as
diversas atividades em andamento e discutidos eventuais projetos de interesse.
Na sequência, a ABAD recebe a visita de empresas
parceiras - indústrias ou prestadores de serviço para
os agentes de distribuição - que apresentam seus produtos e serviços e demonstram suas expectativas em
relação ao setor. Esse encontro é sempre uma grande
oportunidade para aproximação e relacionamento.
Ao fim do encontro, é realizado almoço com a participação dos Presidentes e Diretorias das empresas convidadas do mês, Presidentes e Executivos das 27 Filiadas
Estaduais ABAD, Presidente, Diretoria e Executivos da
ABAD, Líderes Regionais, além de convidados especiais.
Desde o ano 2000 a entidade já recebeu dirigentes
de empresas como Unilever, Nestlé, Johnson & Johnson, Colgate-Palmolive, Unibanco, Volkswagen Caminhões, Hypermarcas, Cadbury Adams, JBS, Santher,
entre outros.

Anúncio
Reunião de Diretoria e Executivos - Mesa

Reunião de Diretoria e Executivos - Participantes
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Pesquisas auxiliam tomada de decisões

A

e volução dos agentes
de distribuição é comprovada anualmente
através do Ranking
ABAD/Nielsen, estudo que traça
um amplo e acurado retrato do
segmento. Contudo, a ABAD realiza e disponibiliza para o mercado,
durante o ano, outras pesquisas e
estudos que envolvem aspectos
como faturamento e produtividade
dos agentes de distribuição, tendências de consumo e relacionamento com fornecedores. Veja, a
seguir, como são elaborados esses
levantamentos, que ajudam a balizar as empresas do setor, mas também são importantes ferramentas
para a tomada de decisões da indústria e do varejo.

Anúncio
Retrato fiel

O Ranking ABAD/Nielsen, realizado anualmente
desde 1994, apresenta a mais fiel radiografia do setor atacadista distribuidor. A partir de informações
fornecidas pelas empresas, o estudo permite visualizar a evolução do segmento, revelando tendências e
expectativas. O Ranking é fruto de parceria da ABAD
com a consultoria Nielsen e a Fundação Instituto de
Administração (FIA).
As empresas participantes do estudo respondem
a perguntas sobre diversos aspectos do seu negócio:
número de funcionários, área física de galpões e armazéns, tamanho da frota de veículos, Estados onde
atuam, linhas de produtos comercializadas, segmentos
(canais) que atendem (varejo alimentar independente,
autosserviço, bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis,
drogarias, lojas de conveniência). A pesquisa também
traz questões sobre os assuntos que mais impactam a

gestão do negócio, como infraestrutura, reforma tributária, informalidade no varejo e sobre a realização ou
não de projetos sociais e ambientais.
“O objetivo do questionário é traçar um retrato o
mais fiel possível do segmento atacadista e distribuidor. Os resultados indicam não apenas o faturamento
das empresas, mas também o direcionamento dos investimentos, as expectativas e preocupações com relação aos rumos da economia nacional”, afirma Carlos
Augusto Gouveia, coordenador de atendimento ao varejo e atacado da Nielsen. O estudo completo é publicado na edição de maio da revista Distribuição.
A forte adesão dos agentes de distribuição e o
apoio de presidentes e executivos das 27 filiadas estaduais contribuem para tornar o Ranking ABAD/Nielsen o mais completo levantamento do setor atacadista
e distribuidor brasileiro.
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Eleitos do atacado
O estudo “Marcas em Destaque” é também a base para a premiação
anual “Fornecedor Nota 10”, concedida pela ABAD desde 2010. Os cinco principais fornecedores de cada uma das onze cestas de produtos
apontados no “Marcas em Destaque” são avaliados pelos atacadistas
distribuidores de todo o País segundo três critérios: política de preços, nível do serviço oferecido (qualidade, atendimento, prazo de entrega) e importância do fornecedor para a empresa. O passo seguinte
é a avaliação da ABAD sobre o relacionamento do fornecedor com a
entidade. Os dados são tabulados pela Nielsen e os mais pontuados
em cada cesta de produtos recebem o prêmio “Fornecedor Nota 10”. A
solenidade de premiação ocorre no Encontro ABAD realizado no mês
de novembro. Este prêmio concedido pela ABAD tem como objetivo
reforçar a importância da parceria entre o fornecedor e os agentes de
distribuição. O levantamento completo e a cobertura do evento de premiação são divulgados na edição de dezembro da revista Distribuição.

Ganhadores do Prêmio Fornecedor Nota 10 de 2013
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Preferência Nacional

O

utro importante levantamento é a pesquisa “Marcas em Destaque”, realizada
desde 2010 pela ABAD em parceria com
a Nielsen. Um trabalho minucioso junto
ao pequeno varejo independente revela as marcas mais
comercializadas em 101 categorias de onze cestas de
produtos. Os resultados, indicativos fiéis do comportamento do consumidor, são uma importante contribuição para o varejista, que passa a conhecer melhor o seu
cliente e pode fazer um planejamento mais eficaz.
A pesquisa compreende o período que vai de julho
a junho e abrange lojas de autosserviço de até quatro checkouts e lojas tradicionais do varejo alimentar,
como padarias, armazéns, mercearias, empórios, localizadas nas sete regiões brasileiras estabelecidas pela
Nielsen: Nordeste (excluindo-se Maranhão e Piauí); Minas Gerais, Espírito Santo e Interior do Rio de Janeiro;
Grande Rio; Grande São Paulo; Interior e litoral de São
Paulo; Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; e
Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás. Cerca de
400 mil pontos de venda são checados.

Os pesquisadores da Nielsen visitam os estabelecimentos e fazem uma auditagem do que foi comercializado.
Em cada categoria das 11 cestas são eleitas as cinco marcas mais votadas, por região e nacionalmente. De acordo
com Carlos Augusto Gouveia, da Nielsen, os resultados da
pesquisa são uma importante fonte de informações para
o pequeno varejista que, muitas vezes, não tem acesso
aos levantamentos sobre hábitos do consumidor. “Sabendo quais são as marcas preferidas do seu público, ele tem
condições de montar estratégias de venda, otimizando os
recursos disponíveis. Em determinadas situações, o comerciante deve redimensionar o mix de produtos oferecidos e
os estoques”. Para o atacadista, as informações são úteis
na medida em que revelam o que o consumidor está comprando. “De posse dos dados, ele pode direcionar suas
vendas, com sortimentos mais adequados a cada região”.
Segundo a Nielsen, 95% dos autosserviços com até quatro
checkouts são abastecidos por empresas atacadistas distribuidoras. O estudo “Marcas em Destaque” é apresentado
na edição de novembro/dezembro da revista Abastecimento e na edição de novembro da revista Distribuição.
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cobrança, prazos de recebimento das vendas, área de armazenagem, tamanho da frota (própria ou de terceiros),
entre outras informações. Na FIA, os técnicos checam se
há discrepâncias significativas em relação ao levantamento encaminhado no mês anterior. Havendo, a empresa é
comunicada para que confirme os números enviados. O
passo seguinte é a tabulação e o cruzamento de todos os
dados com o objetivo de se obter o conjunto de indicadores mercadológicos.
O Banco de Dados da ABAD conta, hoje, com a participação de 25 empresas, que possuem representatividade nacional. Para o próximo ano, a expectativa é que o
levantamento seja segmentado, apresentando resultados
em separado para atacadistas com entrega e atacadistas
de autosserviço, ao contrário do que ocorre atualmente,
quando os relatórios são apresentados num único conjunto. “Para isso, trabalhamos com a perspectiva de encerrar
2014 com o dobro de participantes”, informa Régis Ramos.

Informações sobre produtividade,
faturamento, práticas de cobrança
e custos são acompanhadas
mensalmente pela ABAD
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É

Acompanhamento mês a mês

o que permite o Banco de Dados mensal,
pesquisa realizada desde 1995 com um grupo de empresas que hoje representam 21%
do faturamento do setor, em parceria com a
Fundação Instituto de Administração (FIA).
São coletadas informações sobre aspectos como
produtividade, faturamento, práticas de cobrança e
custos, que permitem comparações de desempenho e
constituem importante ferramenta auxiliar na tomada
de decisões ao permitir que as empresas participantes
avaliem não só a sua performance, mas também o seu
comportamento em relação ao mercado.
Uma pequena parte da pesquisa, com dados gerais do setor, é disponibilizada mensalmente no site da
ABAD. O estudo completo é um documento reservado
apenas para as empresas que colaboram com o estudo,
enviando seus números.
Régis Ramos, consultor da FIA responsável pelo gerenciamento do Banco de Dados, explica os diferenciais deste levantamento em relação ao Ranking ABAD/

Nielsen. O principal deles é a periodicidade. “Sendo
mensal, o Banco de Dados oferece à empresa participante informações importantes para a tomada de decisões, permitindo a comparação de desempenho ou
avaliação do seu negócio”. O consultor acrescenta que
outro diferencial em relação ao Ranking é o sigilo dos
dados apurados: as empresas recebem relatórios que
contêm apenas a sua performance e do conjunto de
participantes como um todo, sem dados individuais.
No site da ABAD são divulgados os números de vendas
totais, o comparativo com o mês anterior e o acumulado do ano. “Os nomes de quem participa do Banco não
são revelados”, assegura Ramos.
A velocidade e qualidade da informação são fundamentais para que os técnicos da FIA consigam processar os dados em tempo hábil. Até o dia 15 de cada
mês as empresas participantes, todas voluntárias e
associadas da ABAD, devem encaminhar à FIA dados
sobre faturamento do mês anterior, bem como número de clientes ativos, de pedidos emitidos, práticas de
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20 Anos desenvolvendo projetos de sucesso para o seu negócio
Soluções
• Centros de Distribuição: Dimensionamento, Desenho e Operação;
• Pessoas: Organograma, Dimensionamento e Treinamento;
• Metodologias: Desenho de Processos;
• Sistemas e Tecnologias: ERP, WMS, TMS, IMS, OMS, RF, Voice Picking;
• Gestão de Transportes: Frota, Roteirização, Rastreamento, Produtividade;
• Gestão Estratégica de Vendas;
• Gestão Comercial: Rentabilidade, Mix, Plano de Negócios com Fornecedores, Rupturas e Seleção de Novos Fornecedores;
• Gestão Estratégica de Estoques e Perdas;
• Remuneração por Produtividade para Centros de Distribuição;
• Remuneração por Produtividade para Transportes;
• Programas de Fidelização;
• Distribuidores: Avaliação, Seleção e Desenvolvimento;
• Lojas de Cash & Carry/Atacarejos: Estudo, Pesquisa, Dimensionamento, Viabilidade e Implantação;
• Redes Logísticas, Localização de Centros de Distribuição, Lojas e Pontos de Transbordo
• Custos de Distribuição: Comerciais, Administrativos e Logísticos
• Custos Logísticos e Indicadores de Desempenho
• Planejamento Estratégico
• Desenvolvimento e Gestão de Negócios
Atuação
• Agroindústrias
• Indústrias
• Atacadistas Distribuidores e Balcão
• Distribuidores Exclusivos, Especializados, Pronta-Entrega e Categorizados
• Cash & Carry e Atacarejos
• Transportadoras e Operadores Logísticos
• Condomínios Logísticos
• Varejo Alimentar e Especializado
• Centrais de Negócios e Centrais de Compras
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Fale com quem entende de seu negócio e das Melhores Práticas do Mercado
Informações

Matriz: 0 XX 34 3212 8001 ou 0 XX 34 8409 5210
altamiro.borges@abgroup.com.br

Rua Cruzeiro dos Peixotos, 499 - Sl 601A
Centro - Urbelândia/MG
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VTI

VTIs promovem
intercâmbio tecnológico

Comitiva ABAD na Universidade da Flórida - VTI ABAD 2013

C

om o objetivo de oferecer a oportunidade
de intercâmbio tecnológico do setor atacadista e distribuidor nacional com seus
pares no mercado internacional, a ABAD
promove anualmente, desde 1984, as Viagens Técnicas Internacionais (VTIs). Durante as viagens, os participantes mantêm contato com as melhores práticas
de cada país, trocam experiências e assimilam novas
tecnologias. Já foram realizadas viagens aos Estados
Unidos, países da Europa e da Ásia. A edição de 2013
apresentou uma programação inovadora, com aulas
ministradas na Universidade da Flórida.
As VTIs possibilitam que empresários, membros de
entidades e executivos da cadeia de abastecimento se
relacionem com atacadistas, distribuidores e varejistas
dos países visitados, conhecendo hábitos de consumo,
modelos de negócios, estrutura física e tecnológica,
logística e outros aspectos da cadeia de abastecimento local. Em todas as viagens, a comitiva conta com a
presença de um consultor brasileiro especializado, que
promove debates e faz uma análise crítica das práticas observadas, visando à possibilidade de aplicação e
adaptação à realidade brasileira. Esse acompanhamento contribui para que os empresários brasileiros possam, a partir das visitas, aprimorar seus processos de
gestão e o planejamento de seus negócios.

Fotos: Cristiano Eloi/EBC Editora
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Teoria e prática
A VTI do ano passado uniu o conteúdo acadêmico ao conhecimento prático do dia-a-dia. Os 41 integrantes da comitiva participaram
de aulas ministradas pelos professores Steven P. Kirn e Janice E. Carrillo. Kirn tem grande experiência no mercado varejista, tendo atuado
em grandes companhias, como Sears, Roebuck and Co. Janice Carrillo é professora associada do Departamento de Sistema de Informação e Gerenciamento de Operações da Universidade da Flórida, onde
ocorreram as aulas. Além do curso, o grupo realizou visitas técnicas
à Publix, quinta maior rede supermercadista dos Estados Unidos, à
Cheney Brothers Inc., um dos dez maiores atacadistas distribuidores
do país, The Home Depot, varejista de materiais para construção, e
Wayne Densch, distribuidora de 15 cervejarias, com mais de 500 itens
em seu portfólio. O professor e consultor Nelson Barrizzelli, da Fundação Instituto de Administração (FIA), colaborou na construção do
programa da VTI e acompanhou a comitiva da ABAD.
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Aula na Universidade da Flórida

Empresário da ABAD durante o curso
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Grupo visita empresa local
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Comitês da ABAD

E

ntre as ações que a ABAD realiza com o objetivo de
contribuir para aperfeiçoar o relacionamento dos
agentes de distribuição com os demais integrantes da
cadeia de abastecimento está a criação de comitês de
trabalho, voltados ao debate de temas específicos.
O Comitê Canal Indireto tem por função propor sugestões
que tornem mais harmoniosas as relações entre os agentes de
distribuição e a indústria. Capacitar vendedores para que atuem
como um verdadeiros consultores do seu cliente varejista é atribuição do Comitê Profissionais de Vendas. Já o Comitê Varejo
Competitivo tem como função contribuir para melhorar o desempenho do varejo independente e sua relação com os agentes de distribuição. O Comitê Matcon trabalha no sentido de
capacitar o comércio varejista de materiais de construção. E o
Comitê Agenda Política é o responsável pelo acompanhamento,
no Congresso Nacional e no Executivo, dos assuntos de interesse da cadeia de abastecimento. Conheça o trabalho de cada um
desses comitês.
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Varejo Competitivo

Capacitar
para crescer
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M

elhorar o desempenho do varejo independente de modo que ele tenha condições de aperfeiçoar o seu negócio,
ganhar competitividade e agilidade, e
tornar, assim, mais eficiente toda a cadeia de abastecimento. Esta é a principal atribuição do comitê Varejo
Competitivo. Formado, em sua maioria, por empresas
familiares, muitas vezes sem tradição na área comercial, o varejo independente ou varejo de vizinhança
atende basicamente às classes C, D e E e predomina
nas grandes cidades e no Interior do País.
O coordenador do comitê, Walter de Sousa, ressalta que essas lojas têm a vantagem de estar próximas do
cliente final e, assim, poder conhecê-lo melhor e atender mais prontamente às suas necessidades. Mas, para
isso, é necessário trabalhar sua relação com o agente

de distribuição e adquirir melhores condições de gestão e operação.
Por esta razão, em 2011, a ABAD firmou convênio com
o Sebrae Nacional para a realização de cursos de capacitação e consultoria voltados aos varejistas independentes com lojas de até quatro checkouts. Ao todo, são
seis cursos, montados especialmente para o segmento
– controles financeiros, formação de preços, atendimento ao cliente, técnicas de vendas, gestão de pessoas e
gestão de estoques. O varejista pode realizar três deles
e receber oito horas de consultoria no ponto de venda.
O comitê também criou o Portal do Conhecimento
ABAD, que dispõe de cursos em videoaulas sobre temas relevantes para o varejo como melhoria do sortimento, gestão de estoques e marketing e merchandising (www.portaldoconhecimentoabad.com.br).
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Varejo Competitivo

Avaliação
Entre 2011, quando foi celebrado o convênio com
o Sebrae Nacional, e 2013, um total de 1645 empresas
foram capacitadas em 124 cursos, ministrados em 17
Estados. No fim de 2013, o comitê Varejo Competitivo
realizou uma pesquisa de avaliação entre as empresas
participantes dos cursos com o objetivo de aferir as três
metas do convênio ABAD/Sebrae: aumento de 5% dos
postos de trabalho; aumento de 10% do faturamento
real; e aumento de 60% da competitividade. O levantamento envolveu 445 empresas de 15 Estados. “Os resultados foram bastante positivos”, comemora Walter de
Sousa. No que se refere ao aumento de postos de trabalho, a pesquisa indicou um crescimento de 16%. Com
relação ao faturamento mensal, 27% das empresas afirmaram ter registrado aumento acima de 11%; outras
39%, entre 6% e 10%. A pesquisa também mostrou que,

após a participação nos cursos, as empresas apresentaram melhoria no fluxo de caixa, planejamento e controle financeiro, gestão de recursos humanos, controle de
estoques, gerenciamento de informações da empresa,
qualidade do atendimento, negociação com fornecedores, uso da tecnologia, além de aumentarem o número de clientes e conseguirem maior visibilidade na
região. Das empresas respondentes da pesquisa, 90%
afirmaram que pretendem continuar investindo na melhoria da operação do seu negócio e 91% registraram
aumento na satisfação da clientela com as mudanças.
Para este ano, um novo convênio será celebrado
entre a ABAD e o Sebrae Nacional. “A capacitação do
varejista independente é fundamental para a sua consolidação no mercado e para aumentar a eficiência da
cadeia de abastecimento”, afirma Walter de Sousa.

Anúncio

Pesquisa de avaliação mostrou
efetividade da parceria com SEBRAE
INTEGRANTES DO COMITÊ
VAREJO COMPETITIVO
Líderes:
José Rodrigues Costa Neto
Vice-Presidente da ABAD
Odemar Müller
Vice-Presidente da ABAD
Emerson Luiz Destro
Vice-Presidente da ABAD
Coordenador:
Walter de Sousa
Mais informações podem ser obtidas com o
coordenador, Walter de Sousa, pelo telefone
(11) 3056-7500 ou pelo e-mail
comitevarejo@abad.com.br

Walter de Sousa
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Profissionais de Vendas
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INTEGRANTES DO COMITÊ
PROFISSIONAIS DE VENDAS
Líderes:
José Rodrigues Costa Neto
Vice-Presidente da ABAD
Odemar Müller
Vice-Presidente da ABAD
Emerson Luiz Destro
Vice-Presidente da ABAD
Coordenador:
João Aparecido Pereira

Valorizar a força de vendas

F

Mais informações podem ser obtidas com o
coordenador, João Aparecido Pereira, pelo
telefone (11) 3056-7500 ou pelo e-mail
joao@abad.com.br

João Aparecido Pereira

oi-se o tempo em que o vendedor era apenas um anotador de pedidos. As mudanças
verificadas no mercado atacadista e distribuidor nos últimos anos exigem que esse profissional seja um profundo conhecedor do seu cliente,
atuando, muitas vezes, como consultor do varejista independente, que enfrenta a concorrência das grandes
redes. Preparar a força de vendas para essa nova realidade é uma das atribuições do comitê Profissionais de
Vendas. Através de treinamentos, os profissionais são
capacitados para atuar com competência no novo cenário comercial da cadeia de abastecimento.
O coordenador do comitê, João Aparecido Pereira,
explica que, hoje, não é apenas o preço que norteia
os negócios. O vendedor precisa estar em perfeita sintonia com seu cliente, mostrando as melhores opções.
“Ele precisa estabelecer um elo de confiança com o
varejista, orientando-o a atingir suas metas, evitando
compras mal planejadas”.
Para suprir essa necessidade surgiu o Treinavendas,
curso presencial desenvolvido pelo comitê em parceria
com a Advendor – Educação Empresarial, dirigida pelo
professor Jair Santos, especialista em treinamentos
empresariais, que também ministra as aulas. Dirigido

a gerentes, coordenadores de vendas, representantes
comerciais e vendedores, o treinamento procura focar
não apenas o desempenho individual do vendedor. A
intenção é alinhar esse profissional com os objetivos
das empresas atacadistas e distribuidoras. A metodologia está dividida em duas etapas. Na primeira, uma
palestra gratuita para todos os gestores visa apresentar
o trabalho do professor Jair, alinhar as expectativas sobre o curso e reforçar a importância da participação de
todos nos treinamentos específicos.
Na segunda fase, os líderes e a equipe de vendas
participam de treinamentos separados, mas com o
mesmo objetivo: levar os participantes a perceber as
mudanças no mercado de trabalho e as atitudes capazes de criar um diferencial competitivo. O programa
tem duração total de 6 horas para gestores e de 4 horas para vendedores.
Aplicado desde 2012, o Treinavendas treinou quase
4 mil vendedores em dois anos. O programa sucedeu
o TreinABAD, programa de capacitação a distância realizado entre 2010 e 2011, que atingiu cerca de 6 mil
profissionais em todo o Brasil. Os profissionais que
participam do Treinavendas recebem certificação fornecida pela ABAD.
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Agenda Política
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De olho no Congresso
Criado em 2009, o comitê Agenda Política é o responsável pelo acompanhamento, no Parlamento e no
Executivo, dos assuntos de interesse da cadeia de abastecimento. O relacionamento com os formadores de
opinião e a classe política, com o objetivo de ampliar
o debate sobre temas defendidos pela ABAD, e o fornecimento de subsídios à atuação da Frente Parlamentar Mista dos Agentes de Abastecimento do Pequeno e
Médio Varejo também são atribuições do comitê.
Desde sua criação, o comitê contabiliza diversas
conquistas para o setor. Uma delas diz respeito ao
transporte de produtos perigosos. “Graças à atuação da
ABAD, temos, hoje, uma regulamentação do transporte
de produtos perigosos que prevê até o uso de cofre
para segregação dessa carga dentro do caminhão, tra-

zendo maior segurança, competitividade e menor custo”, informa o coordenador do comitê, advogado Alessandro Dessimoni. Outra medida positiva diz respeito
à desoneração de produtos da cesta básica, adotada a
partir de Medida Provisória que zerou a incidência de
PIS/Pasep, Cofins e IPI em 16 itens.
Entre os temas que atualmente constam da pauta de
trabalho do comitê destaca-se a questão da substituição tributária, que tem onerado as empresas inscritas
no Simples Nacional. O regime de substituição tributária
concentra na indústria a cobrança do ICMS, antes realizada em várias etapas da cadeia. “A ABAD já levou essa
preocupação para o ministro da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, que montou um grupo
de trabalho para analisar o assunto”, afirma Dessimoni.
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COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA DOS AGENTES DE ABASTECIMENTO DO PEQUENO E MÉDIO VAREJO

Frente Parlamentar

DIRETORIA / DEPUTADO FEDERAL
NOME

CARGO

PARTIDO/ESTADO

Presidente

PROS/CE

Laercio Oliveira

1º Vice-Presidente

SDD/SE

Guilherme Campos

2º Vice-Presidente

PSD/SP

Renato Molling

3º Vice-Presidente

PP/RS

Valtenir Pereira

Tesoureiro

PROS/MT

Luiz Carlos Pietschmann (Pitman)

Secretário

PSDB / DF

Antonio Balhmann C. Nunes Filho

No final do ano passado, por iniciativa do
deputado Antonio Balhmann (PROS-CE), foi criada a Frente Parlamentar Mista dos Agentes de
Abastecimento do Pequeno e Médio Varejo. Formada por 38 integrantes em seu corpo diretivo
e contando, hoje, com o apoio de mais de 200
parlamentares de diversos partidos, a Frente tem
por objetivo ser a interlocutora, no Congresso, dos interesses do setor
atacadista distribuidor, segundo informa o presidente Balhmann. “Atuando nas duas Casas do Legislativo temos condição de propor a discussão de assuntos relevantes, que impactam o segmento”, acrescenta.
Um desses assuntos é a alteração da lei 12619/12, a chamada
“Lei do Motorista”. Com subsídios do comitê Agenda Política, a
Frente acompanha a tramitação do projeto de lei 5943/2013 que,
entre outras propostas, muda as regras do tempo de descanso dos
motoristas. “Da forma como foi sancionada, a lei aumenta os custos do transporte”, explica o deputado. Também estão na pauta o
acompanhamento de projeto de lei que altera a legislação sanitária
e permite a comercialização de medicamentos isentos de prescrição
médica em canais alternativos, como supermercados, armazéns e
lojas de conveniência, e o projeto de resolução do Senado que
muda a alíquota do imposto sobre operação relativa à circulação
de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual. Pela proposta, são estabelecidos descontos progressivos na
alíquota até 2021, quando ela passaria a ser de 4%.

COORDENADORES REGIONAIS / SENADOR
Senadora Ana Amelia Lemos

Região Sul

PP/RS

Região Sudeste

PMDB/ES

Região Centro-Oeste

PSDB/GO

Região Nordeste

PTB/PE

Região Norte

PT/AC

Senador Ricardo Ferraço
Senador Cyro Miranda
Senador Armando Q. Monteiro Neto
Senador Jorge N.V. Macedo Neves

COORDENADORES ESTADUAIS / DEPUTADO FEDERAL

Alessandro Dessimoni

Mário Feitoza de Carvalho Freitas

Coordenador / CE

PMDB / CE

Arthur César Pereira de Lira

Coordenador / AL

PP/AL

Sebastião Ferreira Bala da Rocha

Coordenador / AP

SDD/AP

Jorginho dos Santos Melo

Coordenador / SC

PR/SC

Maria Pérpetua de Almeida

Coordenadora / AC

PCdoB / AC

Valdivino José de Oliveira

Coordenador / GO

PSDB / GO

João da Silva Maia

Coordenador / RN

PR /RN

Johnathhan Pereira de Jesus

Coordenador / RR

PRB / RR

Márcio Costa Macedo

Coordenador / SE

PT / SE

Adriano Eli Corrêa

Coordenador / SP

DEM / SP

Joseli Ângelo Agnolin

Coordenador / TO

PDT / TO

Leonardo Lemos Barros Quintão

Coordendor / MG

PMDB / MG

Washington Reis de Oliveira

Coordenador / RJ

PMDB / RJ

Ronaldo Miro Zülke

Coordenador / RS

PT /RS

INTEGRANTES DO COMITÊ AGENDA POLÍTICA

Consultores:

Wellington Antonio Fagundes

Coordenador / MT

PR / MT

Líderes Responsáveis:

Roberto Nogueira
RN Consultores Associados (DF)

José Simplicio Alves de Araujo

Coordenador / MA

SDD / MA

Alair Martins Jr.
Vice-Presidente da ABAD

Lisa Marini
RN Consultores Associados (DF)

Hugo Napoeão do Rego Neto

Coordenador / PI

PSD / PI

Douglas Maurício Ramos Cintra
Vice-Presidente da ABAD

Fábio RicardoTrad

Corodenador / MS

PMDB / MS

Bruno Cavalcanti de Araújo

Coordenador / PE

PSDB / PE

GT – Grupo de Trabalho:

Jorge Raimundo Lins Neto
Vice-Presidente da ABAD

Daniel Gomes de Almeida

Coordenador / BA

PCdoB / BA

Emerson Donella
Gerente de Relacionamento ABAD/Filiadas

Átila Sidney Lins Albuquerque

Coordenador / AM

PSD / AM

Welington Coimbra

Coordenador / ES

PMDB / ES

Coordenador:

Alécio Ciaralo Filho
DBA Advogados (SP)

Eduardo Francisco Sciarra

Coordenador / PR

PSD / PR

Alessandro Dessimoni
DBA Advogados (SP)

Anderson Pereira Nunes
Diretor Executivo do Sindiatacadista (DF)

Izalci Lucas Ferreira

Coordenador / DF

PSDB / DF

Marinha Célia R. Raupp de Matos

Coordenadora / RO

PMDB / RO

Leonardo de Melo Gadelha

Coordenador / PB

PSC / PB

Giovanni Corrêa Queiroz

Corodenador / PA

PDT / PA

Mais informações podem ser obtidas com o coordenador,
Alessandro Dessimoni, pelo e-mail dessimoni@dba.adv.br

70

71

A ABAD | Comitês

Canal Indireto

Anuário ABAD 2014 Panorama do Setor

INTEGRANTES DO COMITÊ
CANAL INDIRETO

Líder Responsável:

GT – Grupo de Trabalho:

José do Egito Frota Lopes Filho
Presidente da ABAD

Roger Saltiel
Diretor da Integration Consultoria

Coordenadores:

Henriley Domingos
Diretor da Doctor Trade Consultoria

Professor Nelson Barrizzelli
Especialista do mercado – FIA

Em busca de relações harmoniosas
Propor sugestões que tornem mais harmoniosas as
relações entre os agentes de distribuição e a indústria.
Este é o principal objetivo do Comitê Canal Indireto,
criado no princípio de 2013. Liderado pelo presidente
da ABAD, José do Egito Frota Lopes Filho, o Comitê,
numa primeira fase do trabalho, ouviu tanto representantes do segmento atacadista e distribuidor quanto da
indústria, agindo como agente facilitador da compreensão que deve existir entre empresas fornecedoras e
seus clientes. O objetivo final é trabalhar para que os
produtos cheguem ao maior número possível de pontos de venda de forma rápida e econômica.
De acordo com o professor Nelson Barrizzelli que,
ao lado do superintendente executivo da ABAD, Oscar
Attisano, coordena o Comitê, é consenso que existem
“pontos cinzentos” que indicam conflitos de canais, nas
relações entre os próprios agentes de distribuição e
destes com as indústrias que os atendem. “São conflitos que ocorrem em todos os países onde o atacado
ainda é um importante canal de intermediação entre a
indústria e o varejo e derivam de objetivos estratégicos
distintos entre esses grupos”. A intenção do comitê é
atuar no sentido de colaborar para reduzir ao máximo o
conflito apontado, “uma vez que eliminá-lo totalmente
será impossível”, avalia Barrizzelli.
Agora, numa segunda etapa dos trabalhos do Comitê, o objetivo é definir as características particulares
dos diversos modelos de negócios dos agentes de dis-

tribuição e, a partir dessa caracterização, sugerir aos
agentes que demonstrem a seus fornecedores as vantagens competitivas que possuem. “Entendemos que,
ao caracterizar os agentes de distribuição, os conflitos
tenderão a ser minimizados, pois estarão estabelecidos
os valores que cada um oferece no seu campo de atuação, o que os torna únicos no atingimento de certos
mercados, sejam geográficos ou operacionais”.

Mais informações podem ser obtidas com
o coordenador, professor Nelson Barrizzelli,
pelo e-mail barrizzelli@agcintl.com

Oscar Attisano
Superintendente Executivo da ABAD
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Conecte-se mais,
interaja mais
e venda mais
com Mercanet.

Anúncio

O mais completo software de Gestão Comercial
e Automação da Força de vendas.
Disponível para Tablet, Smartphone e Notebook

Nelson Barrizzelli
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Canal Indireto

CANAL DIRETO

DISTRIBUIDOR

Com entrega

Tem custos de vendedor e entrega

Autosserviço

Não tem custos de vendedor e entrega

Balcão

Não tem custos de vendedor e entrega

Marca / Empresa / Região

Tem custos de vendedor e entrega

Categoria de Produto

Exemplo: DEC
Tem custos de vendedor e entrega

Canal

Exemplo: DIEFS
Tem custos de vendedor e entrega

Agente de Serviços

Comercial / Logística / Merchandising

Centrais de Compras / Negócios / Cooperativas / Redes

Pequeno Varejo Independente

Médio Varejo Independente

Médio Varejo Independente

Médio Varejo Associado ou Franqueado

Lojas próprias Pequeno e Médio Porte
Grandes Redes de Varejo
Lojas Próprias Grande Porte
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CONSUMIDOR

INDÚSTRIA

CANAL INDIRETO

ATACADISTA GENERALISTA

CADEIA DE
ABASTECIMENTO NACIONAL

Anúncio
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Matcon

Anúncio

Um mercado atraente
Em 2014, o varejo de materiais de construção deve
movimentar cerca de R$ 100 bilhões ou quase 2% do
PIB nacional. Mais de 60% desse mercado está concentrado nas lojas de bairro, que são abastecidas predominantemente por atacadistas e distribuidores. São
mais de 300 mil pontos de venda em todo o Brasil,
com cerca de 120 mil lojas que comercializam exclusivamente esse tipo de produto e um grande número
de pequenos supermercados e varejos de vizinhança
que também oferecem esses itens para maior comodidade de seus consumidores, especialmente artigos
para instalações elétricas e hidráulicas, ferragens e
ferramentas. Esse universo é um dos eixos de atuação do comitê Matcon, criado no ano passado, como
resultado do 1º Fórum Estratégico Matcon, realizado
durante a ABAD 2013 FORTALEZA. Criar uma “linguagem comum” para o setor e uma postura colaborativa,
com a definição da categoria de produtos e materiais

de construção, além de capacitar o pequeno varejista
e o profissional da construção civil são as propostas
do comitê.
Essa atenção especial é oportuna porque, nos últimos anos, cresceu e vem se mantendo como tendência
a busca do brasileiro por construir, reformar ou simplesmente melhorar seu imóvel próprio, gerando significativa demanda por produtos de alvenaria, encanamento,
fiação elétrica e acabamento. Esse mercado, portanto,
continua com excelentes perspectivas e deve ser um
dos pontos fortes do atacado nos próximos anos.
De acordo com o coordenador, Guilherme Tiezzi,
o varejo de materiais de construção, pelo volume de
recursos que movimenta, tem grande importância na
economia nacional. “Nosso objetivo, ao criar o comitê,
foi o de orientar o desenvolvimento de um plano de
ação, apontando caminhos de atuação e colaboração
da ABAD junto ao setor da construção civil”.
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Matcom

Um dos projetos de trabalho pretende definir claramente as categorias de produtos contidas no segmento
de materiais de construção e a segmentação e classificação do varejo que atua com essas categorias. Hoje, há mais
de 70 categorias que compõem as cestas de produtos do
setor, incluindo de alvenaria, material elétrico e hidráulico,
pintura até ferramentas, equipamentos de segurança, jardinagem etc. Na outra ponta estão os programas de capacitação do pequeno comerciante, do balconista e dos profissionais do setor, como pedreiros, eletricistas, pintores,
encanadores, marceneiros. A ideia, segundo Tiezzi, é levar
a experiência bem-sucedida dos cursos de capacitação do
comitê Varejo Competitivo, através do convênio ABAD/Sebrae, aos pequenos varejistas do segmento. “Acreditamos
que existe uma grande oportunidade para o crescimento e
desenvolvimento da distribuição de materiais de construção através de agentes como distribuidores especializados e atacados regionais e que esses negócios demandam
apoio e colaboração para a melhoria de gestão, operação,
estratégia e liderança”.

Guilherme Tiezzi
Integrantes do Comitê MATCON
Líder Responsável:
Ronaldo Saraiva Magalhães
Presidente da Embrasil Distribuidora
Coordenador:
Guilherme Tiezzi – Agenttia
Inovação e Negócios em Redes
de Distribuição
GT – Grupo de Trabalho:
GT 1 – Canal & PDV
Foco na Loja
GT 2 – Gente & Gestão
Foco na Equipe/Profissional
GT 3 – Estratégia & Mercado
Foco no Negócio/Mercado
Mais informações podem ser obtidas com o
coordenador, Guilherme Tiezzi, pelo e-mail
guilherme@agenttia.com.br
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Responsabilidade social e ambiental,
compromissos do Instituto ABAD

O compromisso do Instituto ABAD
é colaborar para a construção
de uma sociedade alicerçada
no desenvolvimento sustentável,
baseado na responsabilidade
e na inclusão social

O

Instituto ABAD (IABAD) foi criado em 2006 com o objetivo de ser o braço social do segmento atacadista distribuidor. Seu papel é articular e mobilizar indústrias, organizações não governamentais e governamentais com atuação
nacional, regional ou local nas áreas social, ambiental e educacional, com o
objetivo de identificar sinergias com o segmento atacadista e distribuidor.
Desde sua fundação, o Instituto trabalha com o compromisso de colaborar para a
construção de uma sociedade alicerçada no desenvolvimento sustentável, baseado na
responsabilidade e inclusão social.
“O Instituto nasceu pautado no conceito de Responsabilidade Social Corporativa. Procuramos atuar de forma constante para qualificar as ações e os projetos desenvolvidos
pelo segmento”, explica Edmilson Selarin Junior, gerente executivo do IABAD. Com equipe
profissionalizada, o Instituto opera no sentido de estimular a responsabilidade social nas
empresas do segmento, de modo a tornar a realização das ações uma atividade perene.
Em 2010, o Instituto recebeu a qualificação de OSCIP (Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público), o que possibilita aos investidores e doadores deduzirem como despesa o valor investido ou doado até o limite de 2% do lucro operacional.
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Acordo Setorial para implantação do sistema de logística reversa
das embalagens pós-consumo foi assinado por mais de 20 associações

Na área ambiental, o Instituto estimula o segmento
atacadista e distribuidor a implementar ações relacionadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
Desde 2011, o IABAD e a ABAD participam da Coalizão
Empresarial pela implementação da PNRS, transformada em lei em agosto der 2010. A PNRS estabelece a
responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e população para a destinação ambientalmente
adequada dos resíduos urbanos. Ao lado de mais de 20
associações representativas da indústria, do comércio
e de fabricantes de embalagens, foi elaborado o documento-base para a celebração do Acordo Setorial para
implantação do sistema de logística reversa das embalagens pós-consumo. Caberá ao Ministério do Meio
Ambiente aprovar e convocar as associações para a assinatura do Acordo.
Ainda na temática da PNRS, o Instituto criou o Projeto Aprendendo a Reciclar (PAR), que prevê a instalação
de pontos de entrega voluntária de material reciclável
(PEVs) nas lojas do atacado distribuidor, de seus clientes
varejistas e em outros locais, como praças, escolas, universidades. Esses materiais são, posteriormente, recolhidos pela coleta seletiva municipal ou por cooperativas
de catadores de materiais recicláveis. O PAR também
promove a atuação conjunta da cadeia produtiva do setor, envolvendo indústria, varejo e o atacado distribuidor. A partir de 2014, o Instituto ABAD vai falar sobre os
Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, procedimento obrigatório para as empresas se adequarem à Lei.

Anúncio
Jovens participam do Programa Aprendendo a Reciclar

Ponto de Entrega Voluntária de Materiais Recicláveis
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STILL e ABAD, uma parceria que
a gente cuida em todos os detalhes.
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Mobilização
O
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CLX-25

Ana Maria Maia Ferreira Lopes e José do Egito Frota Lopes Filho

Anúncio
Encontro das Representantes Estaduais do Instituto ABAD em São Paulo
Na área social, o IABAD realiza, no primeiro semestre
de cada ano, a Campanha Social, que arrecada alimentos,
roupas e livros, e, no final do ano, a Campanha de Natal,
que recolhe brinquedos e roupas. As doações são encaminhadas a organizações sociais cadastradas que atendem
crianças, adolescentes, jovens e idosos em todo o Brasil.
Mantém, ainda, a Campanha Permanente de Combate à
Fome, fruto da parceria iniciada em 2012 com o Programa Mesa Brasil, criado pelo Serviço Social do Comércio
(SESC). A intenção é que os atacadistas e distribuidores
de todo o Brasil conheçam e se integrem ao programa,
doando alimentos em boas condições de consumo. No
ano passado, a Campanha Permanente de Combate à
Fome arrecadou 4.500 toneladas de alimentos.
Essas ações sociais contam com a efetiva participação das mulheres do segmento atacadista distribuidor,
chamadas de Representantes Estaduais do Instituto

Folder de uma das ações do IABAD
ABAD, que atuam voluntariamente em seus Estados
com o apoio das 27 filiadas ABAD. A representante nacional do IABAD, Ana Maria Maia Ferreira Lopes, esposa do atual presidente do Instituto ABAD e da ABAD,
José do Egito Frota Lopes Filho, comanda um time de
mais de 30 mulheres espalhadas pelo Brasil, que levam
o nome do Instituto ABAD e estimulam a responsabilidade social corporativa do segmento.
Durante a Convenção Anual da ABAD, as Representantes Estaduais desenvolvem um importante trabalho de mobilização dos agentes de distribuição e seus
parceiros. Elas promovem a Campanha de Arrecadação
de Produtos Remanescentes nos Estandes. Ao final da
Convenção, o Instituto ABAD encaminha as doações ao
Programa Mesa Brasil SESC, que são destinadas às organizações sociais cadastradas no programa e localizadas na cidade-sede da Convenção ABAD.
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A STILL e ABAD celebram mais um ano de uma parceria de sucesso!
Trabalhamos todos os dias para oferecer a melhor solução em equipamentos para o seu armazém,
com a excelência em serviços e assistência técnica presente em todo o território nacional.
Mais do que agradecer a confiança em nossos produtos, nós da STILL estabelecemos o compromisso de
continuarmos a trabalhar cada vez mais para merecê-la.

first in intralogistics
www.still.com.br - (11) 4066-8157
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Educação
Na área educacional, o IABAD atua em duas linhas: educação para o
setor e educação para a cidadania. Em educação para o setor o objetivo é
chancelar os cursos e palestras oferecidos pela ABAD como Varejo Competitivo e Profissionais de Vendas, bem como firmar parcerias nacionais,
nos moldes do Mesa Brasil, com instituições como as que compõem o
Sistema S, para a realização e ampliação de cursos voltados ao setor.
Já na linha de educação para a cidadania, a ideia é apresentar ao setor a oportunidade de patrocinar, via dedução fiscal, atividades como
palestras, cursos e peças teatrais para crianças e adolescentes ou mesmo
para o público interno das empresas, com temáticas alinhadas às ações
do IABAD como Meio Ambiente, Sustentabilidade, Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras, entre outras.
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O Instituto ABAD
acredita que a Educação
é o ponto de partida
para transformar o Brasil
em um país melhor
para as futuras gerações
Capacitação de Motoristas
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Renovar é preciso

C

riado em 2006 e formado por sucessores de empresas atacadistas
e distribuidoras, o grupo ABAD Jovem tem o objetivo de proporcionar à nova geração de gestores um ambiente de troca de experiências e de crescimento profissional, um verdadeiro MBA focado
na realidade do segmento atacadista e distribuidor. O grupo é também uma
inestimável oportunidade de networking, seja com os agentes de distribuição,
com empresas ou com entidades de jovens empresários representantes de outros integrantes da cadeia de abastecimento.
Com a missão de liderar essas atividades, a empresária Joice Catarina Sabatke assumiu, em 2013, a presidência do ABAD Jovem, onde permanecerá até o
final de 2014. É dela, portanto, a quarta gestão do grupo, que já foi presidido
por Marcelo Ricardo Freitas Gonzaga (2006/2008), Vandré Marcos Godoy Pennacchi (2009/2010) e Maryanne Pacheco Martins Lopes (2001/2012).

Encontro do grupo ABAD Jovem
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Foco na profissionalização
Ao ingressar no ABAD Jovem, os herdeiros participam de encontros, visitas técnicas, palestras e recebem
treinamento técnico em economia, assuntos jurídicos,
contabilidade, gestão, entre outros temas pertinentes
ao dia-a-dia das empresas.
Em algumas situações, pode surgir nos jovens empresários o desejo de abrir o próprio negócio, e o ABAD
Jovem tem estimulado o empreendedorismo. “Há espaço para crescer no nosso setor de atuação. Com boa
formação, orientação e treinamento os herdeiros podem iniciar um novo empreendimento, conectado a
esses novos tempos, marcados pela tecnologia, pelas
novas ferramentas de gestão”.
Para o presidente José do Egito Frota Lopes Filho,
as atividades realizadas são capazes de influenciar de
forma positiva e decisiva a formação desses jovens empresários. “Queremos prepará-los para protagonizar as
mudanças necessárias ao crescimento e renovação de
nosso negócio”, afirma.
A ABAD apoia totalmente as atividades do grupo e
busca a sua integração com a programação da entidade, estimulando sua participação em atividades como os
Comitês ABAD e a Convenção Anual do setor, sempre no
intuito de oferecer o necessário suporte para esses novos
profissionais que já estão, de forma brilhante, construindo o futuro dos agentes de distribuição em todo o Brasil.

Joice Catarina Sabatke
Há poucos anos, Joice era uma bem-sucedida jornalista, com uma carreira promissora pela frente. No entanto, sua vida deu uma guinada quando o pai, proprietário de uma empresa distribuidora de Santa Catarina,
chamou Joice e o irmão para dizer que era chegado o
momento de modernizar a empresa e que, em seis anos,
passaria o comando dos negócios para eles. Foi assim
que desapareceu a jornalista para dar lugar à empresária,
hoje diretora comercial na empresa da família. As experiências que Joice viveu na transição de uma carreira para
outra fazem parte de sua bagagem à frente do grupo.
“Infelizmente, a sucessão empresarial no Brasil ainda
é vista com reservas. É comum que pessoas empreendedoras, em especial as mais velhas, tenham um perfil mais
centralizador. Por isso, uma parcela considerável dos
empresários reluta em dividir o comando das empresas
com os filhos, esquecendo que essa transição faltamente
irá acontecer um dia e que o melhor é que ela seja planejada. Se as novas lideranças não tiverem se formado,
há o risco de a empresa desaparecer”, conta Joice.
Por essa razão, a proposta do ABAD Jovem é ser um
espaço para a troca de experiências e crescimento profissional, preparando os herdeiros para o dia em que
terão a responsabilidade de conduzir os negócios da família. “A primeira questão a ser observada é saber se os
filhos querem permanecer no ramo, se gostam do que
fazem. Quando eles manifestam esse interesse, o trabalho de capacitação se torna mais fácil”, diz a presidente.

Diretoria ABAD Jovem – Biênio 2013/2014
Joice Catarina Sabatke – Catarinense Distribuidora/SC
Presidente
Carlos Henrique Aparecido de Lima – Asfran Comercial/SP
Vice-presidente
Maryanne Pacheco Lopes Bacelar – Distribuidora Cristal/PI
Presidente do Conselho

União Atacado
Distribuidor
Parceiro da indústria
e do pequeno e médio varejo

Anúncio

Desde 1990, o União Atacado Distribuidor
está presente nos pequenos e médios
varejos do Brasil. Com uma equipe
comercial e logística altamente qualificada
e especializada, levamos os produtos
e marcas de nossos parceiros aos
mais diversos pontos de venda do país.
Por meio de nossos valores, integramos
produção e consumo de forma ágil e
eficiente, entregando resultados para
nossos parceiros e colaboradores.
União Atacado Distribuidor:
entregando resultados.

Conselheiros
• Hamilton Rodrigues – Galiza Distribuidora/PR
• Daniel Alvarenga de Jesus – Himalaia Comércio/RS
• Helton Veríssimo Diniz – Nordi/PB
Executivo
Renan Soares
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ATACADO DISTRIBUIDOR

www.uniaoatacado.com.br
Telefone: 34 3218 4600
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Publicações ABAD
A ABAD procura manter estreito contato com seus associados, filiadas e parceiros,
garantindo agilidade na troca de informações e o amplo alinhamento sobre os temas
de interesse do setor. Para isso, utiliza veículos impressos e online que atendem a diferentes públicos e finalidades, mas que têm em comum a preocupação de oferecer
as informações mais atualizadas e um conteúdo de alta qualidade editorial e gráfica.

Revista Abastecimento
A Revista Abastecimento é uma parceria da ABAD
com a EBC – Editora Brasileira do Comércio. A publicação bimestral, criada em 2007, tem como objetivo auxiliar na capacitação do pequeno e médio varejo, público
que se relaciona diretamente com os atacadistas distribuidores. Tanto a versão impressa quanto o site (www.
revistaabastecimento.com.br) oferecem aos varejistas
dicas e informações para ampliação dos negócios e
aperfeiçoamento dos aspectos operacional e de gestão.

ABADNews
O ABADNEWS é um informativo semanal online utilizado pela entidade para divulgar informações sobre
a atividade atacadista e distribuidora, o mercado de
consumo e a economia brasileira em geral. Durante a
Convenção Anual, o boletim é apresentado nas versões
online e impressa, circulando diariamente entre os convencionais (www.abadnews.com.br).
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Anuário ABAD – Panorama do Setor
Fruto de uma parceria entre a ABAD e PUBLIC PROJETOS EDITORIAIS, o Anuário ABAD lançado em 2014,
constitui uma fonte permanente de pesquisa sobre dados do Mercado de Distribuição, relevância do setor, estrutura e atividades da ABAD e das suas Filiadas Estaduais nas áreas Politica, Econômica, Social e Ambiental. Seu
objetivo é fornecer informações confiáveis para órgãos
públicos Federais, Estaduais e Municipais, indústrias,
prestadores de serviços e demais parceiros, contribuindo para a construção de suas estratégias de negócios.

Revista Distribuição
A revista Distribuição é, há mais de 20 anos, a publicação oficial da ABAD e do atacadista distribuidor.
Nesse período, a revista tornou-se uma ferramenta essencial para o desenvolvimento dos negócios do segmento, com informações úteis e importantes para os
executivos que tomam as decisões nas empresas. O site
da revista (www.revistadistribuicao.com.br) é um complemento da edição impressa, sempre atualizado com
as ltimas notícias sobre o segmento.
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Caminho para bons negócios

O

s associados da ABAD contam com um
canal que lhes oferece a oportunidade
de adquirir bens e serviços dos melhores
fornecedores, a preços especiais. Trata-se da Central de Negócios, criada com o objetivo de
facilitar o relacionamento dos agentes de distribuição
com fornecedores de diversas áreas que comercializam
produtos e serviços de uso comum do setor, para consumo próprio das empresas. A negociação realizada
pela Central de Negócios garante, além do preço competitivo, um atendimento diferenciado, especialmente
no pós-venda. Este serviço é oferecido em todo o Brasil,
por meio das 27 filiadas estaduais da ABAD.
O gerente da Central de Negócios, João Aparecido
Pereira, explica que acordos firmados com fornecedores possibilitam aos associados vantagens exclusivas
na compra de produtos e serviços. “Com essa prestação de serviços, a ABAD contribui para o aumento da
competitividade das empresas e fortalece a atividade
atacadista e distribuidora”.
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Atuação pioneira

Anúncio
Parceria ABAD-MAN: aproximadamente 30 mil caminhões comercializados em 19 anos
Em um país onde a logística de distribuição de produtos está fortemente baseada em rodovias, o caminhão é uma ferramenta de trabalho essencial para o
setor. Mas é, também, um bem de custo elevado, e por
isso um dos principais serviços prestados pela ABAD
aos associados, por meio da Central de Negócios, é a
negociação de preços diferenciados para a aquisição
de veículos de carga.
Neste serviço, o parceiro mais antigo da ABAD é a
MAN (VW Caminhões), que está com a entidade desde
1995. Hoje esse tipo de parceria é comum, mas a ABAD
foi pioneira ao realizar o primeiro acordo firmado entre uma indústria automobilística e uma associação no

Brasil. Nesses quase 20 anos, por meio dessa parceria,
já foram comercializados aproximadamente 30 mil caminhões, principalmente através das filiadas estaduais
da ABAD. Hoje, a entidade é o maior cliente dos caminhões VW no País. Mais recente é o acordo firmado
com a Iveco, que teve início em 2010 e também tem
alcançado excelentes resultados.
Por meio da Central de Negócios é possível adquirir também outros produtos e serviços nas áreas de
informática, logística, serviços gerais, seguros e automóveis. A relação completa de todos os parceiros da
Central pode ser consultada no site da ABAD:
www.abad.com.br.
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Em todo o País, a mesma linha
de trabalho, os mesmos ideais

U

niformizar a atuação da ABAD em todo
o território nacional, respeitando as
características regionais e culturais de
cada Estado. Este é o trabalho desenvolvido pela gerência de relacionamento da ABAD
com suas 27 filiadas. As representações estaduais
são estimuladas a manter seu próprio estilo de atuação, alinhado aos princípios, propostas e forma de
ação da entidade nacional, sempre com o objetivo
de lutar pela defesa dos interesses do setor atacadista e distribuidor.
O gerente de relacionamento, Emerson Donella,
explica que cada filiada tem um ritmo de trabalho. “A
dinâmica muda de um Estado para outro. A estrutura,
também. Temos de ter consciência dessa realidade e tirar o melhor proveito daquilo que cada um pode oferecer”. Cabe à área responsável pelo relacionamento agir
de modo a suprir as necessidades de cada filiada para
que elas possam cumprir seu papel da melhor forma
possível. As viagens periódicas da presidência da ABAD
aos Estados são uma forma de estreitar o contato e
captar as carências das filiadas. As filiadas também são
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envolvidas nas diversas ações socioambientais do Instituto ABAD, e os encontros de capacitação auxiliam no
aprimoramento profissional das equipes estaduais. Da
mesma forma, os comitês de trabalho realizam eventos
e ações regionais, de modo a levar conhecimento para
todos os associados.
Os associados das filiadas têm os mesmos benefícios oferecidos pela ABAD, além daqueles exclusivos de
cada Estado. As filiadas são conduzidas por um presidente, que conta com o auxílio de um executivo e o
apoio de sua diretoria. Além disso, dois vice-presidentes nacionais se dedicam a estreitar o relacionamento ABAD/Filiadas: Jorge Raimundo Lins Neto, para as
regiões Norte e Nordeste, e Odemar Müller, voltado às
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A ABAD mantém,
também, os líderes regionais, que fazem a “ponte” da
filiada com a entidade nacional.
Como cada região e cada Estado têm as suas particularidades, o Anuário ABAD ouviu os líderes regionais
e os presidentes de cada uma das filiadas sobre as características do setor em sua região, seu relacionamento com a ABAD e outros temas.
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As lideranças regionais

Para a ABAD, é fundamental que todas as entidades estaduais estejam alinhadas em seus princípios,
propostas e formas de ação para que possam atuar da
melhor maneira na defesa dos interesses do setor. Por
isso, a entidade busca promover a integração entre elas
e o intercâmbio de informações, bem como disseminar
as melhores práticas de gestão, garantindo o bom resultado das iniciativas de cada filiada.
Essa visão de união e objetivo comum permeia todas
as ações e o relacionamento cotidiano da ABAD com
suas filiadas. Mas, para dar efetividade a esse processo
e ajudar a cobrir eventuais lacunas que prejudiquem o
desempenho, a sinergia e o desenvolvimento das entidades estaduais, existem, em cada região do país, um
líder regional e um coordenador regional.
O líder representa as filiadas estaduais junto ao
conselho deliberativo e é sempre um empresário do
setor com excelente trânsito em todos os estados
abrangidos pela Regional, com experiência e sensibilidade para trazer ao conhecimento da entidade nacional as questões relevantes que afetam as filiadas da
região como um todo. Esse líder também tem a função de levar para sua região os temas fundamentais
desenvolvidos pela ABAD, de modo que estes possam
ser compreendidos e abraçados pelo setor em todo o
país. Dessa forma, o líder atua como importante elo
entre a ABAD e as filiadas estaduais, tornando a ligação entre elas ainda mais forte, em benefício do desenvolvimento da filiada e de seus associados.

O coordenador regional é escolhido entre os executivos das filiadas da região e também possui excelente relacionamento com as entidades estaduais e com
a ABAD, tomando providências na área executiva que
ajudam a viabilizar a missão dos líderes. Assim, contribuem para tornar as filiadas mais unidas e alinhadas, e
o setor ainda mais coeso.
Região: Sul
Líder Regional: Odemar Müller (SC)
Filiadas abrangidas: ADAC (SC), AGAD (RS) e SINCAPR
(PR)
Coordenador Regional: José de Aragão Junior (ADAC)
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“Entre as funções do líder regional estão a coordenação das
ações das filiadas da sua região,
de modo que se evite a coincidência de programações, além
da representação da região nos
eventos mais importantes da
ABAD. A presença em todos os
eventos regionais, contudo, nem
sempre é possível, uma dificuldade que seria contornada com
a criação do cargo de vice-líder.”
Odemar Müller

Região: Sudeste
Líder Regional: Ronaldo Saraiva Magalhães (MG)
Filiadas abrangidas: SINCADES (ES), ADASP (SP),
ADEMIG (MG), ADERJ (RJ)
Coordenador Regional: Cezar Wagner Pinto
(SINCADES)

Região: Norte
Líder Regional: Élcio Rigolon (RO)
Filiadas abrangidas: ADAAP (AP), ADAPA (PA),
ADAT (TO), SINCADAM (AM), SINGARO (RO),
ADARR (RR), ADACRE (AC)
Coordenador Regional: Gisana Maia da Silva (ADARR)
“A região Norte vem crescendo a taxas superiores ao restante do Brasil, e nosso setor tem
contribuído muito para esse
crescimento, gerando empregos
e renda para os Estados. Com a
criação da liderança regional, os
presidentes das filiadas ganharam um grande canal de comunicação com a ABAD. O maior
exemplo foi a primeira reunião
realizada entre as filiadas da região Norte, com a presença dos
sete Estados, na qual foram discutidos diversos assuntos de interesse do setor.”
Elcio Rigolon

“A região Sudeste possui longa tradição na atividade atacadista e distribuidora e concentra
quase 50% do faturamento total
do setor, com destaque para Minas Gerais e São Paulo. É também a região que concentra o
maior número de empresas de
grande porte, que fazem negócios com praticamente todos os
estados brasileiros. Atuar junto
às entidades dessa região tão
desenvolvida representa um
grande desafio.”
Ronaldo Saraiva Magalhães

Região: Nordeste
Líder Regional: Raimundo Rebouças Marques (PI)
Filiadas abrangidas: ACAD (CE), ACADEAL (AL),
ADARN (RN), AMDA (MA), APAD (PI), ASDAB (BA),
ASPA (PE), ASPAD (PB), ADAS (SE)
Coordenador Regional: Severino dos Ramos Carvalho (ASPAD)
“O Nordeste é a maior região
em número de estados e de filiadas, o que lhe confere uma
força especial, tanto no tocante
ao poder político como em relação ao número de associados.
A criação da liderança regional
fortaleceu as filiadas e consequentemente a região, por possibilitar trocas de experiências
sobre as melhores práticas de
gestão e intercâmbio de informações sobre aspectos operacionais e tributários do setor.”
Raimundo Rebouças Marques

Região: Centro-Oeste
Líder Regional: Adauto Lúcio de Mesquita (DF)
Filiadas abrangidas: ADAG (GO),
SINDIATACADISTA (DF), AMAD (MT), ASMAD (MS)
Coordenador Regional: Anderson Pereira Nunes
(SINDIATACADISTA/DF)
“A região Centro-Oeste tem
um grande potencial econômico e grande importância para
o Brasil, além de ser geograficamente estratégica. É a região
onde as empresas mais crescem e onde estão algumas das
maiores do setor. Em relação à
ABAD, nossa região está muito bem servida de executivos
com muita competência e presidentes de filiadas atuantes e
engajados.”
Adauto Lúcio de Mesquita
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Adailton Pinto Melo – presidente da ACAD
Associação Cearense dos Atacadistas
e Distribuidores de Produtos Industrializados

Em nosso Estado, temos atacadistas que atuam em diversos modelos de negócio: balcão, atacado distribuidor,
cash & carry, atacarejo, distribuidor especializado por
categoria e generalistas. Um diferencial nosso é vender
produtos por unidade, reabastecendo os clientes diariamente. Nossa maior dificuldade é realizar as entregas nos
centros urbanos e em clientes de redes supermercadistas,
que crescem a cada dia e não aumentam suas docas de
recebimento. Esse fato acarreta engarrafamentos e atraso
nas entregas. Neste ano, estamos prevendo um aumento
líquido de 9% no faturamento. O nosso relacionamento
com a ABAD é muito bom. Entendemos que a entidade
deve manter um entrosamento ainda maior com as filiadas, conhecendo suas peculiaridades regionais.

José de Souza Vieira – presidente da ACADEAL
Associação do Comércio Atacadista
e Distribuidor do Estado de Alagoas
O setor atacadista numa região com renda baixa,
mas ascendente, como é o caso do Nordeste – e de
Alagoas – desenvolveu características que permitem
sua adaptação e crescimento. Há dez anos, o varejo local vem obtendo taxas positivas de vendas, segundo
o IBGE, mas com uma base de crescimento claramente vinculada aos dois maiores segmentos de consumo
local, os públicos C e D que, juntos, somam mais de
70% do universo consumidor de Alagoas. Nosso setor
pautou sua atuação por uma maior aproximação com
os canais de comercialização mais vinculados aos consumidores próprios desse segmento – assalariados que
recebem até dois salários mínimos, beneficiários da
Previdência Social, os inscritos nos programas sociais,
como o Bolsa Família. Para isso, desenvolvemos uma
grande capacidade de atender a um varejo absoluta-

mente capilarizado. Nós também conseguimos, nos últimos anos, superar um dos nossos maiores problemas,
o da representatividade do setor. Fortalecemos a nossa
entidade, mostrando a importância do associativismo
junto aos atacadistas distribuidores. Hoje, nossa maior
dificuldade está no relacionamento com a máquina
pública estadual, principalmente, com a Secretaria da
Fazenda, que tem criado barreiras tributárias. O setor
de comércio e serviços forma 70% do PIB estadual,
mas ainda existem muitos pontos a serem negociados
numa agenda tributária e fiscal com os órgãos estaduais. Estamos vivendo um longo período no qual nosso
segmento vem ampliando sua presença na economia
estadual, de modo a atender a demanda crescente dos
públicos de renda média e baixa, em função da formalização do trabalho, dos aumentos reais do salário mínimo, assim como dos programas de transferência de
renda. Além disso, o acesso aos cartões bancários pelos
consumidores tem facilitado nosso trabalho e aumentado continuamente nossas vendas. Acreditamos na
manutenção desse cenário positivo. Compreendemos
que existe uma agenda nacional de reivindicações do
setor que somente uma entidade forte no âmbito nacional pode apresentar e defender. E isso a ABAD tem
feito com mestria junto ao governo e ao parlamento. A
ACADEAL vem recebendo um apoio decidido da ABAD
em todos esses anos de trabalho comum, provando, assim, a necessidade de uma entidade nacional forte que
dê e receba apoio de suas filiadas.

Fotos: Keiny Andrade/Revista Distribuição
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Pedro José Pereira das Neves – presidente da ADACRE
Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Acre
Basicamente, não existem grandes diferenças entre
o nosso setor aqui no Acre e o de outros Estados. O que
notamos é que alguns empresários se destacam por serem mais audaciosos e por acreditarem em perspectivas de crescimento. Como ocorre em outros segmentos
da economia, quem empreende com segurança, pre-

para melhor sua equipe de colaboradores, investe em
tecnologia e se alia a bons parceiros, acaba fazendo a
diferença. Nossa grande dificuldade está na logística,
aliada aos custos decorrentes do fato de estamos distantes dos centros abastecedores. Apesar das dificuldades, dos transtornos provocados pela catastrófica
enchente do Rio Madeira, no começo do ano, que nos
deixou isolados, o setor se prepara para obter recursos
junto às instituições financeiras para investimentos em
infraestrutura, modernização e ampliação dos parceiros
com o objetivo de alavancar o faturamento. O apoio
que temos recebido da ABAD é satisfatório. Vemos com
muito otimismo essa nova estratégia de aproximação,
a democracia nas discussões e o respeito às particularidades de cada região. Consideramos importante o
apoio que recebemos, o incentivo à modernização e o
abandono dos conceitos ultrapassados.

Fotos: Keiny Andrade/Revista Distribuição
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Benefícios para o consumidor:

Benefícios para o varejo:

Nova fórmula e benefício exclusivo:
Hidratante – Nutre até a 2ª camada
Capilar – Hidrata e Nutre até a 2ª
camada do fio

Sortimento Completo em Hidratantes,
Capilar e Desodorantes;

Novas embalagens: Mais modernas
e sofisticadas;

Empresa líder em hidratantes**
e com maior penetração
em lares brasileiros***.

Excelente relação custo x benefício
para a consumidora.

Forte presença em mídias.
(TV, Revistas, Internet e Rádios);

Conheça a linha completa

.com.br

* Camada subcórnea da epiderme.

Telmo Sandro Poli – presidente da ADAC
Associação de Distribuidores
e Atacadistas Catarinenses
Em Santa Catarina, todas as empresas do segmento

atacadista distribuidor trabalham com modernos sistemas de gestão e possuem sede própria, frota atualizada
e própria e força de vendas automatizada. Em contrapartida, sofremos com a infraestrutura governamental, representada por rodovias mal conservadas e parte delas
sem cobertura asfáltica. Também sentimos a falta de um
programa financeiro que beneficie o setor. Prevemos,
para 2014, um crescimento real de 7,5%. Com relação ao
trabalho da ABAD, ela tem se mostrado uma entidade-mãe, que oferece várias opções de convênios e parcerias. O ponto importante desse relacionamento é que a
ABAD não interfere na gestão de suas filiadas. Ela atua
como um órgão deliberativo e não executivo.

Nova Linha Monange.
Suas vendas serão o máximo.
** Fonte: Nielsen Retail Index T. Brasil INA + INFC S/ Exp. Geo - Vendas em volume - MJ13 *** Fonte: Kantar – Participação das marcas no varejo – 2012 (Monange + Paixão)

Rudimar Carlos Três – presidente da ADAAP
Associação dos Distribuidores
e Atacadistas do Estado do Amapá
Nossos diferenciais são a competitividade de preços,
em função de pertencermos a uma área de livre comércio, atendimento rápido proporcionado pelos nossos
estoques, mix diferenciado, que atende à preferência
dos consumidores da região Norte por produtos locais,

e a existência de empresas exclusivamente regionais.
No ano passado, o setor obteve faturamento de cerca de R$ 470 milhões. Hoje, a logística de transporte
é um grande problema que enfrentamos porque estamos distantes dos grandes centros fornecedores. Outra
carência nossa é a indisponibilidade de representantes
comerciais da indústria, além da demora na entrega
dos produtos industrializados para os distribuidores e
atacadistas aqui estabelecidos. Para 2014, esperamos
atingir um crescimento em torno de 16%, como ocorreu no ano passado. O relacionamento da ADAAP com
a ABAD sempre foi muito bom, profissional. Sempre
tivemos o apoio da nossa representação nacional nos
eventos que realizamos. Os benefícios a que nossos associados têm direito, decorrentes dos convênios que a
ABAD celebra com grandes grupos nacionais, nos dão a
sustentabilidade necessária para mantermos a ADAAP.
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Dalton de Souza Barros Thomaz – presidente da ADAG
Associação dos Distribuidores
e Atacadistas do Estado de Goiás
Dentre os setores que movimentam a economia goiana, o comércio atacadista se destaca na arrecadação de
impostos. O segmento arrecadou em ICMS, em 2013, R$
3,917 bilhões, ou 32,28% do total arrecadado no Esta-

do de Goiás. Em relação a 2012, a arrecadação de ICMS
pelo setor deu um salto de 9,68%. Além disso, o segmento gera empregos e serve de ponto de distribuição
para praticamente todo o País. Um dos principais fatores motivadores para o desempenho do atacado goiano
é a posição geográfica estratégica, além da “vocação”
de empresários que migraram de países como Líbano,
Síria e Armênia, há mais de 60 anos, para as cidades de
Anápolis e Goiânia, onde abriram suas lojas, abastecendo o setor varejista do Centro-Oeste, Norte e Nordeste.
Para 2014, as perspectivas são positivas, por ser ano de
eleições e Copa do Mundo, quando deve aumentar a
circulação de dinheiro no mercado. Mas, mesmo com
tantos aspectos positivos, o setor ainda enfrenta desafios e deve lutar especialmente pelos incentivos fiscais,
pela utilização de técnicas mais modernas, pela capacitação profissional e o desenvolvimento cultural. Para
isso, contamos com o apoio da ABAD.

Paulo Auro da Rocha – presidente da ADAPA
Associação dos Distribuidores
e Atacadistas do Estado do Pará

Nosso principal diferencial é a utilização do modal
fluvial para distribuição nas ilhas da região. Mais de 1,2
milhão de habitantes do Estado são atendidos por este
modal. Hoje, a principal dificuldade está concentrada
no segmento de bebidas quentes, pois a carga tributária do Estado não está aderente à carga tributária nacional, situação que proporciona invasão e sonegação.
O setor está apreensivo; no atacado de entrega, o ano
começou com volume de vendas semelhante ao de
2013, sem nenhum crescimento. Entendemos que o relacionamento da ABAD com a ADAPA é de fundamental
importância para a representação institucional de nossa associação. Pretendemos estreitar mais essa relação.

Herculano Antonio Albuquerque Azevedo
presidente da ADARN
Associação dos Distribuidores
e Atacadistas do Rio Grande do Norte

O setor no Estado é semelhante ao de outras localidades, atuando nos moldes tradicionais, com distribuidor, balcão. Hoje, temos problemas de infraestrutura,
provocados especialmente pelas obras demandadas
pela Copa do Mundo. Natal é uma cidade pequena;
qualquer obra gera um impacto grande, prejudicando
o trânsito. No que se refere ao relacionamento com a
ABAD, entendo que estamos subutilizando tudo o que
nos é oferecido. Ainda assim, a ADARN ficou em primeiro lugar entre as filiadas dentro do Projeto Varejo
Competitivo, voltado à capacitação dos nossos clientes.
Uma ação que deve ser elogiada é o apoio da ABAD
à criação da Frente Parlamentar Mista dos Agentes de
Abastecimento do Pequeno e Médio Varejo.

1ª e 2ª Fotos: Keiny Andrade/Revista Distribuição

106

Anuário ABAD 2014 Panorama do Setor

Hélio Cavalcante Barbalho – presidente da ADARR
Associação dos Distribuidores
e Atacadistas de Roraima
Podemos destacar como diferenciais nossa postura
de agir como parceiros de nossos clientes e fornece-

dores, oferecendo suporte às demandas exigidas no
mercado. Nosso setor tem investido em novas frotas e
na aproximação com o pequeno e médio varejo. Hoje,
todo o Estado é coberto pelo segmento atacadista distribuidor. A região Norte do País sofre com a deficiência
do sistema portuário e com os problemas de logística,
que acabam encarecendo o frete e causando demora nas entregas. Neste ano, o setor pretende investir
na capacitação da mão de obra qualificada buscando
obter melhores resultados. A ABAD tem se mostrado
parceira da ADARR, oferecendo total apoio aos nossos
eventos, ouvindo nossas reivindicações, estreitando o
relacionamento com novos parceiros, o que traz benefícios e agrega valor para nossos associados.

Heraldo Oliveira – presidente da ADAS
Associação dos Distribuidores
e Atacadistas do Estado de Sergipe
Sergipe tem grande concentração do varejo em super e
hipermercados. No atacado Cash & Carry, predominam
as multinacionais. O pequeno varejo é mais presente e
melhor trabalhado no Interior do Estado, sendo que a
grande maioria é de estabelecimentos independentes,
quase não existem pequenas redes. Sergipe tem cerca
de 1% da população e do PIB do Brasil, então os nú-

micro ou pequenas. Como na maioria dos Estados, o
maior problema é a competição desigual com as redes
multinacionais do atacarejo, devido a questões como
cobrança de ICMS adicional para clientes não cadastrados e substituição tributária. Mas temos também o
custo Brasil, falta de infraestrutura, elevada carga tributária, pouca mão de obra qualificada. As expectativas
para este ano são muito positivas, principalmente devido ao aumento da renda das classes C e D e a demanda
crescente deste público por produtos do setor mercearil. Sergipe tem forte perspectiva de construção, pelo
governo do Estado, de um polo logístico que viabilizará
a redução de custos e trará melhorias significativas na
operação dos atacadistas e distribuidores. O relacionamento entre a ABAD e a ADAS é muito bom, com participação e apoio da ABAD nas ações desenvolvidas pela
filiada, criando sinergia e trocando experiências. Sugiro
que a ABAD construa, com as filiadas, metas e indicadores para avaliação de desempenho dos executivos, assim

meros do setor devem estar neste patamar. Segundo
o governo do Estado, cerca de 90% das empresas são

como meios para ampliar a formação destes profissionais nas áreas em que precisam atuar mais fortemente.

Fotos: Keiny Andrade/Revista Distribuição
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Sandoval de Araújo – presidente da ADASP
Associação de Distribuidores e Atacadistas de
Produtos Industrializados do Estado de São Paulo
De tudo que é operado pelo sistema de distribuição
de produtos mercearis no País, o Estado de São Paulo
produz 64% e consome 38%. Se levarmos em conta
os próprios números recentemente publicados pelo
Ranking ABAD/Nielsen, é possível avaliar quais são os
diferenciais e qual é o tamanho deste segmento no Estado. Nossa maior dificuldade são as atitudes inconstitucionais de algumas unidades da federação, que pre-

miam a traquinagem tributária, oferecendo regimes
especiais de reduções escandalosas de pagamento de
ICMS às empresas atacadistas estabelecidas, mesmo
que virtualmente, em seus territórios, e estes atacadistas vendem dentro do Estado de São Paulo com preços aviltantes, estabelecendo, assim, uma concorrência
desleal com os nossos associados aqui estabelecidos.
Mesmo com essas dificuldades, devemos ter significativo crescimento real neste ano. Assim como em qualquer empresa, governo, instituição etc, as gestões são
diferentes. Isso significa que temos que pensar do hoje
em diante. Estou percebendo que, com esta nova gestão na ABAD, muita coisa está melhorando. A ADASP
e, creio, todas as filiadas, são interdependentes e a
qualidade deste relacionamento deriva, preponderantemente, das atitudes e das gestões. Muito já foi feito
e muito mais, ainda, precisa ser feito. Os milhares de
associados que temos em todo o Brasil esperam isso
de nós. E, com a graça de Deus e o esforço de todos,
vamos fazer. Cada dia mais.

Luiz Antonio Lopes – presidente da ADAT
Associação de Distribuidores
e Atacadistas do Estado do Tocantins
Um dos principais diferenciais do segmento atacadista distribuidor do Tocantins são os incentivos fiscais,
considerados os melhores do Brasil. Exemplos disso são
a lei 1201, de dezembro de 2000, que concede crédito
fiscal presumido do ICMS nas operações que especifica,
e a lei 1790, de maio de 2007, que concede incentivo
fiscal ao contribuinte com atividade econômica no co-

mércio atacadista de produtos farmacêutico e hospitalar. Outro diferencial relevante é a excelente localização
geográfica, pois fazemos divisa com seis outros Estados
e isso facilita a logística de distribuição regional. Um
fator que dificulta o crescimento do setor é a falta de
grandes indústrias no Estado. Para o distribuidor montar seu mix de produtos, ele sempre recorre aos grandes centros, o que encarece o custo final do produto. O
ano de 2014 será diferenciado, com realização da Copa
do Mundo e eleições. Observando o setor, esperamos
um crescimento em torno de 6%. A ABAD pode ser
considerada nossa maior incentivadora, seja no relacionamento com a diretoria, seja com os funcionários nos
auxiliando no processo de crescimento da ADAT. Nossa
associação foi fundada com o apoio da ABAD e, desde
então, caminhamos juntos em benefício dos associados. A ABAD sempre nos transmite um sentimento de
força. Os benefícios que a entidade consegue são de
grande importância para o setor.

Fotos: Keiny Andrade/Revista Distribuição
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Segundo o Instituto Nielsen, Indaiá e Minalba, mais uma vez,
foram as águas minerais mais vendidas do Brasil. Não deixe faltar
no seu estabelecimento as águas preferidas de todo brasileiro.
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Virgílio Vilefort Martins – presidente da ADEMIG
Associação dos Atacadistas
e Distribuidores do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais tem grande representatividade no cenário de distribuição nacional. Uma das principais virtudes do segmento no Estado é o desenvolvimento
sustentável, com empresas sólidas, que investem no
aperfeiçoamento dos recursos humanos e na estrutura
de seus negócios. A cada ano o setor se consolida. Mi-

Hélio Castor Maciel – presidente da ADERJ
Associação dos Atacadistas
e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro
O Rio de Janeiro é um importante mercado para o
setor atacadista e distribuidor. A Região Metropolitana representa 11% do mercado mercearil brasileiro, e
o Interior, 3%, perfazendo 14% do total, baseado nos
dados Nielsen. O diferencial do nosso Estado está cal-

Fotos: Keiny Andrade/Revista Distribuição

nas representou no Ranking ABAD/Nielsen 2014, ano
base 2013, o maior faturamento por região, acima dos
R$ 11 bilhões. Os problemas que enfrentamos são os
mesmos que o setor vive nacionalmente: as dificuldades de infraestrutura, o custo de uma carga tributária
pesada e situações de guerra fiscal entre os Estados
que dificultam a livre concorrência. Este é um ano atípico, de Copa do Mundo, eleições, alta da inflação e
dos juros; com isto, fica mais difícil fazer uma previsão.
Considerando o histórico do setor dos últimos anos, temos boas perspectivas. Estamos trabalhando para um
crescimento acima de 4%. Nossa filiada tem importante
interação com a entidade nacional. Estamos presentes
em todos os momentos da ABAD, através dos ex-presidentes da ADEMIG que participam dos Comitês ABAD
ou são líderes regionais e até mesmo integrantes da
diretoria. A ABAD tem um papel muito importante no
desenvolvimento do setor.

çado no incentivo tributário, que devido a sucessivas
concessões foi perdendo sua efetividade ao longo do
tempo, gerando uma concorrência desleal de atacadistas de outros Estados. Mas a partir de setembro deste
ano, com a entrada em vigor de uma nova legislação,
o incentivo voltará a beneficiar apenas empresas que
possuem centros de distribuição no estado. Outro problema enfrentado pelos atacadistas e distribuidores
com entrega, especialmente quando se aproxima o final do mês, é a concorrência do atacado cash & carry,
que vende para pequenos varejistas sem identificar o
cliente no tíquete fiscal. A previsão para 2014 é de um
crescimento em torno de 10% para os agentes de distribuição do estado. No aspecto institucional, desde a
nossa fundação, o relacionamento com a ABAD sempre
foi muito bom. Sem a ABAD não haveria a união que
existe hoje entre os componentes do setor.
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José Luis Turmina – presidente da AGAD
Associação Gaúcha de Atacadistas e Distribuidores
Acredito que o diferencial do setor atacadista e distribuidor no Estado está justamente na compreensão,
por parte daqueles que o integram, do papel que lhes
cumpre exercer junto à sociedade rio-grandense. Esta
visão garante ao setor uma grande capacidade de organização e mobilização na defesa dos seus interesses,
já que se percebe na condição de importante elo na
cadeia de abastecimento. Dentre as principais dificuldades enfrentadas pelos atacadistas e distribuidores

gaúchos está, sem dúvida, a luta que sustentam contra as desigualdades tributárias com relação a benefícios concedidos por outros Estados da federação. Isso
gerou danos significativos às nossas empresas, tendo
muitas delas fechado as portas porque não tiveram
condições de competir com atacadistas de outros Estados. No que diz respeito ao relacionamento da AGAD
com a ABAD, ousamos dizer que uma é extensão da
outra. E não poderia ser diferente, porque a nossa entidade máxima tem sido o referencial para suas filiadas.
Devemos lembrar que a AGAD foi fundada em 1983, na
esteira da fundação da ABAD (1981), um marco para
o setor atacadista distribuidor brasileiro. Quais os benefícios disso? A oportunidade da eterna busca pelo
crescimento e qualificação de nosso segmento, norteado pelas diretrizes de nossa entidade maior. Outro
grande benefício é a representatividade do setor junto
ao governo federal, não só defendendo seus pleitos,
mas, acima de tudo, demonstrando nossa importância
dentro do contexto socioeconômico brasileiro.

Sérgio José Gomes – presidente da AMAD
Associação Mato-Grossense
de Atacadista e Distribuidores
No mercado de distribuição, o setor atacadista mato-grossense responde por 72% do abastecimento do canal varejista. Ou seja, a cada dez estabelecimentos mercadistas e varejistas, sete são abastecidos pelo setor. O
segmento é responsável por uma arrecadação de ICMS
crescente em Mato Grosso. Saiu de R$ 109 milhões em
2003 para R$ 394 milhões em 2013, um crescimento de
262%. Isso mostra o comprometimento dos empresá-

rios com o recolhimento correto dos impostos, combate
à sonegação fiscal e desvio de recursos. Sofremos com
a questão logística, até porque Mato Grosso fica longe
dos grandes centros e é um Estado com grandes extensões. É necessário alocar investimentos na infraestrutura das estradas que ligam o Mato Grosso a outros
Estados e um município a outro. Para 2014, o otimismo
e perspectivas de crescimento se devem, entre outros,
fatores, aos investimentos no governo do Estado na
malha viária. A Copa do Mundo em Cuiabá, apesar de
poucos jogos, trará ao Estado uma visibilidade nunca
vista antes. Para o setor atacadista, essas perspectivas
são importantes, pois nosso mercado depende de demandas e o ambiente parece favorável para isso. Desde
a sua fundação, a AMAD conta com o apoio e incentivo
da ABAD. Por meio da união associativa e a parceria com
a ABAD, a AMAD fomenta o crescimento do comércio
atacadista e distribuidor mato-grossense, bem como o
desenvolvimento do Estado, visto pela entidade como o
maior benefício deste relacionamento. Muitas das ações
da AMAD são frutos de projetos da ABAD.

Fotos: Keiny Andrade/Revista Distribuição
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Rodrigo Furtado Vieira – presidente da AMDA
Associação Maranhense
de Distribuidores e Atacadistas
O número de indústrias no Maranhão é muito pequeno, quase tudo que se consome vem de fora, o que
faz com que o segmento atacadista distribuidor tenha

um papel fundamental para o pequeno e médio varejo.
O fato de o Estado possuir uma área geográfica muito
extensa dificulta o abastecimento dos pequenos varejistas pelas grandes indústrias. A ligação entre a indústria e o comércio é feita pelo atacadista/distribuidor.
Nosso setor sofre com tributação alta e confusa, a informalidade e desorganização dos pequenos varejos, a
inadimplência. Há, ainda, as estradas com acesso difícil.
Apesar dos problemas, nosso segmento cresce ano a
ano. Alguns termômetros que utilizamos são a compra
de caminhões, de sistemas de informática e a adesão
das empresas ao Ranking ABAD/Nielsen. Sempre tivemos um excelente relacionamento com a ABAD e notamos, da parte da entidade nacional, um compromisso
com suas filiadas. Por conta disso, a AMDA vem crescendo e se destacando junto aos associados.

Emmanuel Pacheco Lopes – Presidente da APAD
Associação Piauiense de Atacadistas
e Distribuidores
A APAD representa mais de 500 empresas no Piauí,
que respondem por milhares de empregos diretos. Um
dos nossos diferenciais é a estreita relação do segmento
com seus clientes e parceiros e uma preocupação contínua com treinamento e qualificação dos colaboradores
para atender melhor os clientes, além do atendimento personalizado e uma política agressiva de vendas.
As principais dificuldades do setor dizem respeito ao

tratamento adequado do governo na questão tributária – especialmente no tocante a impostos condizentes
com a realidade do mercado. Em 2013, a APAD teve de
articular uma longa negociação com o governo estadual para reduzir o imposto sobre produtos de higiene e
limpeza, segmento que havia sido excluído do regime
diferenciado de tributação, o que deixava o setor sem
ter como competir com as empresas de fora do Estado. Para 2014, não há uma projeção em números, mas
a previsão é de ampliação do alcance das empresas e
crescimento do faturamento, em relação ao desempenho do ano passado, especialmente em decorrência de
mudanças na política de incentivos fiscais já anunciadas pelo governo do Estado. A APAD desenvolve ações
e parcerias em âmbito nacional e regional através da
ABAD. Essas parcerias são feitas por meio de cursos,
treinamentos e orientações técnicas e resultam em uma
melhor funcionalidade do setor, trazendo benefícios diretos para os associados e o mercado como um todo.

Fotos: Keiny Andrade/Revista Distribuição
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José Nilson Borges – presidente da ASDAB
Associação dos Distribuidores
e Atacadistas da Bahia
O distribuidor da Bahia é o braço estratégico da
indústria no atendimento ao pequeno varejo. Nossas
empresas conseguem disponibilizar aos varejistas o
mesmo mix de produtos das grandes redes, incluindo
lançamentos, edições limitadas e pacs promocionais. E
tudo isso sem a pressão de estoque, por conta do atendimento semanal. Some-se aos diferenciais dessa relação um pacote de benefícios que acompanha o atendimento do distribuidor, como programas de fidelidade,
agilidade na entrega, atendimento de promotores e
treinamento para clientes. A maior dificuldade sentida
pelo setor na Bahia é a falta de apoio do governo para
implementar uma política tributária competitiva e que

garanta a proteção do mercado interno contra invasões
dos outros oito Estados de fronteira. Além disso, parte
do nosso faturamento está sendo perdida para grandes cash & carry de multinacionais, que explicitamente
vendem valores expressivos para os varejistas apenas
com cupons fiscais, sem qualquer controle, comprometendo inclusive a arrecadação do governo. Diante
do cenário econômico atual e com os grandes eventos
agendados para este ano (Copa do Mundo e eleições)
estima-se um crescimento tímido. O setor teme que os
movimentos sociais que estão se desenhando afetem
o desempenho dos negócios no Estado. A ASDAB reconhece a ABAD como uma relevante instituição que
atua na defesa dos interesses do setor atacadista distribuidor em todo o País. Entre os benefícios promovidos
pela entidade, podemos fazer referência aos mais de
vinte convênios firmados, que são fundamentais para
ampliar os serviços aos associados, garantindo-lhes
vantagem competitiva, além de também promover o
bom desempenho da filiada. Ressaltamos, ainda, a criação da Frente Parlamentar Mista dos Agentes de Abastecimento do Pequeno e Médio Varejo, uma articulação
política apoiada pela entidade a fim de garantir a competitividade do segmento e manter influência sobre as
deliberações da agenda política.

Fotos Keiny Andrade/Revista Distribuição

“Sem a ABAD
não haveria a união
que existe hoje
entre os componentes
do setor.”
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Valdivino Jose de Souza – presidente da ASMAD
Associação Sul-Mato-Grossense
de Atacadistas e Distribuidores
Em nosso Estado procuramos focar a logística como
fator estratégico para o negócio promovendo a distribuição segura e eficiente, a utilização de avançadas tecnologias e o fortalecimento do micro, pequeno e médio varejo. Em números, somos 60 empresas associadas
à ASMAD. Podemos trocar “dificuldades” por “desafios”.
Assim, enumeramos, principalmente, a extensão territorial entre as sedes dos municípios de Mato Grosso do
Sul, a ausência de infraestrutura rodoferroviária e portuária eficiente, o rápido desenvolvimento do Estado e a
chegada de novos players, que exigem maior eficiência
do distribuidor. Há que se destacar ainda a implantação
dos atacarejos, que atuam como novos agentes de distribuição e gozam de benefícios públicos em detrimento das empresas atacadistas distribuidoras aqui instala-

das. O varejo alimentar na capital e também no Interior
do Estado é altamente concentrado nas grandes redes
e redes independentes. As lojas de pequeno e médio
porte são assediadas por todos os grandes atacadistas
generalistas. Temos apenas uma empresa sediada no
Estado atuando como atacadista distribuidor no modelo generalista. As demais empresas locais e associadas da ASMAD operam como distribuidor especializado ou em outros segmentos. Não conseguimos ainda
criar um ambiente macroeconômico favorável ao desenvolvimento e crescimento de empresas locais nesse
segmento. O segmento atacadista distribuidor de Mato
Grosso do Sul segue a média do crescimento nacional.
A nossa expectativa é de um crescimento real em torno
de 2%. O nosso potencial de crescimento é maior que
esse número, mas a entrada de atacados de outros Estados e o aumento de atacarejos nos últimos anos dificulta o crescimento do modelo “atacado com entrega”
no Estado. A ABAD é o nosso referencial. O nosso trabalho está sempre alinhado aos princípios e propósitos
ditados pela ABAD, o que facilita a integração e nos faz
mais fortes e representativos. Quanto aos benefícios,
são inúmeros. Porém, podemos ressaltar o intercâmbio de informações técnicas de extrema importância
no desenvolvimento do setor no Mato Grosso do Sul e,
principalmente, o incremento da representação política
e econômica no cenário nacional.

Douglas Maurício Ramos Cintra – presidente da ASPA
Associação Pernambucana
de Distribuidores e Atacadistas
Pernambuco sempre foi um Estado com forte presença do setor atacadista, pois está numa localização

estratégica em relação a todo o Nordeste brasileiro. A
representatividade das vendas que passam pelo canal
indireto aqui é maior que a média nacional. As dificuldades que enfrentamos são as mesmas verificadas
no restante do País: má qualidade da infraestrutura,
muitos varejos ainda pouco profissionalizados, regulamentações inadequadas, tributação confusa. Para
2014 projetamos um crescimento acima da média do
Brasil, pois ainda temos um elevado potencial de consumo a ser alcançado. ABAD e ASPA trabalham em
sintonia para dar o suporte necessário não apenas ao
setor atacadista, mas, sobretudo, ao varejo alimentar,
contribuindo de forma expressiva para o crescimento
constante dos nossos clientes e, consequentemente,
das nossas empresas atacadistas.

Fotos: Keiny Andrade/Revista Distribuição
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Zezé Veríssimo Diniz - presidente da ASPAD
Associação Paraibana
de Atacadistas e Distribuidores
Os principais diferenciais do nosso setor são a parceria tributária e a colaboração mútua com o governo
do estado, além da logística facilitada, devido à recuperação de nossas rodovias. Contudo, ainda persiste
como uma grande dificuldade a concorrência desleal
praticada por uns poucos (sonegação fiscal), agravada pela chegada das grandes redes de atacarejo, que
continuam vendendo a pequenos comerciantes apenas

Enock Lunière – presidente do SINCADAM
Sindicato do Comércio Atacadista
e Distribuidor do Estado do Amazonas
Sendo o Amazonas um estado com dimensões grandiosas, o segmento atacadista distribuidor precisou se
adaptar às condições únicas de logística da região. Boa
parte do Interior do Estado é abastecida por barcos e
balsas que transportam em seus porões as mercadorias
para abastecimento dos pequenos comércios do interior. O segmento representa aproximadamente 70% do
abastecimento dos produtos de consumo da região. A
logística é um enorme desafio para o setor. Uma carga
dos grandes centros do País demora cerca de 20 dias
para chegar a Manaus. Temos ainda a fiscalização da SuFotos: Keiny Andrade/Revista Distribuição

com o cupom fiscal. Para este ano, a perspectiva é de
crescimento, até porque a região Nordeste vem alcançando, já há alguns anos, patamares de crescimento
maiores que os de outras regiões, perdendo apenas
para as regiões Sul e Centro-Oeste.
A ABAD é de suma importância para o crescimento
e desenvolvimento do segmento atacadista distribuidor. Através de suas reuniões bimestrais com todos os
presidentes e executivos de suas 27 filiadas, espalhadas por todo território nacional, são discutidos todos
os assuntos pertinentes ao setor. Este fórum permite
aos presentes expor qualquer dificuldade que esteja
porventura existindo em seu estado e buscar soluções.
Outras importantes contribuições para os associados são os convênios e acordos negociados pela sua
Central de Negócios, acordos estes realizados com fornecedores essenciais para o setor como montadoras de
caminhões, empresas de gestão de software e de crédito financeiro, que permitem a redução dos custos de
nossos associados.

frama (Superintendência da Zona Franca de Manaus) e
da Secretaria da Fazenda na entrada de toda mercadoria
na Zona Franca, o que dilata esse prazo em mais alguns
dias. O sistema tributário, principalmente de ICMS, também é um grande desafio, com suas constantes mudanças de legislação e incremento da substituição tributária
em todos os produtos, o que transfere para o setor 100%
da responsabilidade do recolhimento da carga tributária.
A tendência para este ano é de consolidação do setor
nas empresas de grande porte. Hoje temos a presença de duas lojas do Makro e outras duas do Atacadão.
Os atacadistas menores têm sofrido muito para serem
competitivos em relação aos grandes, que possuem negociações nacionais com a indústria. Existe uma tendência de eles saírem do mercado ou diminuírem consideravelmente de tamanho, especializando-se em nichos
de mercado. O relacionamento da filiada com a ABAD é
excelente. O SINCADAM está se reestruturando para ter
uma agenda positiva com seus associados, que sentem
a necessidade de estarem mais bem representados. Temos certeza de que a ABAD poderá nos beneficiar com
seus estudos, negociações e outras ações que atendam
nossos interesses comuns.
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Paulo Hermínio Pennacchi – presidente do SINCAPR
Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros
Alimentícios do Estado do Paraná
O Paraná, que sempre se destacou como terceiro
polo atacadista distribuidor do País, com predominância dos generalistas, se depara, nos últimos anos, com o
crescimento dos atacarejos, do cash & carry e, no canal
direto, com o avanço das centrais de compras e grandes redes. A concentração das novas tendências no Sul
faz com que a concorrência seja mais acirrada entre os
canais existentes. A intervenção do governo na livre iniciativa é uma grande dificuldade. Outros problemas são
a guerra fiscal entre os Estados, a legislação trabalhista

e tributária, a lei que limita o horário de trabalho dos
motoristas. Além disso, temos que conviver com a falta
de infraestrutura em rodovias e ferrovias. Estamos otimistas em relação a 2014, ano de Copa do Mundo, eleições e a realização da Convenção Anual da ABAD em
nosso Estado. Com apoio das entidades e colaboração
de todos, pretendemos desenvolver ações que levem
a uma maior profissionalização do setor, contribuindo
para o avanço nas definições de formatos de atuação
dos agentes de distribuição. O SINCAPR acredita na
fundamental soma de forças de entidades constituídas
em busca do bem comum. Nossa entidade nacional,
a ABAD, hoje constitui um alicerce nas demandas que
envolvem os integrantes da cadeia de abastecimento,
com focos bem definidos, seja na política, na indústria,
no varejo. Só temos que apoiar e contribuir para que a
ABAD continue proporcionando a elevação e ampliação
de nossos serviços, redução de custos e maior profissionalização. Destacamos a importância da Central de
Negócios, que tem nos dado sustentação em diversas
atividades desenvolvidas para o setor em nosso Estado.
Outros exemplos de ações de sucesso são os comitês
Agenda Política e Canal Indireto.

Idalberto Luiz Moro – presidente do SINCADES
Sindicato do Comércio Atacadista
e Distribuidor do Espírito Santo
O nosso diferencial é a representatividade, no Estado, dos segmentos de autopeças, tecidos, vestuário
e armarinho, material de construção, medicamentos,
material elétrico, mercearil, eletroeletrônicos. Nos últimos dez anos, as empresas atacadistas e distribuidoras
capixabas cresceram em número e em movimentação,

ultrapassando os R$ 19 bilhões anuais. O fato de pertencermos à região Sudeste é muito importante, pois
estamos próximos dos grandes centros econômicos,
mas as questões de infraestrutura nos dificultam bastante, principalmente porque as empresas atacadistas
e distribuidoras também fornecem para outros Estados.
O Espírito Santo tem localização estratégica; isso atrai
as empresas. Temos, ainda, um governo que, nos últimos anos, inspirou confiança nos investidores e criou
condições para que empresas se instalassem aqui. Nossa meta é aumentar o número de associados até o final
de 2014. Desde sua criação, o SINCADES está filiado
à ABAD. Mantemos um estreito laço de afinidade com
nossa entidade-mãe, participando ativamente de todas
as demandas para as quais somos convocados. Assim,
ficamos mais próximos de outras associações coirmãs,
trabalhando para ajudar a construir um segmento mais
forte e coeso em todo o Brasil.

Fotos: Keiny Andrade/Revista Distribuição
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Fábio de Carvalho – presidente do SINDIATACADISTA -DF
Sindicato do Comércio
Atacadista do Distrito Federal
A proximidade que temos de nossos clientes possibilita um atendimento ágil, diferenciado e personalizado,
que resulta, entre outros benefícios, na sua fidelização.
A indústria brasiliense é incapaz de suprir o estrondoso
potencial de consumo local. O setor atacadista passou
a ocupar lugar de destaque entre a indústria e o consumidor final. No Distrito Federal, as maiores dificuldades
estão relacionadas à insegurança jurídica e à falta de
incentivos fiscais para operações interestaduais. É constante nossa queda de braço com o Ministério Público
do Distrito Federal e os transtornos decorrentes dessas

ações. Isso causa instabilidade ao empresário. O que
parte das autoridades não entende é que o incentivo
concedido ao setor atacadista naturalmente repercute
nos elos seguintes da cadeia econômica. No ano passado, ultrapassamos, pela primeira vez, a marca de R$
1 bilhão em arrecadação do ICMS, mesmo diante da insegurança jurídica e falta de incentivos fiscais. Por isso,
estou otimista. Ainda que estejamos, desde o início,
sentindo que este será um ano mais difícil, creio que
teremos muito a comemorar no final. Esperamos um
crescimento em torno de 10%. Desde que o SINDIATACADISTA-DF e a ABAD iniciaram esse relacionamento
estreito, em 2002, só vimos vantagem de ambos os lados. Não basta manter a entidade, é preciso participar e
mostrar força. Por isso, estamos sempre juntos da ABAD
nos eventos, feiras e reuniões. Para nós é bem claro o
papel de cada entidade. A ABAD repercute os temas
nacionais, que afligem cada uma de suas filiadas estaduais. Há uma simbiose profícua nessa relação e tenho
certeza de que o força do setor não seria tão expressiva
sem isso. Não haveria ABAD nacional sem suas filiadas
estaduais e dificilmente haveria filiadas estaduais sem
uma entidade nacional que as representasse.

Elcio Rigolon – presidente do SINGARO
Sindicato do Comércio Atacadista de Rondônia
Rondônia é um Estado em pleno desenvolvimento.
As oportunidades são muitas, o mercado cresce cada
dia mais. Este é um grande diferencial. Do mercado
mercearil, representamos mais de 20% na arrecadação do Estado. O maior problema da região Norte é
a logística. A distância entre o fornecedor e o atacadista é enorme, e do atacadista ao varejista, também.

Dependemos de frota própria para prestar um melhor
atendimento a nossos clientes. Os custos são altos, pois
a distância encarece o produto. Infelizmente, em Rondônia, começamos o ano com a enchente do Rio Madeira na capital Porto Velho e em várias cidades. Isso
afeta diretamente os negócios. Mesmo assim, estamos
confiantes em um crescimento bem acima da inflação.
Queremos nos recuperar no decorrer do ano, haja vista que a Copa do Mundo e as eleições deverão movimentar a economia não só aqui, mas em todo o País.
Sempre tivemos um excelente relacionamento com
a ABAD. O SINGARO é um sindicato forte, atuante e
com muita credibilidade. A cada dia somos procurados
por empresas e instituições interessados em cursos e
treinamento de colaboradores e empresários do setor
atacadista. Tudo isso porque existe um relacionamento
sério e dinâmico com a ABAD. Nossa entidade nacional
tem oferecido muitos benefícios. Isso chama a atenção
e atrai novos associados.

Fotos: Keiny Andrade/Revista Distribuição
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Com crescimento real de 4,4%,
setor faturou quase R$ 200 bilhões em 2013

C

rescimento real equivalente ao dobro do PIB nacional. Faturamento maior que o orçamento do
Estado de São Paulo. Esses dois números indicam
a pujança do setor atacadista e distribuidor brasileiro. O Ranking ABAD/Nielsen 2014 (ano base 2013) revela
que o segmento apresentou alta real de 4,4%, nada menos do
que 2,1% superior ao PIB de 2013, de 2,3%. Em termos nominais, o crescimento foi de 10,6%. O faturamento atingiu a marca de R$ 197,3 bilhões, valor superior em pouco mais de R$ 8
bilhões ao orçamento do Estado de São Paulo para 2014, de
R$ 189,1 bilhões. Os números se tornam ainda mais expressivos quando comparados com o orçamento da capital paulista
para este ano, de R$ 50,6 bilhões. Ao comemorar vinte anos
de edição, o Ranking ABAD/Nielsen mostra não apenas quanto o setor cresceu no período, mas também, sua contribuição
para o desenvolvimento do País.
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Números do Setor
EVOLUÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO SETOR ATACADISTA
O SETOR CONTINUA CRESCENDO, DE FORMA CONSISTENTE

Participação no setor Mercearil (em %)

VARIAÇÃO
ATACADO

Faturamento (R$ Bilhões)

+10,6%
NOMINAL
+4,4%
REAL

66,5

79,3

89,7

95,9 105,8

120,8

132

151,2

164,5

178,5
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41,3

45,4

54,8

38,7

39,3

41,2

46,1

49,8

52,4

53,1

53,3

53,4

52,2

52,8

51,8

51,9

52

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2014 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen

Reconhecido como o mais abrangente levantamento do setor atacadista e distribuidor, a cada
ano o Ranking ABAD/Nielsen ganha maior representatividade por conta do crescimento da
adesão de empresas associadas que, voluntariamente, fornecem informações sobre o seu desempenho. A primeira edição do Ranking, em
1994, contou com a participação de 74 empresas.
No ano passado, 471 associados responderam ao
questionário; neste ano, nada menos do que 488
agentes de distribuição participaram, representando mais de um terço do setor. Os dados foram
analisados pela consultoria Nielsen em parceria
com a Fundação Instituto de Administração (FIA).
Para Olegário Araújo, diretor de Atendimento ao
Atacado e ao Varejo da Nielsen, esse aumento
na amostragem é sinal de que as informações
passam a ter importância cada vez maior para a
gestão do negócio, avaliação do desempenho e
também para o desenvolvimento das empresas.
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O NÚMERO DE RESPONDENTES
SEGUE EM CRESCIMENTO

471

328

337

364

391

412

488

428

289
205

2002

2003

2004

235

249

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2014
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Setor atacadista registrou mais de 50% de participação
no mercado mercearil durante os últimos nove anos consecutivos
O faturamento de R$ 197,3 bilhões indica que o
setor atacadista distribuidor responde por 52% do
mercado mercearil nacional que, no ano passado, foi
de R$ 379,4 bilhões, sendo 2013 o nono ano consecutivo em que a participação do segmento neste mercado permanece superior a 50%. É no mercado mercearil que se encontram os produtos de uso comum das
famílias, como alimentos, bebidas e itens de limpeza, higiene e cuidados pessoais. Para o presidente da
ABAD, José do Egito Frota Lopes Filho, a boa performance do segmento deve ser comemorada, “especialmente se considerarmos as dificuldades da economia
brasileira em 2013”. Frota Lopes Filho acrescenta que

os resultados apontados pelo Ranking ABAD/Nielsen refletem um cenário em que a disposição para o
consumo de bens não duráveis ainda supera a cautela do consumidor, que está preocupado com o endividamento, com a inflação e com as incertezas do
cenário macroeconômico. “Este consumidor substitui
produtos e é mais exigente e criterioso, mas não abriu
mão do seu poder de compra, até porque o emprego e a renda continuam em patamares elevados”. O
presidente da ABAD destaca, ainda, que esse bom desempenho demonstra o amadurecimento e profissionalização das empresas nas negociações tanto com a
indústria quanto com seus clientes.
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Conheça e encontre seus clientes! Gere mais negócios com as Soluções de
Marketing da Serasa Experian para o Segmento Atacadista. Ter informações
cadastrais atualizadas sobre o varejo é essencial para o dia a dia do
atacadista distribuidor. Saber onde encontrar seus clientes e prospects,
estrutura seus relacionamentos comerciais, ajudando na expansão para
novas regiões ou novos modelos de negócios. Amplie-Se de forma segura e
rentável com a Serasa Experian.
Fale agora mesmo com seu executivo de vendas Serasa Experian
ou ligue para 0800 773 7728




Encontre novos clientes



Potencialize o relacionamento

Mantenha seu cadastro
atualizado

com os seus clientes
ativos e inativos



Conheça o novo
mercado para onde
pretende expandir
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LINHAS DE PRODUTO
ALIMENTOS É A PRINCIPAL LINHA DE TODOS OS MODELOS DE NEGÓCIO

25,5

28,2

24,3

8,2
9,2

19

11,1

9,9
6,5

6,3
6,3

Outros

23,9

Limpeza caseira

Higiene

Bebidas

30,3
Atac. Dist.
com Entrega

43,5

38,1

Atacado
Balcão

Atacado
Autosserviço

Alimentos

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2014 - 488 Empresas
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Novidade
A análise do desempenho dos canais, em termos nominais, indica que as vendas dos agentes de distribuição
para o varejo independente foram as que mais cresceram
no ano passado, 12,2%, com faturamento de R$ 120,3
bilhões. Esse crescimento é mais preponderante nas cidades localizadas longe dos grandes centros. De acordo
com Olegário Araújo, da Nielsen, essa interiorização tem
impulsionado o atacado. Hoje, acrescenta ele, o Brasil
conta com uma das agriculturas mais produtivas e modernas do mundo, favorecendo o crescimento do Interior.
As regiões mais distantes apresentam melhora na educação, moradia e qualidade de vida, atraindo mais pessoas
e empresas, enquanto que nas capitais os custos são cada
vez mais altos. Nessa tendência de interiorização, Araújo
explica que o setor atacadista está cada vez mais próximo
do varejo, entendendo as peculiaridades de cada área.

Esta edição do Ranking ABAD/Nielsen traz uma
novidade ao mostrar a performance do setor por modelo de atuação: atacadista/distribuidor com entrega;
atacadista de balcão e atacadista de autosserviço.
Essa nova divisão revela que os alimentos são a
principal linha de produtos em todos dos modelos
de atuação. No atacadista/distribuidor com entrega
eles correspondem a 30,3%; no atacadista de balcão, 43,5% e, no autosserviço, 38,1%. Quando se
analisa a importância dos canais no faturamento, o
varejo alimentar independente é o principal cliente do atacadista/distribuidor com entrega (33,9%) e
do atacadista de balcão (37,5%). Já no autosserviço,
imperam os transformadores (bares, lanchonetes,
padarias, restaurantes, hotéis, hospitais e casas noturnas), com 29%.
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Grupo Cia do Pallet´s

Quer reduzir custos! Aumentar os resultados!
Faça a escolha certa!
Utilizando o nosso sistema de GESTÃO DE PALLETS´s,
você terá uma redução de 30% na logística dos seus pallets.
Consulte-nos e confira como nossas soluções podem atender
às suas necessidades.

A boa COMPANHIA da Logística
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Pallet PBR

Armazenagem & Logística

Gestão Ambiental

g

g

g

g

g

Venda
Locação
Reformas
Gestão
Leasing

Nossos produtos são essenciais para a cadeia logística, pois atendem as necessidades
de embalagem, armazenagem e movimentação.
Contatos:

Empresas do Grupo
L&L

EMPREENDIMENTOS

www.ciadopallets.com.br
Fone: 19 3891 1438
contato@ciadopallets.com.br
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Responsabilidade Social
A edição 2014 do Ranking ABAD/Nielsen mostra que o atacadista/distribuidor
com entrega é o que mais investe em ações
de responsabilidade social; 48,8% das empresas enquadradas nesse modelo destinam
recursos para algum tipo de ação social. A
prática que mais se destaca é a profissionalização de jovens (63,3%), seguida de reciclagem (35,7%) e desenvolvimento comunitário (35,2%). Entre os atacadistas de balcão,
42,3% afirmaram investir em responsabilidade social. Nesse modelo de negócio, prevalecem, com o mesmo percentual, as ações
de profissionalização de jovens e voltadas
ao meio ambiente (36,4%), além de desenvolvimento comunitário (27,3%). Já no autosserviço, dos 33% que realizam ações sociais, 71,4% investem na profissionalização
de jovens; 57,1% em reciclagem; e 42,9% no
desenvolvimento comunitário.

Anúncio

RESPONSABILIDADE SOCIAL
ATACADO DISTRIBUIDOR COM ENTREGA É QUEM MAIS INVESTE EM RESPONSABILIDADE SOCIAL

51,2

57,7

48,8

42,3
Atacado
Balcão

Atacado Dististribuidor
com Entrega

67
Sim

33

Não

Atacado
Autosserviço
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2014 - 488 Empresas
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Infraestrutura, reformas
O Ranking ABAD/Nielsen também aponta as
questões mais impactantes para o segmento. Entre os
três modelos de negócio, a necessidade de uma reforma tributária é quase unanimidade. Das empresas
atacadistas/distribuidoras com entrega, 87,8% querem mudanças que simplifiquem a tributação; para o
atacado de balcão, esse índice chega a 73,1% e, no
autosserviço, nada menos do que 94,7% apontam a
necessidade da reforma.
A infraestrutura de transporte é outra questão que
impacta os negócios do segmento, sendo citada por
69,7% dos atacadistas/distribuidores com entrega;
por 42,3% dos atacadistas de balcão, e por 78,9% do
autosserviço.
Já mudanças na legislação trabalhista são reivindicadas por 64,8% dos atacadistas com entrega; por 46,2%
dos atacadistas de balcão, e 68,4% do autosserviço.

agencia

.com.br

/balalaikaoficial

Reforma tributária é uma
das maiores preocupações do setor

QUESTÕES RELEVANTES QUE IMPACTAM O NEGÓCIO
RESPOSTAS EM %
ALTO IMPACTO

MÉDIO IMPACTO

BAIXO IMPACTO

Infraestrutura de transporte

69,7

23,2

7,1

Necessidade de uma reforma trabalhista

64,8

28,7

6,5

Necessidade de uma reforma tributária

87,8

10,1

2,1

Informalidade no varejo

43,8

38,7

17,6

ALTO IMPACTO

MÉDIO IMPACTO

BAIXO IMPACTO

Infraestrutura de transporte

42,3

50,0

7,7

Necessidade de uma reforma trabalhista

46,2

38,5

15,4

Necessidade de uma reforma tributária

73,1

26,9

0,0

Informalidade no varejo

50,0

38,5

11,5

ALTO IMPACTO

MÉDIO IMPACTO

BAIXO IMPACTO

Infraestrutura de transporte

78,9

15,8

5,3

Necessidade de uma reforma trabalhista

68,4

21,1

10,5

Necessidade de uma reforma tributária

94,7

0,0

5,3

Informalidade no varejo

50,0

44,4

5,6

ATACADO/DISTRIBUIDOR COM ENTREGA

ATACADO DE BALCÃO

ATACADO DE AUTOSSERVIÇO

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2014
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Perspectivas
Além do desempenho em 2013, o Ranking ABAD/
Nielsen traz informações importantes sobre as tendências e intenções de investimentos do setor. Nos três modelos de negócios, mais de 50% das empresas pretendem investir em armazenagem, sistemas de informação
e tecnologias de gestão. Com relação às expectativas
sobre volume, rentabilidade e faturamento, o setor se
mostra bastante otimista: 88,5% dos atacadistas/distribuidores com entrega acreditam em crescimento
de volume; entre os atacadistas de balcão, esse índice
chega a 92,3%, e, no autosserviço, 84,2%. Em relação
à rentabilidade, 92,6% dos atacadistas/distribuidores
com entrega acreditam em crescimento; a proporção

é de 96,2%, entre os atacadistas de balcão, e 94,7%, no
autosserviço. O faturamento deverá crescer para 76%
dos atacadistas/distribuidores com entrega, 73,1% dos
atacadistas de balcão, e 78,9%, do autosserviço.
Para este ano, a ABAD trabalha com a expectativa
de crescimento de 3,5%, considerando que o setor, no
primeiro trimestre de 2014, apresentou evolução de
3%. O presidente José do Egito ressalta que é preciso
cautela com as estimativas, uma vez que a economia
não está muito favorável. “Mas como nosso setor é
muito otimista, acreditamos no índice de crescimento
da ordem de 3,5%, que está bem acima daquele previsto pelo governo”.
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EXPECTATIVAS DE FATURAMENTO E RENTABILIDADE
O SETOR ATINGE PATAMARES DE OTIMISMO MAIS POSITIVOS
As empresas estão otimistas em relação ao seu
desempenho no próximo ano. Nos três modelos
de atuação (atacadista/distribuidor com entrega;
atacadista de balcão e atacadista de autosserviço),
a maioria dos empresários aposta no crescimento
da rentabilidade, do faturamento, do volume e no
aumento da base de clientes. Com relação ao aumento no número de fornecedores, as opiniões se
dividem entre crescimento e estabilidade.

Queda

Estabilidade

EXPECTATIVAS DE RENTABILIDADE PARA O PRÓXIMO ANO

1,4

Aumento

EXPECTATIVAS DE FATURAMENTO PARA O PRÓXIMO ANO

4,4

92,6

96,2

94,7

Atac. Dist.
com Entrega

Atacado
Balcão

Atacado
Autosserviço

EXPECTATIVAS DE VOLUME PARA O PRÓXIMO ANO

5,3
10,5

78,9

88,5

92,3

84,2

Atacado
Autosserviço

Atac. Dist.
com Entrega

Atacado
Balcão

Atacado
Autosserviço

19,6

76,0

73,1

Atac. Dist.
com Entrega

Atacado
Balcão

1,1

EXPECTATIVAS DE AUMENTO DE NÚMERO DE FORNECEDORES
PARA O PRÓXIMO ANO

Anúncio

EXPECTATIVAS DE AUMENTO DA BASE DE CLIENTES
PARA O PRÓXIMO ANO

1,8

6,5

Atac. Dist.
com Entrega

5,3

7,7

5,3
15,8

47,3

3,8

10,3

3,8
23,1

46,2

6,0

38,5

3,8

5,3

82,3

96,2

94,7

Atac. Dist.
com Entrega

Atacado
Balcão

Atacado
Autosserviço

15,9

73,7

61,5
26,3
Atacado
Balcão

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2014 - 488 Empresas

Atacado
Autosserviço
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INVESTIMENTOS DO SETOR
O SETOR ATINGE PATAMARES DE OTIMISMO MAIS POSITIVOS
A maioria das empresas dos três modelos de
atuação (atacadista/distribuidor com entrega; atacadista de balcão e atacadista de autosserviço)
planeja, no próximo ano, continuar a investir em
armazenagem, sistemas de informação (TI) e em
tecnologias de gestão. Em maior ou menor grau,
também haverá investimentos em novos formatos
de negócios, e-commerce, número de Estados cobertos, frota própria e telemarketing.

Queda

Estabilidade

Aumento

ARMAZENAGEM

1

NOVOS FORMATOS DE NEGÓCIO

2

6
40

58
Atac. Dist.
com Entrega

31

69

Atacado
Balcão

5

50
Atacado
Autosserviço

Atac. Dist.
com Entrega

1
33

73

71

37

25

Atacado
Autosserviço

19

28

27

26

Atac. Dist.
com Entrega

Atacado
Balcão

Atacado
Autosserviço

Atac. Dist.
com Entrega

81

Atacado
Balcão

1

Atac. Dist.
com Entrega

30

84

40
Atacado
Balcão

69

5

Atacado
Autosserviço

Atac. Dist.
com Entrega

74

Atacado
Autosserviço

85

74

Atacado
Balcão

Atacado
Autosserviço

TELEMARKETING

5

11
39

26

11

FROTA PRÓPRIA

26

15

60

46

63

66

TECNOLOGIA DE GESTÃO

5

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - TI

11
66

Atacado
Balcão

4

58

58

54

E-COMMERCE

6

42

44

44

ESTADOS COBERTOS

4

44

49

46

56

54

44

46

50

Atac. Dist.
com Entrega

Atacado
Balcão

Atacado
Autosserviço

Atac. Dist.
com Entrega

Atacado
Balcão

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2014 - 488 Empresas

74

26
Atacado
Autosserviço

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2014 - 488 Empresas
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Região Sudeste mantém a liderança no setor
Repetindo a performance dos últimos cinco anos, o
Makro Atacadista, de São Paulo, ocupa a primeira colocação geral no Ranking ABAD/Nielsen 2014 (ano base
2013). A empresa paulista é também a maior no modelo
de autosserviço e apresentou crescimento de 9,8% no ano
passado em relação a 2012, atingindo faturamento de R$
7,43 bilhões. Também mantendo há vários anos a posição
de liderança no modelo atacado com entrega, o Martins
Atacado, do Grupo Martins, de Minas Gerais, ocupa a segunda colocação no ranking geral, com crescimento de
15,3% e faturamento de R$ 4,39 bilhões. A terceira posição
ficou com a Profarma Distribuidora, do Rio de Janeiro, que
cresceu 3,1% e faturou R$ 3,56 bilhões. Diante da performance das empresas de melhor desempenho no Ranking,
é fácil entender porque a região Sudeste concentra quase
50% do faturamento total do setor, mantendo-se em posição de destaque em todas as edições da pesquisa.
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RANKING DOS 10 MAIORES ATACADISTAS
CLASSIFICAÇÃO GERAL
2013

FATURAMENTO

2012

NOME FANTASIA

ESTADO

2012

VAR. %

2013

1

1

Makro

SP

6.773.494.043,00

+9,8

7.434.308.480,00

2

4

Martins

MG

3.812.008.768,00

+15,3

4.395.450.757,00

3

3

Profarma Distribuidora

RJ

3.454.471.000,00

+3,1

3.562.473.000,00

4

7

Tambasa

MG

1.585.000.000,00

+16,9

1.853.000.000,00

5

9

Megafort Distribuidora

MG

1.268.022.408,38

+1,6

1.288.354.641,56

6

11

JC Distribuição

GO

919.446.818,55

+12,6

1.035.720.826,96

7

14

Grupo Vila Nova

MG

808.802.000,00

+13,4

916.891.384,00

8

13

Zamboni Comercial S/A

RJ

873.735.167,00

+3,5

904.738.869,00

9

-

Cantu Alimentos

PR

761.000.000,00

+6,8

813.000.000,00

10

15

Atacadão Rio do Peixe

PB

713.211.056,48

+13,4

809.116.437,10
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Perfil do setor

Com a linha
Bunge Pro nas suas
receitas os resultados
vêm de bandeja.
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NÚMEROS GERAIS DO SETOR

2013

Faturamento total*

R$ 197,3 bilhões

A Bunge Pro tem uma linha de produtos completa
para você utilizar nos mais diversos tipos de
preparação. Da mais simples até a mais sofisticada.

Participação no mercado mercearil*

52%

Pontos de venda atendidos*

1.061.264

Armazém (seco+frigorífico)

11.597.185 m²

Funcionários

332.473

Vendedores diretos

50.484

Representantes comerciais/autônomos

76.539

Frota própria

41.610

*Fonte: Nielsen
**Fonte: Ponderado pelas empresas respondentes do Ranking ABAD 2014
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Assim, você expressa seu talento culinário, prepara
receitas deliciosas e multiplica os seus resultados.

CONSUMO NO
VAREJO

Consumo no Varejo
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Apesar de cauteloso, consumidor
não abre mão de seu poder de compra

O

ano de 2013 foi marcado por um comportamento mais cauteloso do consumidor, preocupado com a inflação e as incertezas do cenário macroeconômico. Um dado, porém, não
sofreu grandes alterações em relação ao passado recente. O
dinheiro pode estar mais escasso no bolso, mas o consumidor não abriu mão do seu poder de compra, especialmente,
quando se trata de bens não duráveis, como alimentos, produtos de higiene e beleza, artigos para limpeza doméstica,
entre outros. Os fabricantes comemoram e apostam no poder de consumo das classes C e D. Veja, a seguir, algumas
oportunidades deste mercado que não para de crescer.
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Alimentos e Bebidas
O segmento de alimentos e bebidas, presente em
diversas categorias das onze cestas de produtos elaboradas pela Nielsen, encontrados no varejo independente, continua em expansão. Dados da Associação
Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias e Pão
& Bolo Industrializados (Abima) mostram que em 2013
o setor de massas alimentícias movimentou R$ 6,94
bilhões, registrando alta de 11,5% em relação a 2012.
Esses números colocam o Brasil como terceiro consumidor mundial de macarrão, com 1,205 milhão de toneladas, atrás da campeã Itália e dos Estados Unidos. O
consumo per capita foi de 6 kg. O presidente da Abima,
Cláudio Zanon, afirma que, embora o brasileiro adore
macarrão, a diversificação ainda não chegou aos lares
do País. “Cerca de 50% das vendas estão concentradas no espaguete, um dos 50 formatos fabricados no
Brasil”. Na sua opinião, a indústria deve aumentar suas
ações promocionais visando a estimular o consumo de
outros tipos de macarrão.
Outro dado que dá ideia do potencial de crescimento das vendas no setor de alimentos é que a penetração do bolo industrializado no mercado é de
45%, ou seja, mais da metade da população brasi-

O espaguete concentra
50% das vendas entre
os formatos de macarrão
fabricados no país

Entre os produtos do segmento
de alimentos, iogurte é um dos que
apresentam potencial de crescimento
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leira nunca comeu uma fatia de bolo industrializado.
“Este segmento ainda tem muito espaço para crescer”,
adianta Zanon.
Também há espaço para crescer na área de iogurte.
Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, de 2008 a 2012, as vendas cresceram
2,97%, bem acima do total da expansão demográfica.
Esse crescimento está diretamente ligado ao aumento
do poder de compra das classes C e D. De acordo com
informações da BRF, que detém as marcas Sadia, Perdigão, Batavo, Elegê, Qualy e BRF Food Service, o brasileiro consome cerca de 7 kg de iogurte por ano, contra 20 kg na França e 30 kg na líder mundial Turquia.
Para disputar um mercado com tantas oportunidades
como esse, no final do ano passado, pela primeira vez,
a Batavo lançou um iogurte baseado em pesquisas diretas com o consumidor e nas redes sociais. Segundo
a BRF, esse tipo de levantamento cria um ambiente
que aproxima o consumidor da marca, é um processo
mais dinâmico e pessoal.
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Consumo de café apresenta
tendência de crescimento,
afirma presidente da ABIC

Presente em 95% dos lares brasileiros, o café continua a ser uma preferência nacional. Nos últimos anos,
outras bebidas também entraram na lista de compras
dos consumidores, como os sucos prontos, bebidas à
base de soja, achocolatados. No entanto, de acordo
com Nathan Herszkowicz, diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), “não há o
risco de o café perder a liderança porque é uma bebida
diferenciada, consumida no País há séculos. Em outros
países desenvolvidos o mesmo fenômeno ocorreu e o
café continua sendo muito consumido e apresentando
tendências de crescimento”.

Ao lado do café torrado e moído, vem crescendo,
nos últimos anos, a oferta de produtos para preparo
de monodose, como os sachês para “espresso” e café
coado, além das cápsulas. Embora estejam presentes em apenas 0,6% dos lares, a ABIC acredita que
as cápsulas têm enorme potencial de crescimento,
dado o seu valor agregado muito elevado por conta
da praticidade, qualidade e conveniência. Na França,
por exemplo, elas já representam 30% do consumo
total de café. O volume comercializado de cápsulas
aumentou 46,5% entre 2012 e 2013, com crescimento
de 36,5% em valor.
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Higiene, Beleza, Limpeza

Segmento de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosmética
faturou R$ 38 bilhões
no último ano

A Associação Brasileira das Indústrias de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) comemora
os bons resultados de 2013, com expectativa de repetir,
em 2014, a boa performance do setor, que é um dos
que mais crescem no País. No ano passado, o segmento apresentou faturamento “ex-factory” (líquido de imposto sobre vendas) de R$ 38 bilhões. Ao longo dos
últimos anos, o setor teve um crescimento bem mais vigoroso que o restante da indústria: 9,8%, contra 3% do
PIB total e 2,2% da indústria geral. Segundo dados da
Euromonitor, o Brasil manteve, no ano passado, a posição de terceiro maior mercado consumidor do mundo.
A venda de produtos brasileiros somou US$ 43 bilhões,
com alta nominal de 2,7% em comparação a 2012. O

primeiro lugar é ocupado pelos Estados Unidos, com
vendas de US$ 73,3 bilhões, seguido da China, com
vendas de US$ 44,2 bilhões.
A ascensão ao consumo das classes C e D se reflete,
também, na aquisição de produtos para a limpeza doméstica, segundo informações da Associação Brasileira
das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins (Abipla).
Além disso, programas governamentais, como o “Minha
Casa Melhor”, possibilitaram que um maior número de
brasileiros adquirisse produtos da linha branca, como a
máquina de lavar, o que alterou hábitos de consumo de
artigos de limpeza. No ano passado, o setor apresentou
crescimento de 4,4% em relação a 2012, com faturamento de R$ 15,5 bilhões.

Crescendo 4,4%,
setor de produtos de limpeza
registrou faturamento
de R$ 15,5 bilhões em 2012
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Bazar
Enquanto a aquisição de produtos relacionados à alimentação, higiene, perfumaria e limpeza faz parte da rotina dos consumidores, artigos
constantes da cesta “Bazar” geralmente precisam
ter seu consumo estimulado, já que boa parte
dessas compras é feita por impulso. É o caso, entre outros, de utilidades domésticas, isqueiros e
pilhas. Por isso, Rafael Gisse, gerente de marketing da Duracell, marca da P&G, orienta que é
fundamental uma boa exposição das pilhas no
ponto de venda, local de grande afluxo de público. Gisse acrescenta que o mercado de pilhas
está em crescimento no Brasil. Em 2013, a Duracell fechou o ano com 46,3% de participação em
valor, mantendo-se líder de mercado.

Compras de produtos
de papel para uso
sanitário aumenta
com mudanças
de hábitos de
consumo

Exposição adequada
estimula compra
por impulso
Mas a compra por impulso não é a regra para todos
os itens desta cesta. Produtos de papel para uso sanitário (papel higiênico, lenços de papel e papel-toalha),
por exemplo, são itens cuja venda vêm aumentando
e têm bastante mercado para crescer, acompanhando
mudanças de hábitos que surgem com o aumento da
renda per capita, da escolaridade, da urbanização e dos
padrões de higiene e limpeza.
Dados apresentados na ABTCP 2013 – 46º Congresso
e Exposição Internacional de Celulose e Papel indicam
crescimento anual de 5,9% na venda desses produtos,
mas trazem a estimativa de que as vendas possam crescer entre 7% e 9% ao ano nas regiões Centro-Oeste,
Norte e Nordeste, onde o consumo per capita ainda é
muito abaixo da média nacional.

172

Anúncio

Consumo no Varejo

Pets
O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking da população pet mundial, com estimativa de crescimento
de 5% ao ano. Essa é uma das explicações para a boa
performance do setor. Segundo números da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de
Estimação (Abinpet), no ano passado, o segmento faturou R$ 15,2 bilhões, representando 7,3% de aumento em relação a 2012,
o que coloca o Brasil como segundo colocado

mundial em faturamento, atrás dos Estados Unidos. Os
produtos para alimentação continuam sendo o carro-chefe, representando 65,7% do setor.
Segundo José Edson Galvão de França, presidente executivo da Abinpet, hoje, há no Brasil, em média,
um animal de estimação para cada dois brasileiros,
tomando-se por base a população de 199 milhões de
habitantes em 2012. “Mas como o crescimento dos
pets é constante e nossa população cresce mais vagarosamente, essa relação pet/ser humano deve se tornar
maior”. O aumento do número de pets gera mais espaço para crescimento do setor, de acordo com Galvão de França, por isso os empreendedores brasileiros
estão investindo cada vez mais em novas tecnologias
e inovações para se fortalecer nesse mercado, que se
apresenta como uma grande oportunidade.
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Brasil, na antessala dos países ricos

O

q ue se pode esperar da economia brasileira em 2014, um ano atípico, seja pela
realização da Copa do Mundo, seja pela
ocorrência de eleições presidenciais? Para
tristeza dos otimistas, as previsões de especialistas não
são muito animadoras. Crescimento pífio da economia,
inflação alta, gargalos na infraestrutura que se arrastam
há anos. Mas para o futuro, apesar do cenário negativo
atual, há quem acredite que é possível sonhar – e antever – melhores horizontes.
Com a experiência de quem comandou os rumos da
economia brasileira num período em que a inflação atingiu a marca absurda de 1000% ao ano, o ex-ministro Mail-
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son da Nóbrega não acredita que a previsão lançada pelo
governo de crescimento do PIB semelhante a 2013 (de
2,3%) vá se concretizar. “Tudo indica que o PIB vai crescer
menos de 2%. A saída óbvia é aumentar o potencial de
crescimento, o que demandaria incrementar os investimentos e a produtividade. Isso exige reformas para elevar
a taxa de poupança da economia e melhorar a eficiência
em todos os níveis”. Mailson acrescenta, no entanto, que
essas são reformas difíceis, muitas delas de alta complexidade política, e que levam tempo para gerar resultados.
“A conclusão é que o Brasil vai ficar muitos anos com
crescimento medíocre, da ordem de 2% a 3%. É o preço
por anos de negligência, sem reformas modernizadoras”.
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O economista e consultor financeiro Ricardo Amorim também se mostra cético em relação ao crescimento da economia em 2014. Amorim explica que,
nos últimos anos, o crescimento brasileiro baseou-se
no crescimento da classe média e seu potencial de
consumo. “A expansão do consumo de massas em si
é muito benéfica em termos econômicos e sociais.
O problema é que ela não pode ser a única base de
crescimento do País e tem sido. Se um país só estimula o consumo e não estimula a produção, acaba acontecendo um desequilíbrio entre forte crescimento da
procura por produtos e serviços e crescimento menor
da oferta destes produtos e serviços”. A consequência
desse desequilíbrio se traduz em menor crescimento
econômico, pressão inflacionária e piora da balança
comercial por conta do forte aumento das importações. “Foi exatamente isso que aconteceu no Brasil”. Na opinião do economista, o Brasil só voltaria a

Mailson de Nóbrega
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crescer como antes acelerando a produtividade, o que
exigiria trabalhadores mais bem preparados e treinados. “Como não investimos o bastante em educação e
treinamento, nem em máquinas, equipamentos e tecnologia, a taxa média anual de expansão do PIB desde
2011 caiu para apenas 2% e em 2014 continuará neste
ritmo. Pior, há razões para crer que o crescimento vá
desacelerar em 2015”.
Outro analista que não esconde seu pessimismo é
Nelson Barrizzelli, professor doutor da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de são Paulo (USP). “Estes últimos quatro anos
foram um desastre para a economia como um todo”,
desabafa. Barrizzelli lembra que, em maio de 2013, durante o lançamento do Ranking ABAD/Nielsen, quando
os economistas que alimentam o relatório Focus (pesquisa semanal divulgada pelo Banco Central com previsões feitas por analistas do mercado financeiro), acreditavam num crescimento de 3,5% do PIB e o ministro
da Fazenda apostava em 4,5%, “eu mostrei que cresceríamos 2,0% e todos disseram que eu era pessimista”.
Longe de ser um adivinho ou deter informações privilegiadas, Nelson Barrizzelli explica que apenas olhou “os
sinais que a economia estava mostrando”.
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Ricardo Amorim

Nelson Barrizzelli

Com relação à inflação brasileira que, a cada final de
ano, fecha praticamente no teto da média estabelecida
pelo Banco Central, Barrizzelli afirma que “ela já saiu dos
trilhos, mas não há nada a fazer”. Ele prevê que o Brasil
terá que aguentar uma taxa inflacionária entre 6,0% e
6,5% até o final de 2015, “se quem ganhar a próxima
eleição deixar de fazer magias e malabarismos para fazer de conta que a economia está sob controle”. Já o
economista Mailson da Nóbrega entende que, para controlar a inflação, devem ser implementadas ações para
lidar com o excesso de demanda que hoje caracteriza a
economia, “fruto de políticas equivocadas de estímulo
ao consumo e de controle de preços de combustíveis
e energia elétrica”. Mailson defende a adoção de uma
contração fiscal auxiliar à política monetária adotada
pelo Banco Central, evitando-se o recurso quase exclusi-

vo do aumento dos juros. “Infelizmente, não há controle
de inflação indolor. Reduzir excesso de demanda implica
diminuição do ritmo de atividade econômica. Não uma
estagnação, mas um ritmo de crescimento mais baixo”.
Ricardo Amorim também visualiza a possibilidade
de pressão inflacionária em decorrência dos inevitáveis
reajustes de tarifas públicas, como a energia elétrica,
ou preços controlados, como os dos combustíveis. “A
meta inflacionária não será atingida neste ano, nem
provavelmente no ano que vem quando, passadas as
eleições, boa parte da inflação represada de preços
controlados pelo governo deve aparecer com mais força”. E quanto mais tempo o governo demora para fazer
a inflação voltar à meta estabelecida, “mais agressivas
terão que ser as medidas para conseguir fazer isso no
futuro, reduzindo mais o crescimento da economia”.
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DELLO COMPLETA 41 ANOS:
de mercado, de luta, de aprendizado e de vitórias!
Em 2014 a empresa comemora pouco mais de quatro décadas
de atuação e traz em sua história momentos de luta e aprendizado, que solidificaram suas bases. Quatro vezes apontada
como uma das 250 empresas que mais crescem no Brasil,
segundo a revista Exame PME, também foi comtemplada 13
vezes pelo prêmio Melhores Marcas, o que trouxe grande
orgulho e certificou o consistente crescimento da organização.
Leia mais em www.dello.com.br
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E o futuro?
C

Diante de cenários nada otimistas, o que se pode
esperar do futuro? Nelson Barrizzelli aposta na capacidade do empresariado brasileiro de vencer obstáculos
independentemente de governos. “Cada dia que passa
eu fico mais convencido de que os empresários devem
esquecer que existe governo, quando isso é possível,
e tratar de cuidar de seus negócios. Saber se o PIB vai
crescer ou não, se o ministro da Fazenda será A, B ou
C, se vai haver CPI no Congresso ou não, nada disso
acrescenta um real no faturamento”.
Para Ricardo Amorim, há setores no Brasil que continuarão a apresentar um bom desempenho, apesar
do governo ou dos problemas econômicos. Ele destaca três: serviços e comércio (incluindo atacado e
varejo), agronegócio e mercado imobiliário. Expansão
do crédito, da renda e do emprego explicam o crescimento dos serviços e comércio e do mercado imobiliário. No caso do agronegócio, uma das razões foi a
entrada da China na Organização Mundial do Comércio (OMC), em 2001. “Os chineses estão comprando
mais e pagando mais caro”. Amorim destaca que, em
2001, o superávit do agronegócio brasileiro foi de RS
9 bilhões; doze anos depois, saltou para R$ 83 bilhões.
Apesar da performance positiva de alguns setores, Ricardo Amorim reconhece que reformas precisam ser
feitas. “Gostaria de ver uma mudança no modelo de

desenvolvimento brasileiro, com mais estímulos à
produção e não apenas ao consumo, como tem acontecido nos últimos anos. Para que tais estímulos pudessem ter a magnitude necessária, o governo teria
de cortar seus gastos, liberando recursos para poder
investir mais em infraestrutura e reduzir impostos, o
que dificilmente ocorrerá”.
Com um olhar menos sombrio para o futuro, Mailson da Nóbrega acredita, sim, num País melhor. Tanto
que foi o idealizador do documentário “O Brasil deu
certo. E agora?”, lançado no ano passado e que relembra os avanços econômicos dos últimos anos e discute
os rumos para o futuro. Na visão do economista, dar
certo não é ficar rico; é construir um conjunto de instituições que asseguram a estabilidade política e econômica, preservam o ambiente democrático e limitam
o poder dos governantes. “O País cruzou uma linha divisória da qual dificilmente recuaremos. Judiciário independente, imprensa livre e independente, mercados
sofisticados e uma opinião pública intolerante com a
inflação e a corrupção criam ‘alarmes de incêndio’ que
permitem detectar e corrigir erros”. Para Mailson, o
Brasil entrou na antessala dos países ricos. “Entrar no
clube é difícil, mas não impossível. Requer mudanças
ciclópicas, como uma revolução na educação, que um
dia virão. Não dá para ser pessimista”.
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Dois olhares sobre o Brasil

Q

uem melhor do que aqueles
que já viveram a experiência
de comandar a Nação para
opinar sobre os rumos do
País? Com base nessa certeza, o Anuário
ABAD foi buscar junto aos ex-presidentes
Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio
Lula da Silva propostas e sugestões para
“restabelecer a confiança quebrada”, segundo FHC, ou para continuar “crescendo,
gerando emprego e distribuindo renda”,
na visão de Lula. A seguir, os principais trechos de seus depoimentos.
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“Se o bom caminho for retomado,
o horizonte é positivo”
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“O Brasil está e vai continuar no rumo certo”
Luiz Inácio Lula da Silva

Muita coisa está fora dos trilhos (no Brasil).
Para começar, a agenda internacional. O pressuposto implícito do “terceiro-mundismo” renascido
do governo seria a tendência ao declínio do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos. Não é
o que está acontecendo com a saída da crise de
2007/9. Ficamos isolados, até mesmo na América
Latina, pois o governo sente dificuldades para assumir mais abertamente a defesa da democracia e
da economia de mercado.
Internamente, por causa da mesma visão ideológica, pouco a pouco os fundamentos da prosperidade anterior (metas de inflação, câmbio flutuante e lei de responsabilidade fiscal) vêm sendo
abalados pelo intervencionismo (preços administrados na energia, contabilidades criativas para
encobrir o endividamento crescente) com a ilusão
de que a prosperidade e o crescimento podem ser
obtidos apenas com a extensão do crédito, principalmente público, e com subsídios parciais que
estimulariam o consumo. Estamos chegando aos
limites deste tipo de descarrilamento.
O que falta para o Brasil retomar seu ímpeto e
sua potencialidade é precisamente mudar o rumo
do que acabo de denunciar e o governo dizer claramente ao povo que haverá dificuldades, mas se
o bom caminho for retomado, o horizonte é positivo. Noutros termos, restabelecer a confiança
quebrada e abrir uma agenda de investimentos
atraída por reformas que reduzam os custos de
se produzir no Brasil (reformas e regras claras). Ao
mesmo tempo é possível mostrar que isso pode
ser feito sem prejuízo da renda do povo e das conquistas sociais básicas.
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Fernando Henrique Cardoso

A inflação está já faz dez anos dentro da meta estabelecida pelo Banco Central. E o governo tem mantido o rigor e a disciplina para que ela continue assim.
Quanto ao crescimento, o Brasil foi em 2013 um dos
poucos países do G20 [grupo formado pelos ministros
de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia] que
cresceu mais do que 2%. Tirando a China, que é um
caso à parte, poucos países cresceram mais nos últimos
anos do que o Brasil. E isso com democracia, com inclusão social, pleno emprego, com sindicatos, partidos
e imprensa livre. Desde 2008, segundo a Organização
Mundial do Trabalho, 62 milhões de pessoas perderam
o emprego. No mesmo período, no Brasil, criamos 10,5
milhões de empregos. Foram 260 mil, com carteira assinada, só em 2013. Acho que estamos indo bem em
meio a um cenário externo muito difícil.
Pode haver alguém tão otimista quanto eu, mas mais
otimista que eu não tem. O Brasil nos últimos onze anos
gerou 21 milhões de empregos, elevou 42 milhões de

pessoas para a classe média e tirou 36 milhões da pobreza extrema. Em 2006, nós tínhamos 46 milhões de pessoas viajando de avião. Ano passado, foram 120 milhões.
Temos o petróleo do pré-sal a ser explorado, nossa agricultura bate recorde atrás de recorde e estão no Brasil as
três maiores hidroelétricas em construção no mundo. Nós
triplicamos o orçamento para a educação e dobramos o
número de estudantes universitários: eram 3 milhões,
hoje são 7 milhões de jovens na universidade. É filha de
pedreiro fazendo medicina, filho de faxineira fazendo direito. Isso significa que a sociedade brasileira está construindo um futuro melhor, com muito mais oportunidade
da pessoa ter seu emprego, sua casa, seu carro.
A gente segue crescendo, gerando emprego e distribuindo renda, se tornando um país menos desigual
e mais justo. Ainda há muito a ser feito, e é natural que
à medida que temos conquistas, as pessoas desejem
ainda mais. Não se consertam em onze anos 500 anos
de abandono. Mas o Brasil está, e eu acredito que vai
continuar, no rumo certo.
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Atacado e varejo de vizinhança,
parceria que deve crescer nos próximos anos

N

os próximos anos, os atacadistas generalistas com
entrega que focarem sua atuação em áreas geograficamente menores, com sortimento capaz de atender
às necessidades dos públicos-alvo de seus clientes,
certamente terão um crescimento maior. A avaliação é do professor Nelson Barrizzelli, pesquisador e coordenador de cursos nas
áreas de Desenvolvimento do Varejo, Economia e Comportamento
do Consumidor da Fundação Instituto de Administração (FIA). Profundo conhecedor de marketing e varejo, Barrizzelli entende que
o crescimento do faturamento do setor atacadista e distribuidor,
fato que se repete desde 2000, está diretamente relacionado ao
avanço do varejo de vizinhança: à medida que o modelo se expande, aumenta o faturamento dos agentes de distribuição, responsáveis pelo abastecimento deste segmento do comércio.
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“O consumidor percebeu que era inútil buscar preços mais baixos nos grandes formatos, uma vez que os
canais de vizinhança oferecem preços compatíveis, tornando possível comprar um pouco de cada vez várias
vezes no mês. Junte-se a isso o pouco tempo de que as
pessoas dispõem atualmente para realizar todas as atividades necessárias do dia, e a compra nas lojas próximas
da residência ou do trabalho passou a ser uma questão
de conveniência. Como os atacadistas que atuam no
modelo ‘generalista com entrega’ abastecem especificamente essas lojas, o seu faturamento cresce na medida
em que elas crescem”, explica. A prova de que esse modelo de comércio está crescendo é o fato de que, nos últimos anos, as redes de supermercado passaram a abrir
lojas de vizinhança, o que pode acirrar a concorrência
entre os grandes e as lojas já estabelecidas com esse
formato. “Por enquanto, as lojas independentes estão
vencendo a disputa, mas não sabemos até quando elas
conseguirão manter essa situação. Assim, os agentes de
distribuição que as atendem devem auxiliá-las a continuar ganhando de suas concorrentes de maior porte”.
Barrizzelli defende que os atacadistas e distribuidores devem ajudar os varejistas de vizinhança a definir
com clareza que públicos eles querem atender, com
que sortimento e com que tipo de serviços adicionais.

Mas, para isso, o agente de distribuição também precisa mudar sua cultura de realizar vendas a qualquer preço. “É inacreditável que atacadistas ainda se sujeitem
a participar de leilões de varejistas de pequeno porte.
Isso gera um custo logístico desnecessário, uma vez
que cada atacadista sai com um pedido pequeno para
a próxima entrega”.
A solução, segundo ele, é reduzir a área geográfica a
ser atendida e mostrar ao varejista que ele pode economizar muito mais com pedidos frequentes e redução do
seu capital de giro. Essa prática acaba abrindo espaço
para que o comerciante se dedique mais à sua loja e aos
clientes. “A ideia pode parecer fácil, mas, na prática, ela
exige uma mudança nos hábitos de toda a cadeia produtiva”. Há atacadistas que estão se saindo muito bem
com a aplicação dessa estratégia. Barrizzelli explica: são
empresas de pequeno porte, que atendem um raio máximo de 30 quilômetros ao redor do seu Centro de Distribuição. Quando vislumbram que há oportunidades
para áreas maiores, abrem outro Centro de Distribuição
e aplicam o mesmo método. “Acredito que, no futuro,
os atacadistas com entrega focados em áreas menores,
com sortimento adequado para atender às necessidades dos públicos-alvo de seus clientes e capazes de oferecer serviços relevantes, tenderão a crescer mais”.
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Para onde vamos?
Diretoria da ABAD aponta os caminhos

Q

uais os rumos da economia brasileira?
Como conviver com a perspectiva de a
taxa de juros fechar o ano em 12%, com a
inflação superando os 6%, o PIB não indo
além de 2%, com “gargalos” que impedem o desenvolvimento e, mesmo assim, apresentar desempenho invejável a outros setores da economia? Para buscar respostas junto a quem mais entende do segmento atacadista
e distribuidor, o Anuário ABAD ouviu a opinião da diretoria da entidade. Confira, a seguir, o que eles pensam.

José Rodrigues Costa Neto
Primeiro vice-presidente
O País mudou de patamar e agora, logicamente, vai crescer um
pouco menos, porém, em bases muito maiores. Penso que somos um
país que vai se amoldando às necessidades e este ano não deverá ser
diferente. Com relação às previsões de inflação alta e baixo crescimento do PIB, creio que são realistas e nos obrigam a nos ajustarmos a
elas. Nosso setor trabalha com produtos ligados ao consumo interno,
na maioria das vezes com itens de alta necessidade das famílias. Além
disso, dependemos menos de crédito e, por isso, acredito que teremos, neste ano, crescimento superior ao do PIB nacional. Para nosso
setor, é de grande importância que contemos com melhores condições de infraestrutura logística e, também, com maior segurança.
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Alair Martins Júnior
Segundo vice-presidente
A avaliação geral dos agentes econômicos é a crença
de que a economia brasileira sofrerá uma desaceleração
neste ano. Recentemente, a pesquisa Focus [feita pelo
Banco Central junto aos analistas do mercado financeiro] demonstrou que a expectativa do mercado para a
expansão do PIB era de 1,65% em 2014. Com relação às
previsões de inflação alta e baixo crescimento da economia, entendo que elas têm grande possibilidade de
realização Há, ainda, as incertezas dos efeitos da Copa
do Mundo e das eleições. Estes efeitos, tanto neste ano
como no próximo, afetam sobremaneira a confiança na
economia brasileira. Quanto ao desempenho do nosso
setor, no primeiro trimestre deste ano, ele apresentou
um crescimento além das expectativas iniciais. Aqui fica
uma observação otimista a destacar que o setor sempre
se pautou por taxas de crescimento maiores do que a
do PIB brasileiro no ano. Quanto aos gargalos, podemos enumerar cinco que hoje afetam severamente o
crescimento econômico: infraestrutura precária, déficit
de mão de obra especializada, o sistema tributário, as
políticas adotadas nas últimas décadas pelo governo
para prestar os serviços demandados pela população
brasileira, e, finalmente, a excessiva burocracia.

Leonardo Miguel Severini
Vice-presidente
Vejo o País um pouco sem rumo na economia, com
um ministro que não garante o que promete e um presidente do Banco Central que não tem condição de assumir tal responsabilidade. Chegará o momento em que
o País sentirá falta de pessoas como Henrique Meirelles,
Armínio Fraga, ou mesmo Pedro Malan. Temos tempo
de reverter o quadro, pois nossas reservas internacionais
são expressivas e o nível de endividamento é considerado dentro dos padrões. Mas não acredito em mudanças
até as eleições. Com relação às previsões sobre inflação
e crescimento da economia, não estamos no caos, mas
poderia ser melhor. Meu receio é que o País não consiga
mais ganhar produtividade sem os devidos investimentos em infraestrutura, pois não temos mais condições
logísticas de entregar nossos produtos. Estradas lotadas, terminais lotados. Nosso segmento apresenta bom
desempenho porque estamos nos reinventado. O fornecedor acredita que conseguimos fazer a sua distribuição
e capilarização da forma como ele mede em termos de
performance e gestão. O mercado está ficando muito
seletivo na escolha do parceiro prestador de serviço de
distribuição e nós estamos sabendo encarar esse desafio. O maior gargalo que enfrentamos é a guerra fiscal
entre os Estados, que faz com que muitos fornecedores
escolham, em algumas ocasiões, os mais arrojados em
termos de desempenho fiscal, deixando de lado os mais
eficientes gerencialmente. Temos que melhorar também
nossas estradas para poder rodar mais e, assim, atender
melhor nossos clientes.

196

Anuário ABAD 2014 Panorama do Setor

Geraldo Eduardo da Silva Caixeta
Vice-presidente
Creio que teremos um ano bastante estável em termos de negócios. O governo poderia ajudar, viabilizando
investimentos em infraestrutura. Temos muitas obras paralisadas por problemas em projetos, licitações e, principalmente, por corrupção. Apesar de tudo, não podemos
deixar de ser otimistas, o Brasil é um país de muitas oportunidades, que tem uma economia diversificada e forte.
O comércio segue sua trajetória de crescimento com um
desenvolvimento exemplar comparado aos demais países, e o setor atacadista e distribuidor não fica atrás. Teremos, neste ano, um crescimento nada espetacular, mas

estamos a caminho. Essa ideia de o governo trabalhar
com inflação projetada de 5,6%, de 7%, seja lá o que for,
é um grande erro. É não querer que a inflação caia realmente. Ele projeta todas as suas receitas e despesas sobre
uma possível inflação; ele já se protege. Aí, vêm os mark
ups gerais – dissídios, taxa Selic, dólar, margens, despesas, custos gerais – é claro que a inflação será superior
ao projetado. Na minha expectativa, a inflação deste ano
será de, pelo menos, 6,5%. Com relação ao PIB projetado
de 2%, sem a viabilização de investimentos não atingiremos esse índice. Na minha opinião, querer conter a inflação elevando os juros é uma grande falácia. Juro é custo
de dinheiro e custo de dinheiro é custo de produtos e
serviços. Com relação ao crescimento do setor atacadista
e distribuidor, num país com 200 milhões de habitantes,
com as dimensões que tem e todas as condições que a
natureza lhe oferece, deveríamos crescer ainda mais. Se
olharmos para os outros países, todos cresceram mais
que o Brasil. Otimistas, sempre estamos. Acreditando,
mas também com muita esperança de que venham mudanças que nos ajudem a manter o crescimento. Hoje,
o maior gargalo que enfrentamos é a desordem tributária. Não há uma isonomia na aplicação da Constituição e do Código Tributário nacional. Leis locais, portarias,
resoluções, ofícios e regimes de exceção são firmados e
danem-se a competência e a livre concorrência.

Odemar Müller
Vice-presidente
Notícias como as denúncias de gastos excessivos na construção dos estádios
que serão utilizados na Copa do Mundo e os recentes escândalos envolvendo
empresas estatais provocam apreensão em todos nós. No entanto, temos que
ser otimistas. Afinal, já passamos por tanta coisa. Os brasileiros devem “tocar o
bonde” e votar com consciência. Com relação a essa previsão de baixo crescimento da economia e alta da inflação, penso que os números reais são ainda
mais preocupantes do que os divulgados pelo governo. Percebemos a alta da
inflação no aumento dos aluguéis, no preço do saco de cimento, na alimentação. Nosso setor vem, há anos, apresentando resultados positivos porque, cada
vez mais, chegamos às regiões mais distantes, cobrindo praticamente todo o
Brasil. Gargalos que travam o nosso crescimento há muitos. Um deles, sem dúvida, é a Lei do Motorista, uma verdadeira estupidez, elaborada por quem não
entende nada do segmento. Não ouviram a ABAD antes de votar a lei.
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Jorge Raimundo Lins Neto
Vice-presidente
Acredito que tudo vai depender do resultado das
eleições. Neste momento, o governo não tem como tomar medidas radicais para controlar a inflação. Os gastos
públicos estão acima da média. O PIB brasileiro até poderia crescer mais do que 2%, mas nossa infraestrutura
não comporta. Não está havendo investimentos e é difí-

cil crescer com esse apagão de mão de obra qualificada.
As previsões sobre alta da inflação e baixo crescimento
do PIB estão corretas. Nosso segmento vende mais para
o pequeno e médio varejo, que atende as classes C, D e
E, cujo poder de consumo vem crescendo mais. Há uma
demanda reprimida de alimentos em geral. Se a geração
de empregos se mantiver, com certeza, vamos continuar
crescendo. Recentemente, o governo anunciou aumento de 10% no Bolsa Família. Esse valor vai direto para
o consumo de alimentos. Isso colabora bastante para o
desenvolvimento do setor. Com certeza, temos gargalos que dificultam o nosso crescimento. Principalmente
a questão da infraestrutura. Mas não é só isso que está
prejudicando o setor. Uma reforma tributária é algo importantíssimo para o nosso segmento; ela daria qualidade e igualdade de competitividade. Reforma tributária e
infraestrutura são os grandes gargalos. Seria importante,
também, a flexibilização da legislação trabalhista, especialmente na questão da carga horária do motorista.

Douglas Maurício Ramos Cintra
Vice-presidente
Acredito que nosso setor sentirá, sim, as repercussões
do momento econômico mundial e, por consequência,
brasileiro. Mas precisamos lembrar que, do ponto de
vista do consumo, ainda há um crescimento considerável. Na minha opinião, o evento Copa do Mundo terá

menos impactos, negativos ou positivos, do que está
sendo comentado. As previsões do mercado financeiro são realistas, indicando cenários delicados em nossa
economia. Mas o setor está se preparando para continuar crescendo e aproveitando o espaço consolidado pelo aumento de consumo de produtos de maior
valor agregado. Neste ano, com certeza, teremos um
bom desempenho, pois as empresas atacadistas são
exemplos de adaptação ao mercado e estão colhendo
os frutos de um processo longo e consistente de investimentos em tecnologia, estrutura e, principalmente,
pessoas. Ressalto, ainda, o trabalho de capacitação do
varejo, que vem sendo realizado com expressivo apoio
do setor atacadista. Há muitos gargalos a enfrentar. Infraestrutura (principalmente, as estradas), inadequação
tributária, excesso de regulamentação e as questões
trabalhistas são apenas alguns exemplos, que estão
sendo tratados pela ABAD.
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Emerson Luiz Destro
Vice-presidente
O momento atual é preocupante. O governo querendo cumprir uma meta de inflação de 4,5%, e os economistas apontando 6,5%. Crescimento baixo do PIB.
Com certeza, não é um cenário para grandes proezas.
Quanto maior a dificuldade, maior o desafio para manter nossas empresas ativas nesse mercado que está
cada vez mais competitivo. Acredito que as previsões

de inflação alta e PIB inferior ao do ano passado serão realidade. Com o baixo crescimento da economia
as empresas terão de, mais do que nunca, cortar custos
e melhorar a produtividade para tentar rentabilizar o
negócio. Acredito que o setor atacadista e distribuidor
apresentará bons resultados, pois a grande massa consumidora, a classe C, é quem impulsiona o consumo no
pequeno varejo. E itens alimentícios, de higiene pessoal,
beleza, limpeza nunca saem de moda. São produtos de
primeira necessidade. O primeiro grande gargalo que
enfrentamos é a questão fiscal. Está cada vez mais difícil cumprir esse emaranhado de leis que são editadas
diariamente. Em segundo lugar vem a questão trabalhista. O Brasil precisa de leis modernas que incentivem
a livre negociação entre empresas e empregados. Em
seguida, vem a infraestrutura. Precisamos de melhores
estradas, portos etc. Por fim, a carga tributária. Dos representantes comerciais e pequenos comerciantes, que
têm os benefícios do Simples retirados pelo regime de
substituição tributária, aos custos adicionados a tudo
que fazemos, por conta da baixa produtividade, tudo
vira gargalo. Se houvesse apoio do governo, as empresas poderiam melhorar o seu desempenho.

Alencar César Martins Zamboni
Vice-presidente
Acredito que a Copa do Mundo trará benefícios para
o Brasil, mas temos uma infraestrutura inadequada, que,
hoje, mal atende a demanda. As eleições, com certeza, trarão algum benefício para a economia. Entendo que a inflação, para o atacado, não é totalmente ruim. Mas PIB baixo
e juros altos serão prejudiciais ao setor. Neste ano, deveremos manter um bom crescimento em função do aumento
de consumo entre as classes C e D. São vários os gargalos
que enfrentamos. Os mais relevantes são as tributações, as
rodovias em péssimo estado e a burocracia brasileira.
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Carlos Eduardo Severini
Presidente do Conselho Deliberativo
A realização da Copa do Mundo, além de trazer muitos
turistas, leva o Brasil para o cenário mundial. A construção de estádios, modernização de estradas, aeroportos,
as obras no entorno dos locais de jogos deve ser o grande trunfo para o investimento em infraestrutura, gerando
emprego e renda. E, se o Brasil vencer a Copa, o governo
sairá ganhando, pois o clima de otimismo transmitido
aos eleitores elevará a chance de os atuais governantes
continuarem no poder. Vejo que a economia está sendo controlada de forma a apresentar números melhores,
com o congelamento dos preços dos combustíveis, da
energia elétrica, repassando o prejuízo das companhias
de forma indireta. Assim, a inflação está sendo jogada
para o futuro, ou seja, em 2014, cumprimos uma inflação
de 6%, temos um PIB de 1,5% e a taxa de juros encerra o
ano em 12%. Para 2015 vamos ter mais dificuldades, as
metas ficarão mais difíceis. Tudo o que está represado
Juliano César Faria Souto
Presidente do Conselho Fiscal
Creio que 2014 será um ano especial, com a realização da Copa do Mundo no Brasil, após mais de 60
anos, e eleições gerais. Espero que o evento Copa leve
ao mundo uma boa imagem do Brasil. Mas não acredito
no tão falado “legado da Copa”, pois os investimentos
foram focados nos estádios, sem que a população possa usufruir de benefícios permanentes após o torneio.
Não creio que as eleições tragam impacto significativo, já que vivemos um momento de normalidade. É
um desejo de todos nós, empresários, que nos debates
políticos fossem evidenciados e assumidos compromissos, de fato, com as reformas estruturais de que o
País tanto precisa. Além disso, caberia uma discussão
sobre o tema: por que nossa carga tributária é tão alta
e o retorno em serviços à população, tão ruim? Nosso
modelo econômico de crescimento focado em aumento de renda e consumo dá sinais de esgotamento, com
aumento da inflação, baixo crescimento do PIB, déficit nas transações correntes. É preciso que voltemos a
oferecer um ambiente econômico mais previsível, sem
tanto intervencionismo estatal. Também é preciso focar os investimentos em infraestrutura e educação em

virá à tona. Com relação às
expectativas do setor atacadista, acredito que por mais
alguns anos tenhamos crescimento de consumo, mesmo
que a índices menores; ainda
existe carência de abastecimento em grande parte do
Brasil e esse espaço está sendo preenchido pelo varejista.
Por isso devemos ser otimistas e esperar índices positivos para 2014. Entre os maiores gargalos que dificultam nosso crescimento estão as
estradas que, além de mal conservadas, já não comportam o volume de veículos que trafega por elas. Outro
gargalo é a questão tributária, com os Estados impondo
barreiras que distorcem o valor das mercadorias e dificultam o que deveria ser mais simples, como transportar
produtos de um Estado para outro com o mesmo preço.
tempo integral para todos
os jovens. O setor atacadista tem seus negócios fortemente voltados ao abastecimento do pequeno e médio
varejo independente, que
está sendo bastante beneficiado pelo incremento da
renda nas classes C, D e E.
Assim, temos uma equação
positiva que trará, em 2014,
excelentes resultados em faturamento. Temos alguns
entraves à melhoria do nosso desempenho. Do lado da
indústria, vejo a necessidade de uma política comercial por canais mais consistente e um novo modelo de
relação comercial, mais focado no sell-out do que no
sell-in. Nós, atacadistas, devemos capacitar de forma
mais eficaz e abrangente nossas equipes de vendas e
os clientes varejistas. Com isso, o consumidor que compra no pequeno e médio varejo independente receberá
um serviço de nível melhor do que o oferecido pelas
bandeiras das grandes redes que atuam nesse segmento. Devemos, também, buscar maior equidade entre os
diversos formatos de agentes de distribuição.
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Paulo Hermínio Pennacchi
Presidente do Conselho Consultivo
O País estava muito animado com a realização da Copa do Mundo, pois imaginávasse que o evento traria muitos investimentos. Infelizmente, o que vimos
foi que nossos estádios custaram do dobro ou o triplo daqueles da África do
Sul, da Alemanha. Parte da infraestrutura que será utilizada ainda está por fazer.
Já não estamos tão otimistas com este evento. Nossa dívida interna, hoje, é
superior a R$ 3 trilhões. Por outro lado, nossas commodities estão com preços
excepcionais - nunca estiveram tão altos - e não estamos aproveitando essa
oportunidade. Estou receoso com o que pode acontecer após as eleições. O
setor atacadista e distribuidor cresce porque, em qualquer lugar do País, você
consegue ser atendido por um atacadista. Estamos presentes em mais de um
milhão de pontos de venda, do Oiapoque ao Chuí. Quando falamos dos gargalos existentes não podemos esquecer das muitas estradas esburacadas, gerando problemas no transporte de mercadorias. Precisamos, também, de uma
reforma tributária para equalizarmos os custos dos produtos. Infraestrutura e
carga tributária são dois grandes gargalos.

Luis Tonin
Ex-presidente da ABAD
Percebemos que, do início do ano até agora, está havendo uma mudança no comportamento do consumidor,
que está mais seletivo, mais apreensivo em relação ao
crédito. Isso traça o cenário de um ano mais difícil. Esperávamos que a Copa do Mundo trouxesse benefícios em
infraestrutura, mas isso não está se concretizando. Além
disso, em dias de jogo haverá uma parada no País e isso
pode gerar queda no ritmo das operações, com reflexo
direto nas vendas do setor. As previsões dos analistas estão corretas, está havendo pressão inflacionária em vários
pontos. Não são pressões momentâneas; elas foram geradas no passado, por conta de gastos excessivos do con-

sumidor. O governo deveria estar fazendo a lição de casa
na questão dos gastos públicos, com maior equilíbrio fiscal. Mas não vejo o risco de os preços explodirem. A política de aumentar as taxas de juro para conter a inflação
é um engano. Ao fazer isso, o governo está, na realidade,
inibindo o investimento e não o consumo. Com certeza,
isso pode se refletir, nos próximos anos, no crescimento do PIB. Vejo que o setor atacadista e distribuidor está
crescendo, mas menos do que o setor supermercadista,
que cresce a uma taxa de 6%, acima da inflação. Ao longo
dos anos, investimos em profissionalização, com foco em
determinados modelos de distribuição. O pequeno varejo também está se tornando mais profissional. Tudo isso
agrega valor. Creio que o setor atacadista e distribuidor
vai bem em função dessas mudanças, mas ainda há muito o que fazer, no sentido de melhorar o relacionamento
com o cliente e com a indústria. Existem muitos gargalos e o principal, no meu ponto de vista, é o emaranhado tributário. Nós precisamos de uma tributação menos
complexa e mais eficaz. Nossa infraestrutura também é
um gargalo. Nosso país é basicamente rodoviário, com
grandes distâncias a serem percorridas, que geram custos
elevados. A questão trabalhista é outro ponto que precisa
ser revisto. Hoje, as empresas são obrigadas a desviar o
foco do operacional para atender a exigências legais.
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“Colhe frutos quem investe”

O

investimento baseado na certeza de colher
bons resultados é a filosofia que norteia as
ações da ABAD, como fica expresso nesta
entrevista concedida pelo presidente da
entidade, José do Egito Frota Lopes Filho, ao Anuário
ABAD. A julgar pelas inúmeras vitórias que o segmento tem conquistado e pela ampliação dos serviços oferecidos aos associados, essa estratégia tem se revelado
extremamente eficiente. Confira, a seguir, na entrevista.
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ANUÁRIO ABAD - Apesar da política do Banco
Central de elevar a taxa básica de juros, a inflação
brasileira fecha, quase todo ano, acima do teto da
meta. Que ações deveriam ser implementadas para
um efetivo controle da inflação?
José do Egito Frota Lopes Filho - Desde o início de
2013, a ABAD vem se posicionando publicamente em
relação às decisões do Banco Central sobre a taxa básica de juros. O segmento atacadista distribuidor, que
trabalha com bens de consumo básico das famílias, tem
tradicionalmente se mantido contra as elevadas taxas
de juros. Sabemos que equilíbrio entre controle da inflação e manutenção de um patamar de juros mais civilizado é uma preocupação central dos responsáveis
pela política econômica. Contudo, nos parece que a
tarefa mais fundamental e urgente para todos os integrantes do governo é transmitir a necessária segurança sobre suas decisões – sejam sobre juros, tributos
ou marcos regulatórios setoriais –, estabelecendo um
ambiente de confiança capaz de atrair e manter os investimentos que irão sustentar o crescimento continuado. A combinação de investimento insuficiente, alto endividamento, pressões cambiais e juros crescentes cria
um cenário perverso de baixo crescimento e falta de
competitividade, insustentável no médio e longo prazo.

No ano passado, tivemos um
consumidor mais cauteloso,
preocupado com o endividamento,
com a inflação e com as incertezas
do cenário macroeconômico,
mas que não abriu mão
do seu poder de consumo.

ANUÁRIO – Mesmo com inflação alta e baixo desempenho da economia nacional, o setor atacadista
e distribuidor, já há alguns anos, apresenta resultados positivos. Em 2013, registrou crescimento de
4,4%, descontada a inflação. Quais as razões dessa
performance?
José do Egito - Em 2013, o desempenho do setor
atacadista distribuidor ficou acima das expectativas
iniciais, que eram de 3,5%. Não foi um crescimento
vertiginoso, até porque a economia de maneira geral
não deslanchou, mas observamos que a expansão foi
acima do PIB (2,3%) e consistente com o desempenho
do consumo das famílias. No ano passado, tivemos um
consumidor mais cauteloso, preocupado com o endividamento, com a inflação e com as incertezas do cenário macroeconômico, mas que não abriu mão do seu
poder de consumo. Além disso, lembramos que fatia
significativa do setor distribui alimentos, bebidas e artigos de higiene pessoal e limpeza doméstica, que são
itens básicos de consumo. O cenário em 2014 não deve
ser muito diferente. Vamos manter inicialmente o mesmo percentual adotado para 2013, de 3,5%.
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ANUÁRIO – As reformas fiscal e tributária, aliadas aos investimentos em infraestrutura, medidas
defendidas pela ABAD e outros setores da economia, são vistas como fundamentais para a retomada
do crescimento. Como viabilizar essas conquistas?
José do Egito - Como entidade representativa do
setor, temos a permanente preocupação de viabilizar
ações que criem um ambiente de negócios mais favorável, aprimorando a parceria com a indústria fornecedora
e equacionando os pontos críticos que dificultam o desenvolvimento das empresas atacadistas e distribuidoras.
Para alcançarmos esse objetivo, a entidade vem buscando maior representatividade política, o que nos parece o
caminho mais eficiente para a defesa dos legítimos interesses dos agentes de distribuição. Nesse aspecto, nosso
principal canal de atuação é o Comitê de Agenda Política,
do qual participam agentes de distribuição, representantes da indústria e entidades parceiras. O objetivo do
comitê é promover o relacionamento com o legislativo,
o executivo e o judiciário, desenvolvendo ações que contribuam para ampliar o debate sobre temas defendidos
pela entidade e agindo estrategicamente para que suas
conquistas beneficiem toda a cadeia de abastecimento.

Também temos realizado ações conjuntas com outras entidades representativas de setores da cadeia
de abastecimento, como a ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados -, com quem mantemos estreito relacionamento, dado que nossa atuação em
relação ao varejo é complementar. Enquanto a ABRAS
tem como foco o supermercadista (principalmente de
médio e grande porte), a ABAD tem sua atenção voltada à loja de vizinhança e ao pequeno varejista com
até quatro checkouts, que é o principal cliente do
atacado distribuidor. Junto com a ABRAS, em 2013 a
ABAD levou ao presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, as reivindicações e propostas do segmento relativas à redução dos encargos financeiros e
do tempo de reembolso das operações com cartões
de crédito. As entidades também já realizaram ações
conjuntas em temas como a desoneração da folha de
pagamento e da cesta básica, além de serem parceiras no acordo setorial para cumprimento da Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Outro aspecto que ressalta essa parceria é a realização de diversos eventos conjuntos das filiadas da ABRAS e das Filiadas da
ABAD nos Estados.
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ANUÁRIO – A ABAD foi uma das apoiadoras da
criação da Frente Parlamentar Mista dos Agentes de
Abastecimento do Pequeno e Médio Varejo. Qual a
importância da Frente?
José do Egito – A ABAD decidiu apoiar, em 2013,
a criação da Frente Parlamentar Mista dos Agentes de
Abastecimento do Pequeno e Médio Varejo como reforço de sua atuação política. A Frente foi formada sob
a coordenação do deputado federal Antônio Balhmann
(PROS-CE) e já começou a atuar, tendo como vitória
mais recente a aprovação da inclusão do Representante Comercial Autônomo (RCA) no regime tributário do
Simples Nacional, uma pauta antiga do setor que irá beneficiar quase 80 mil profissionais em todo o país.
Outras demandas estão encaminhadas, como a Lei
do Distribuidor, que pretende regulamentar as relações
comerciais entre os agentes de distribuição e a indústria, criando um ambiente de inédita segurança jurídica
para todas as partes envolvidas.
Essa atuação conjunta do nosso Comitê Agenda Política com a Frente tem se mostrado uma feliz parceria
e reflete um amadurecimento da entidade, colocando-a
em um novo patamar de interlocução com o setor, com
o mercado e com os órgãos governamentais. Por intermédio da Frente, a ABAD espera poder contemplar com
maior agilidade as reivindicações do setor e contribuir
ainda mais para a discussão e defesa de suas propostas
sobre temas que afetam toda a cadeia de abastecimento, beneficiando especialmente o varejo de vizinhança,
principal cliente dos agentes de distribuição.
ANUÁRIO – Desde que iniciou suas atividades,
há mais de 30 anos, a ABAD vem acompanhando as
transformações no segmento atacadista distribuidor,
com o surgimento de novos modelos de operação e
a introdução de recursos tecnológicos e de gestão.
Pode-se dizer que, hoje, o setor brasileiro é comparável aos mais modernos existentes no mundo?
José do Egito - Sim. Embora ainda persistam entraves na economia brasileira, temas como procedimentos,
recursos tecnológicos, ampliação do mix de produtos
e dos serviços têm sido tratados com profissionalismo
cada vez maior pelos agentes de distribuição. A modernização dos modelos de gestão e a capacidade logística

que alimenta a cadeia de abastecimento recebem especial atenção das empresas. É pensando nisso que a ABAD
promove anualmente sua viagem técnica internacional,
com o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimentos e apresentar aos agentes de distribuição brasileiros a realidade do setor em outras partes do mundo.
Dessa forma, os participantes têm acesso às melhores
práticas e às novas tecnologias aplicadas nos mercados mais desenvolvidos, que podem ser utilizadas para
aperfeiçoar o sistema de distribuição nacional. Já levamos grupos de empresários brasileiros para estudar a
cadeia de abastecimento de países como França, Estados
Unidos, Itália, Rússia, Polônia, Holanda, Alemanha, Inglaterra, entre outros já visitados. Em 2013, na VTI realizada aos Estados Unidos, implementamos uma novidade:
além das tradicionais visitas técnicas, os integrantes da
comitiva da ABAD participaram de um curso intensivo de
quatro dias, com aulas exclusivamente formatadas para
o grupo por professores da Universidade da Flórida, uma
das 50 melhores universidades do mundo. A inovação
contou com absoluta aprovação do grupo e agregou importantes conhecimentos para os participantes. Por isso,
o formato será mantido e as próximas VTIs também contarão com parcerias com universidades locais, permitindo aprofundar ainda mais a imersão na realidade de cada
país, através da contribuição qualificada do setor acadêmico voltado ao estudo da cadeia de abastecimento.
ANUÁRIO – A ABAD representa um segmento
que tem 52% de participação no mercado de consumo no Brasil, abastecendo mais de um milhão de
pontos de venda no País. Quais as perspectivas para
esse setor nos próximos anos?
José do Egito - Como os itens de consumo básico das famílias constituem a parte mais significativa do
faturamento dos agentes de distribuição, acreditamos
que o bom desempenho se mantenha, a exemplo do
crescimento contínuo apresentado nos últimos doze
anos. Esse histórico nos faz essencialmente otimistas
em relação ao futuro e reflete as boas práticas consolidadas ao longo dos anos. Para manter esse cenário,
contudo, é fundamental que o consumo permaneça
aquecido, como resultado da estabilidade econômica
e da permanência dos atuais patamares de emprego
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e renda. Essa estabilidade reflete-se positivamente não
apenas nos produtos de consumo essenciais, como
também na busca por produtos de maior valor agregado e itens de categorias não alimentares como papelaria, bazar e material de construção. Esta última categoria, aliás, motivou a criação do Comitê Materiais de
Construção – MATCON, e que deve ajudar a dinamizar
a atuação do atacado nesse mercado, que é bastante
promissor. Também vislumbramos um grande aperfeiçoamento do setor através dos debates que vêm sendo promovidos pelo Comitê Canal Indireto, que deverá
ajudar a transformar, para melhor, as relações do atacado com as indústrias e com o varejo, e levar a uma
normatização dos diversos modelos de negócios existentes entre os agentes de distribuição.
ANUÁRIO – No que se refere à atuação da ABAD,
quais as grandes conquistas da entidade nos últimos anos? E que novidades podem ser aguardadas
pelos associados?
José do Egito - O otimismo é uma profecia que se
autorrealiza: colhe frutos quem investe, e investe quem
acredita na possibilidade de colher bons frutos. Esse
é um dos lemas da ABAD. Essa filosofia nos permitiu

alcançar importantes avanços, que incluem vitórias
nos campos legislativos e tributários. Além disso, temos conseguido excelentes resultados no âmbito da
capacitação profissional, da adesão das empresas aos
princípios da sustentabilidade, do apoio à formação
das novas gerações de líderes do setor, representados
no Grupo ABAD Jovem, e nas parcerias com a indústria fornecedora, através da nossa Central de Negócios.
Nos últimos anos, também avançamos nas ações voltadas a potencializar a representatividade e a competitividade do nosso segmento, de forma participativa,
principalmente por intermédio dos nossos comitês,
criados para dar resposta a necessidades reais e atuais
do nosso mercado, com a participação de agentes de
distribuição, especialistas e indústria. O que podemos
dizer, com toda certeza, é que estamos sempre atentos para identificar novas necessidades e tendências e
buscamos oferecer, a cada oportunidade, novas propostas de aperfeiçoamento, para acompanhar a evolução do mercado.
Por outro lado, cada vez mais, a participação efetiva
de associados e Filiadas nas atividades da ABAD é essencial para que consigamos refletir as reais aspirações
do nosso setor e atingir os resultados esperados.
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Trinta Anos de Conquistas
A ACAD é a entidade que representa e defende os interesses do setor Atacadista e Distribuidor do estado do Ceará.
O que vem fazendo com muita determinação desde a sua
fundação, num profundo comprometimento com o desenvolvimento e aperfeiçoamento do segmento.
Com muita credibilidade e responsabilidade para ter o papel
ativo nos debates que visam o engrandecimento do setor. A
entidade também atua de forma decisiva para o bom relacionamento institucional e sempre na busca do aprimoramento
com segmentos que fazem o nosso cotidiano, como as associações varejistas, redes independentes e entidades correlatas,
sempre na busca conjunta dos benefícios comuns.
Em agosto de 2013 completamos três décadas de muito
trabalho, visando o fortalecimento e o desenvolvimento do
nosso segmento que consideramos de fundamental importância para a economia do nosso estado. Através dos agentes
de distribuição chegamos aos mais distantes pontos do território cearense e estados vizinhos. São milhares de produtos
industrializados das mais diversas utilidades, beneficiando as
populações de distantes localidades.
Somos filiados a ABAD, também fazemos parte da Representação das Entidades do Comércio do Ceará, a REMEC.
Temos sede própria dotada de modernas instalações, situado em local privilegiado da cidade onde disponibilizamos
aos nossos associados auditórios com 120 e 35 lugares para
cursos e palestras, local apropriado para reuniões, treinamentos e convenções.
Acreditamos e temos consciência de que devemos evoluir
ainda mais em nossas ações, sempre pautado nos princípios
do associativismo e na valorização dos relacionamentos.
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ACAD - Associação Cearense dos Atacadistas e Distribuidores de Prod. Ind.
Rua Idelfonso Albano, 1281 – Aldeota - Fortaleza - CE - Cep 60115-000
Tel. 85 3452 5381/ 5380 - |Fax: (85) 3452-5383 | acad@acad.org.br
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Vice-Presidentes
Auricélio Aguiar Parente
Alexandre Medeiros Sleiman
Marcos Roberto de Aragão Freire
Luiz Barreto Frota
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Antônio Apoliano Gomes Filho
Conselho Fiscal: Titulares
Fernando Antonio de Moraes Costa
Maurício de Souza Costa Júnior
José Valmir Andrade Lima Júnior
Conselho Fiscal: Suplentes
João Queiroz de Souza
Célia Maria Donato
Francisco das Chagas Lima
Executiva
Kátia Góes

Alagoas

Amapá

ADAAP
ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES E ATACADISTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ.

A ACADEAL, é uma entidade que vem protagonizando o
crescimento e desenvolvimento da economia local. Fundada em
1991, iniciada com a gestão do então presidente Vital Rolim de
Albuquerque, a ACADEAL é consciente do seu papel social e do
seu impacto ao longo dos anos, com destaque para as contribuições econômicas e políticas.
A ACADEAL tem entre seus principais objetivos:
• Posicionar os agentes de distribuição como elo fundamental da cadeia de abastecimento, com foco no atendimento ao
pequeno e médio varejo;
• Promover o desenvolvimento do Comércio Atacadista e
Distribuidor no Estado de Alagoas, através de politicas próprias,
conduzindo suas atividades de forma ética e legal, voltada ao
crescimento do setor e da economia do Estado de Alagoas;
• Praticar a interlocução junto aos poderes públicos, como
entidade representativa, em defesa das questões de interesse da
categoria;
• Participar de palestras, reuniões, seminários, fóruns, feiras,
congressos, e atividades congêneres, objetivando a atualização e
o aprimoramento das empresas;
• Oferecer cursos de capacitação para profissionais do setor
atacadista e distribuidor.
A partir de 2010, início da gestão do atual Presidente, José de
Sousa Vieira, foram alcançados grandes avanços em prol do desenvolvimento econômico e social do setor.
No campo social, a ACADEAL se destaca por ter participado
de todas as campanhas do Instituto ABAD, desde 2010, tendo
arrecadado nesse período mais de 12 toneladas de alimentos,
beneficiado 19 instituições.
Os bons resultados alcançados mostram o que é possível conquistar com seriedade e trabalho, empenho e dedicação, aproveitando as sinergias na busca de objetivos.
ACADEAL - Associação do Com. Atacadista e Distribuidor do Est. de Alagoas
Rua Desemb. Mario Guimarães, 659 - Maceió - AL - Cep: 57025-080
Tel. 82 3337 1979 | Fax 82 3337 1979 | tavares.executivo@acadeal.com.br
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Diretor Deliberativo
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Fundada em 10 de Abril de 2003, a ADAAP promove a união e
a colaboração entre seus associados, imprescindível para qualquer entidade do gênero, como também qualifica e forma mão
de obra para o setor.
Como responsável pelo abastecimento de produtos industrializados em todo o Estado, a ADAAP se destaca como grande estimuladora do desenvolvimento do setor atacadista/distribuidor local e, por extensão, de todo o Amapá. As empresas filiadas geram
em média de 5.000 empregos diretos e outros tantos indiretos.
Convictos de que a agregação de forças tem implicação direta
no progresso econômico, os distribuidores e atacadistas amapaenses acolhem a ADAAP como sua defensora contra quaisquer
fatores que possam impossibilitar as suas atividades livremente.
A ADAAP, sempre preocupada com a qualidade dos serviços
que presta junto ao consumidor, promove cursos para qualificar
e formar mão de obra para o setor. Parceira da ABAD, a entidade
Amapaense promove cursos e eventos diversos através de convênios com o SEBRAE, SENAC e FECOMÉRCIO.
O Trabalho e a união de esforços são componentes necessários
para o desenvolvimento de qualquer organização, notadamente
no setor econômico. Transformando esse pensamento em prática,
a ADAAP conta ainda com o instituto ADAAP Mulher, formado
pelas esposas dos diretores e associados e também por voluntárias. O trabalho desse grupo que foi fundado em 5 de Dezembro
de 2008 tem a finalidade de consolidar um espaço de atuação
feminina, através da convivência, integração e participação nos
eventos e atividades da instituição, com vistas a minimizar as
desigualdades sociais existentes no estado. O Instituto segue os
princípios da Ética, Transparência, Integração e Cooperação.

ADAAP - Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Estado do Amapá
Avenida Feliciano Coelho,886-A Trem CEP 68900-025
Tel. 96 3222 6583 | adaap_ap@hotmail.com
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Presidente
Rudimar Carlos Três
1º Vice-Presidente
João Carlos Silva Valente
2º Vice-Presidente
Antônia Ferreira de Almada
1º Secretário
Adenilson da Silva Caires
2º Secretário
Orisvaldo Coelho de Sousa
1º Tesoureira
Maria Emília Lopes Cavalcante
2º Tesoureiro
Petrônio Luiz Gomes
Diretor de Relações
Públicas e Eventos
Delmer Pereira Guida
Diretor de Marketing
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Nilton Ricardo Felgueiras Faria e Souza
Conselho Fiscal: Titulares
Antonio Lanine Gomes
Isaías Santana Ferreira
Elizângela do Socorro Bastos
Conselho Fiscal: Suplentes
Michael Bruno Pereira Góes
Joaquim Raimundo da silva Neto
Oliene Rodrigues de Melo
Conselho Consultivo
Itamar José Sarmento da Costa
Carlos Antonio dos Santos
Paulo Roberto Pereira dos Santos
Benedito Francisco das Chagas Pereira Góes
Ozéas Alves de Noronha
Executiva
Cledione dos Santos Oliveira

Santa Catarina

A criação da ADAC representa a concretização de um sonho
do segmento Atacadista e Distribuidor de Santa Catarina.
Sua fundação ocorreu em 27 de julho de 1995 e contou com
o apoio de 30 Atacadistas e Distribuidores, que assinaram
a ata da Reunião de Constituição, passando para a história
como seus sócios fundadores. Hoje, a ADAC reúne quase
duas centenas de Associados, de diversas cidades Catarinenses e também do Rio Grande do Sul e do Paraná. Seu
objetivo maior é a promoção do desenvolvimento do comércio atacadista e distribuidor de Santa Catarina, buscando a união associativa e a colaboração entre os associados,
dentro do espírito de franca lealdade e solidariedade, sem
interferir na livre concorrência entre eles.
A ADAC possui uma Sede Central, situada na cidade de
Itajaí, e Sedes Regionais localizadas em Joinville, Blumenau,
Florianópolis, Criciúma, Lages, Joaçaba e Chapecó, onde são
desenvolvidas as mesmas atividades que ocorrem na Sede
Central de Itajaí.
Entre as atividades da entidade, sempre oriundas de uma
consulta prévia a seus Associados, destacam-se o Super
Vendas, encontro anual dedicado às equipes de vendas, que
neste ano completa sua 15ª Edição; o Encontro de Motoristas, momento de treinamento e integração dos profissionais
do volante de Empresas Associadas; a Jornada de Oportunidade Empresarial da ADAC, que objetiva trazer para discussão outras Instituições e Entidades; o Banco de Recursos
Humanos e muitas outras, além daquelas que a ADAC realiza
em convênio com a ABAD.

ADAC - Associação de Distribuidores e Atacadistas Catarinenses
Rua Brusque, 219 – sl 09 – 1° and. - Itajaí - SC CEP 88302-001
Tel. 47 3348 5525 | Fax 47 3348 5525 | adac@adac.com.br
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Presidente
Telmo Sandro Poli
1º Vice-Presidente
Zulmar J. Kretzer
Vice-Presidentes
Valmir Müller
Ivalberto Tozzo
Marcelo Bigolin
José C. Sardagna
João Batista Rodrigues
Rudi S. Costa
Conselho Deliberativo
Presidente
Alceu A. Pereira
1º Vice-Presidente
Odemar Müller
2º Vice-Presidente
Cádmus C. Costa
Membros
Osnildo Venâncio
David G. Muffato
Neloir (Nico) Tozzo
Paulo Sabatke Neto
Conselho Fiscal: Titulares
Presidente
José Moisés Souza
1º Vice-Presidente
Paulo Sabatke Filho
2º Vice-Presidente
Amarildo J. da Silva
Conselho Fiscal: Suplentes
Hans Martin Meyer
Osnildo Cosme
Paulo Moraes
Executivo
José de Aragão Júnior

Presidente
Pedro José Pereira das Neves

ADACRE é uma entidade associativa, sem fins lucrativos,
considerada referência no setor. Além de apoiar, integrar e
fortalecer o segmento de atacado e distribuição em todo
o Estado do Acre, a entidade exerce um papel relevante na
construção e manutenção da representatividade de seus
associados e parceiros.
Dessa forma, aposta na integração como ferramenta diferenciada de trabalho e promove reuniões mensais com os
empresários para discutir o futuro do setor, as necessidades
atuais e os possíveis caminhos para acelerar seu crescimento e desenvolvimento.
Entre seus principais objetivos está o apoio ao intercâmbio
e a cooperação com o poder público e demais entidades
de classe empresarial. Sua reunião de constituição ocorreu
no dia 11 de Novembro de 2004, e contou com o apoio de
13 ( treze) Atacadistas e Distribuidores, que assinaram a ata
da Assembléia Geral Extraordinária de 11 de Novembro de
2004, e em 02 de Maio de 2005, foi eleita através de Ata,
a primeira Diretoria Definitiva, dos conselhos Consultivo
e Fiscal da Associação dos Distribuidores e Atacadistas do
Estado do Acre.

1° Vice-Presidente
Valdir Sperotto Júnior
2° Vice-Presidente
José Carlos Castilho
3° Vice-Presidente
Roy Robert Escurra Guillen
1° Diretor Secretário
Jerry Carlos da Silva
2° Diretor Secretário
Olmiro Brunoro
1° Diretor Tesoureiro
Devair Sanches Silva
2° Diretor Tesoureiro
Carlos Antônio Lemes
Diretor de Relações
Públicas e Eventos
Anderson Neris
Diretor de Marketing
e Relações Institucionais
Luiz Deliberato Filho

ADACRE - Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Acre
Av. Ceara, 2.351 - Dom Giocondo - Rio Branco - AC - CEP 69.900-303
Tel 68 3224 6349 / Fax 68 3224 6349 | adacre@uol.com.br
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Aline Cruz Maia

Goiás

Pará

Presidente
Dalton de Souza Barros Thomaz

A ADAG foi fundada em 1995 por empresários que tinham
como objetivo a construção de uma organização que lutasse
pelos distribuidores e atacadistas de Goiás.
Ano após ano, a ADAG foi se consolidando e o resultado é visto e percebido pelos mais variados segmentos da sociedade
goiana. Seus associados contribuem para a crescente arrecadação de ICMS, que em 2013, apresentou um salto de 9,68%
em comparação ao ano anterior.
A história da ADAG se confunde com a biografia de crescimento econômico de seus associados, bem como do desenvolvimento da capital goianiense e do Estado de Goiás. Além
disso, o setor gera empregos e serve de ponto de distribuição
para praticamente todo o País.
A ADAG tem como objetivo promover a união associativa e
contribuir para o desenvolvimento do comércio atacadista
distribuidor. É filiada à entidade nacional, ABAD, e atualmente
representa mais de 300 empresas associadas.

Vice-Presidentes
José Rodrigues da Costa Neto
Georges Hajjar
Diretores
Éder Abrahão Junior
Evandro Moreira
Elisandro Rocha
Mauricio Elias
Renato Moreira
Sanderson Ofugi
Silvio Naves
Valtercides José
Wildson Lopes
Conselho Consultivo
José Luiz Bueno
Sergio Hajjar
João Orivaldo
Conselho Fiscal: Titulares
Luiz Antonio Filho
Ranieri Amorim
Uelson Benedito
Conselho Fiscal: Suplentes
Stelmar Ferreira
Valdeson Nunes
Westhonklauss Constante

ADAG - Associação dos Distribuidores e Atacadistas de Goiás
Rua 26, n°341 Setor Marista - Goiânia - Goiás - CEP 74.150-080
Tel 62 3251 5660 / 3251 8890 | adag@adag.org.br
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Maria Maurília Monteiro de Rezende

O Estado do Pará sempre mostrou um enorme potencial
para desenvolvimento de negócios, principalmente nos
ramos atacadista e de distribuição. Neste cenário promissor
observou-se a necessidade de ordenação dos segmentos,
buscando profissionalização e capacitação do empresariado e, consequentemente, estabelecer a competitividade no
mercado regional.
Foi neste contexto que surgiu a ideia de criar uma associação que pudesse atender estas demandas. Em meados dos
anos 2000 o sonho do empresário Jorge Pereira de Oliveira
se tornou realidade e a ADAPA foi criada, reunindo 40 dos
maiores empresários, todos estabelecidos no Pará.
A iniciativa permitiu a profissionalização dos segmentos,
com maior competência e eficiência, solidificando seus
deveres institucionais e contribuindo para a credibilidade
do seguimento e de seus associados.
Hoje a ADAPA conta com 150 associados sediados não só
na grande Belém, mas também em vários municípios do
interior, como: Abaetetuba, Castanhal, Marabá e Santarém.
Além do dever institucional, a ADAPA também desenvolve
projetos de Responsabilidade Social, por meio do projeto ADAPA Mulher. A iniciativa promove ações educativas,
proporcionando momentos de informação, educação, lazer
e entretenimento para as crianças e suas famílias.
Outro investimento da associação é na capacitação profissional como elemento propulsor dos segmentos. Neste sentido, a ADAPA promove cursos, palestras seminários e feiras.
Além de organizar grandes eventos como a Convenção
Atacadista, o Pará Vendas e o Prêmio Parceiro Comercial.
A ADAPA também tem parcerias com empresas que visam
contribuir com a melhorar da qualidade de vida de seus
associados. Um total de oito convênios garante serviços de
saúde, finanças, jurídico, comunicação entre outros.
ADAPA - Associação dos Distribuidores Atacadistas do Estado do Pará
Av. Gov. Magalhães Barata, 651 - São Braz - Belém - PA - CEP 66023-240
Tel 91 3259 0597 | adapa@veloxmail.com.br
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Presidente do Conselho
Wanderley marques Melo
1º Vice-Presidente
Oswaldo Nasser Tuma
2º Vice-Presidente
João Targino Spuza
Conselho Fiscal: Titulares
Presidente
Ladilson de Araujo Moura
1º Vice-Presidente
Paulo Sérgio oliveira
2º Vice-Presidente
Sharley Saraiva Silva
Conselho Fiscal: Suplente
Amilton Lopes e Roberto Loureiro
Executiva
Gisela Lima de Queiroz

Rio Grande do Norte

A ADARN é uma Entidade que trabalha em prol do fortalecimento do atacado distribuidor no Estado Potiguar.
Inovação e Determinação são as palavras chaves da Entidade!
As reuniões almoço da Associação possuem o objetivo de
reunir os empresários do setor, oferecer palestras e estudos
de caso, além de proporcionar bons momentos de descontração e encontro dos amigos.
O Instituto ABAD no Rio Grande do Norte plantou a semente da Responsabilidade Social e atua com o objetivo de
realizar atividades em prol de comunidades carentes.
O planejamento estratégico da ADARN é focado na
atualização profissional das equipes das empresas associadas. A ideia também é fortalecer o pequeno varejo.A prova
disso é que a ADARN foi a filiada da ABAD que conquistou
o primeiro lugar no Programa Varejo Competitivo em nível
nacional. Vale ressaltar que essa vitória somente foi possível graças ao apoio incondicional do SEBRAE/RN.
A Entidade oferece inúmeras oportunidades de atualização profissional para as equipes das empresas associadas.
Entre elas: Convenção de Vendas workshops de Planejamento Pessoal e Profissional e Liderança, Reflexões de Vendas,
Programa de Logística, Compras e Negociação, Palestras de
Imagem Pessoal Masculina, Nutrição, Gestão e Mercado.
A Associação também marca sua presença fortemente em
todos os eventos da ABAD e trabalha no fortalecimento da
Convenção divulgando e organizando caravanas para esse
grande evento.
ADARN continuará avançando e unindo as empresas atacadistas distribudoras do Rio Grande do Norte
É assim que nasce uma nova consciência empresarial!
ADARN - Associação dos Atacadistas e Distribuidores do Rio Grande do Norte
Rua Monte Sinai, 1920, Sala 05 - Capim Macio - Natal/RN - CEP 59.078-360
Tel. 84 3207 1801 | contato@adarn.com.br
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Roraima

Presidente
Herculano Antônio
Albuquerque Azevedo
Vice-Presidentes
Jair Paulino
Sérgio Roberto de Medeiros Cirne
Dorian Bezerra de Souza Morais
Glauber Uchoa
Gil Braz Néri
Eduardo Patrício
Diretores
Roger Chaves Teixeira
Cyro Cavalcanti Filho
Danielle Cristina Brasil de Souza
Antônio Leite Jales
Chigeaki Galvão
Amaro Sales de Araújo
Elias de Cunha Filho
José Mariano Lopes Neto
Suplentes
José Júnior Maia Rebouças
Sebastião Medeiros Ferreira
Jonilson Martins
Conselho Consultivo:
Geraldo José de Medeiros
José Gonzaga Sobrinho
Jairo Leite Galvão
Josebel da Costa Cirne
José Patrício Francisco
Executiva
Márcia Costa de Ávila

A defesa e o fortalecimento do setor de distribuidores e
atacadistas de Roraima são os pilares da ADARR, desde o
inicio de suas atividades em 2004. De lá para cá a história da
entidade se mistura com a própria trajetória de expansão e
consolidação da importância do setor no Estado.
A ADARR foi fundada em 12 de maio de 2004 como uma
entidade sem fins lucrativos. É filiada à ABAD, desde a sua
fundação e tem mantido importante parceria para o desenvolvimento desse segmento empresarial em Roraima.
Em janeiro de 2010 eram apenas dez associados. Agora esse
número aumentou consideravelmente, atingindo 55 associados. A ADARR oferece convênios nacionais e parcerias estaduais que favorecem os empresários e seus colaboradores.
O ADARR vendas sempre trazendo novidades, sendo um
evento anual de sucesso onde temos momentos de integração dos dirigentes do setor atacadista e distribuidor com
suas equipes de vendas, representantes e colaboradores
para reciclagem de seus conhecimentos, participando de
grandes palestras. A maior finalidade do evento é oferecer a
seus associados e parceiros a possibilidade de agregar valores e ampliar conhecimentos.
Uma nova atitude também se faz necessária face tantas
possibilidades de crescimento para Boa Vista. É preciso união
e cooperação para garantir que o desenvolvimento gerado
por tantos investimentos econômicos que estão chegando a
Boa Vista permaneçam, de fato, no estado.
ADARR - Associação dos Distribuidores e Atacadistas de Roraima
Rua Almerio Mota Pereira, 1217 - Boa Vista - RR - CEP 69312-055
Tel 95 3224 6354 | adarr@adarr.com.br
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Presidente
Helio Cavalcante Barbalho
Vice-Presidente
Francisco Doan Rabelo
1ª Secretário
Brademir Bortolotto
2ª Secretário
Marcelo Lima de Freitas
1º Tesoureiro
Antônio Parima Vieira
2º Tesoureiro
Arnaldo de Paula Pereira
Conselho: Titulares
Assilan Lima de Souza
Francisco Eusivando Silva
Jose Roberto Poltroniere
Conselho: Suplentes
Vivaldo Feitosa da Silva
André Borbolotto
Idazio Chagas de Lima
Delegado
Marcos Paulo Lima da Silva
Executiva
Gisana Maia

São Paulo

Sergipe

Presidente
Jose Heraldo de Oliviera
Vice-Presidentes
Edivaldo Batista dos Santos
Michel dos Anjos Sobral
A ADAS iniciou suas atividades em 12 de Junho de 2003,
pelos sócios fundadores; foi constituída com o objetivo de
congregar as empresas do segmento no Estado. O primeiro
Presidente foi o Senhor Fedro Alves de Carvalho Portugal
que em sua gestão ampliou o relacionamento junto ao
poder publico, como também com as entidades de classe
Nacionais e Estaduais, com destaque para os incentivos conquistados junto a SEFAZ – Secretaria de Estado da Fazenda.
Desde seu surgimento, a diretoria, têm trabalhado incansavelmente para consolidar a ADAS tornando-a forte e
representativa, a entidade possui uma responsabilidade,
que é representar uma categoria de grande importância no
setor produtivo do estado e tem por diretriz promover o
desenvolvimento e aprimoramento do comércio Atacadista/Distribuidor de maneira a fazê-lo assumir seu papel na
economia nacional.

Tesoureiro
Elio Sá
Secretária
Dayse Mesquita Santos
Diretoria Social
Renilson José da Silva
Presidente do Conselho Fiscal
Aristeu Barbosa de Jesus
Conselho Fiscal: Titulares
Carlos Eduardo Lima
Everaldo Silva Gama
Genisson Costa Lacerda
Júlio César Cardoso
Presidente do Conselho Deliberativo
Juliano César Faria Souto
Conselho Deliberativo: Titulares
Manoel Barbosa de Andrade
Anatólio Tavares de Souza
José Vieira de Souza
Alexsandro Cerqueira Santana

ADAS - Associação dos Dist. e Atac. de Prod. Ind. do Estado de Sergipe
Rua Pacatuba, nº 254 - Centro CEP: 49010 150 – Aracaju - SE
Tel. 79 3222 6093
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Executiva
Rosemárcia Oliveira Costa

A ADASP, nos seus 25 anos de fundação, vem se consolidando dentro do Estado de São Paulo como uma das forças
de maior relevância para o setor Atacadista/Distribuidor.
Mesmo diante de todas as dificuldades que tem sofrido nos
últimos anos, como a guerra fiscal entre os Estados, a ADASP
tem se saído muito bem em sua luta para conseguir benefícios para os associados.
A Entidade representa mais de meio milhão de empresas no
Estado de São Paulo, para quem promove cursos, palestras,
almoço de negócios e constantes reuniões com autoridades
políticas e governamentais.
A participação do setor na distribuição de produtos industrializados de consumo básico cresceu nos últimos anos em
aproximadamente 50%, passando a responder por 60% do
volume total de vendas dessas indústrias. Trata-se de raro
segmento da economia, que não teve qualquer incentivo
governamental, nunca solicitou favores oficiais, nem recebe qualquer tipo de financiamento, operando apenas com
significativos recursos próprios.
Pelos números apresentados, e compreendendo o tamanho
e a importância do Estado de São Paulo em relação aos outros estados, podemos afirmar que ele é líder do segmento.

Presidente
Sandoval de Araújo
1º Vice-Presidente
Thomaz Simões de Lima
2º Vice-Presidente
Emerson Luiz Destro
Diretores
Maurício Langanke Caboclo
José Carlos Barbero
Ivo Zangirolami
Idevaldo Rufino dos Santos
Carlos Rogério Campos Lima
Adilson Scapol
Alexandre Villas Boas
João Batista Duarte Junior

Conselho Fiscal: Titulares

Ronaldo Quintino Martinusso
José Carlos de Oliveira Crajoinas
Emir Antônio Arsego
Conselho Fiscal: Suplente
Aureo Francisco Ikeda
Executivo
João Fagundes Júnior

ADASP - Associação de Distribuidores e Atacadistas
de Produtos Industrializados do Estado de São Paulo
Al. Tocantins, 75 – 7° and. Salas 705/706 – Barueri - SP – CEP 06455-020
Tel. 11 4193 4809 | www.adasp.com
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Minas Gerais

Tocantins

A ADAT, entidade com 15 anos de idade, vem ao longo
desse período trabalhando em prol do desenvolvimento do
setor, em um Estado que tem menos de 30 anos de existência.
Em parceria com a ABAD, nossa principal motivadora e
apoiadora, seguimos na construção de uma entidade forte
para que o empresário Atacadista/Distribuidor possa ter na
nossa instituição o suporte de que necessita.
Estamos na 6ª Edição do TOCANTINS VENDAS, evento
voltado para força de vendas. Contamos, no último evento,
com a participação de 700 convidados. Trazemos nestes
eventos jantar dançante.
Todos nossos ex-presidentes sempre tiveram bom
relacionamento com os poderes Públicos, de forma que
este acesso facilita a solicitação das demandas dos nossos
associados.
Temos uma sede própria que possui duas salas administrativas e um auditório com capacidade para 60 pessoas.
E ainda temos um amplo espaço para construção de um
novo auditório com maior capacidade e uma área de lazer
para o associado.

ADAT - Associação de Distribuidores e Atacadistas do Estado do Tocantins
912 Sul AL 05 APM 3A - CEP 77.023-462 - Palmas - Tocantins
Tel. 63 3214 5398 | adat.adat@hotmail.com | www.adat.com.br
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Presidente
Luiz Antonio Lopes
Vice-Presidentes
Diogo Altoe Zandanoni
Fabio Pereira Monteiro
Eurivaldo Moreno Nolasco
Tesoureiros
Walber Macário de Carvalho
Otair Pereira da Silva
Secretária
Sheila Simone Fernandes
Diretor Executivo
José de Sousa
Leila Soares Silva
Diretorias Regionais
Eduardo Avelar
Pedro Paulo Santana Rios
Diretora de Responsabilidade
Social e Esportes
Walkjyria Rosa de Oliveira
Conselho Fiscal: Titulares
Presidente
Cleomar Martins Ferro
Vice-Presidentes
Faissal Roberto de Oliveira
Sauer Favilla Costa
Conselho Fiscal: Suplentes
Afrânio Machado Borges Junior
Sergio Nesello
Conselho Deliberativo: Titulares
Presidente
Osires Rodrigues Damaso
Vice-Presidentes
Omar Balbino Queiroz
Maluir Neto
Conselho Consultivo
Gilberto Deveza Da Silva
Antonio Marcos Soares de Souza
Luiz Claudio Tose
Francisco de Assis Coutinho
Diretoria Jurídica
Mauricio Ivonei Da Rosa
Executiva
Sillene Sousa

Com sede em Belo Horizonte, a ADEMIG, desde sua fundação
em 2003, tem entre seus objetivos a integração e a defesa do
setor em Minas Gerais, trabalhando por melhorias na área
tributária, no fortalecimento do segmento e na atração de
investimentos para o Estado, hoje com inúmeros associados,
sendo pequenas, médias e grandes empresas, que assumem o
posto de referência nacional no setor.
Além de apoiar, integrar e fortalecer o segmento atacadista
distribuidor e de autosserviço (Cash & Carry) em todo o Estado,
a ADEMIG exerce um papel relevante na construção e manutenção da representatividade de seus associados e parceiros,
promovendo encontros periódicos com os empresários para
discutir o futuro do setor, as necessidades atuais e os possíveis
caminhos para acelerar seu crescimento e desenvolvimento.
OBJETIVOS
• Promover, apoiar e fomentar o fortalecimento e desenvolvimento do setor atacadista distribuidor e de autosserviço (Cash
& Carry) em Minas Gerais;
• Defender os interesses do setor atacadista distribuidor e de
autosserviço (Cash & Carry), atuando administrativa ou judicialmente, junto a todos os órgãos da administração pública,
observando a responsabilidade e o desenvolvimento social;
• Promover intercâmbio e cooperação com o poder público e
demais entidades de classe e segmentos empresariais;
• Promover, apoiar e fomentar cursos, treinamentos, seminários,
conferências, feiras, convenções e outros eventos, além de mensalmente discutir no comitê tributário questões legais do setor.
• Integração com a Central de Negócios da ABAD e desenvolvimento de parcerias próprias que proporcionem aos associados condições diferenciadas em produtos e serviços demandados pelo nosso segmento.
ADEMIG – Associação dos Atacadistas Distribuidores do Estado de Minas Gerais
Av. Barão Homem de Melo, 4500 - CEP 30494‐270 ‐ Belo Horizonte - MG
Tel. 31 3247 6333 ‐ Fax 31 3247 6334 | ademig@ademig.com.br
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Presidente
Virgílio Villefort
Vice‐Presidentes
Leonardo Miguel Severini
Ronaldo Saraiva Magalhães
Ronan Soares de Oliveira
Kélvio Silva
Álvaro João Araújo Lacerda
Luiz Fernando A. Barreto
Marcusdo Nascimento Cury
Paulo César Bueno de Souza
Carlos Bartolomeu
Conselho Fiscal
Presidente
Márlen Pereira de Oliveira
Vice‐Presidentes
Pauliran Gomes e Silva
Carlos Antônio dos Santos
Rogério Avelar
Renato Bartolomeu Filho
Conselho Deliberativo
Presidente
Geraldo Eduardo da Silva Caixeta
Vice‐Presidentes
Ivan Trivelato
Genivaldo Costa
Moisés Guimarães dos Santos
Luiz Antonio Tonin
Antônio Carlos G.Rios Neto
Wolber Eustáquio de Oliveira
Euler Martins Costa
Francisco Emilio Brandi Félix
Luis Américo Stoque
Felipe Belisário Martins de Andrade
Pedro Roberto Ferreira
Calcir Júnior
Christiane Batista Peixoto
Juscelino Franklin de Freitas Júnior
Executivo
Joselton Carvalho Pires Ferreira

Rio de Janeiro

São 28 anos, período que muitos conhecem como Bodas
de Hematita – um tempo que, nos relacionamentos, indica
o sucesso de uma existência, de uma convivência que traz
consigo a certeza de que os objetivos foram alcançados, ainda
que com certas dificuldades. E para nós, da ADERJ, esta data
tão representativa tem um significado mais do que especial.
Ela simboliza a vitória das nossas lutas, da garra, da certeza e
do amor a uma causa que nem todos acreditavam.
Esses 28 anos comprovam, mais uma vez, que a ADERJ
é maior do que qualquer obstáculo, pois chegou até aqui,
apesar de todas as dificuldades. Mais do que uma comemoração – que é muito bem vinda, porque merecida –, queremos
prestar uma justa e devida homenagem a todos aqueles que,
direta ou indiretamente, à frente ou apoiando decisões, foram
responsáveis pela criação e, principalmente, pela consolidação da ADERJ como instituição cada dia mais participativa.
A certeza de que sempre temos atuado em defesa do atacadista distribuidor e, especialmente, dos nossos associados, nos
dá tranquilidade para apresentar essas conquistas de forma
transparente. Ao mesmo tempo, nos remete à responsabilidade de representar um setor tão importante na economia do
país. Por tudo isso, resolvemos deixar um importante legado
aos atacadistas distribuidores do Rio de Janeiro: os de ontem,
os de hoje e, também, os de amanhã.
Desde a nossa fundação, aproveitamos a expertise da ABAD
para promover vários eventos, além disso, a entidade nacional
busca estar cada vez mais próxima dos líderes regionais e dos
presidentes, diretorias e executivos de filiadas, interagindo e participando das atividades e ações desenvolvidas no nosso estado.
Nossa Associação Nacional realiza anualmente o Seminário
ABAD/Filiadas para troca de experiências e o debate de questões comuns do setor.
ADERJ – Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Arroz, nº90, Mercado São Sebastião – Penha - Rio de Janeiro – RJ
CEP: 21011-070 | Tel.: 21 2584-2446/3590 | aderj@aderj.com.br
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Rio Grande do Sul

Presidente
Hélio Castor Maciel
Vice-Presidentes
Pedro Ernesto Serra de Matos
(em memória)
Joilson Maciel Barcelos Filho
Diretoria Executiva
José Carlos Santana Faria
Jorge Menendes
André Kauark Chianca
Asdrúbal José da Silva Rodrigues
Antônio José Osório
Antônio Carlos Machado Cardão
Luiz Carlos Marinho
Conselho Fiscal
José Norberto Milagres
Jorge Fernandes
Antônio Mário Garcia
Conselho Deliberativo
José Bastos Couto
César Bilheri
José Eustáquio Araújo
Conselho Consultivo
Alencar César Martins Zamboni
Claudio Renato da Nova Campos
Paulo da Cruz Garcia
Superintendente Executiva
Ana Cristina Cerqueira

Fundada em 20 de dezembro de 1983, a AGAD a partir da
iniciativa de um grupo de visionários, que perceberam a necessidade que o setor atacadista e distribuidor, no Rio Grande do
Sul detinha: carente de uma melhor organização e qualificação, para que ocupasse o lugar que lhe era devido, na condição de importante elo na cadeia de abastecimento. Além disso,
oportunizando-lhe ser visualizado como significativo segmento econômico, que recolhe impostos e gera empregos.
Foram nomes como João Jacob Tagliassuchi, Diretor da Sogenalda e uma das lideranças do setor no estado à epoca; Nelson Kraemer, Gerente Regional da Refinações de Milho Brasil
e Sandoval de Araújo, que estava engajado neste espírito de
organizar segmento a partir da fundação da ABAD em 1981,
que idealizaram o surgimento de uma entidade que congregasse os anseios da categoria no Rio Grande do Sul. Todo este
contexto teve seu desfecho na histórica reunião naquele ano
de 1983, no Hotel Continental, Porto Alegre, quando um grupo de representantes das empresas mais representativas do
setor Atacadistas e Distribuidores, fundaram a AGAD.
Três décadas se passaram, e aquele espírito de organização
e qualificação que inspirou aqueles pioneiros, continua vivo.
Tendo o setor na sua união, incentivada pela sua entidade
representativa, a sustentação que o mantem nos momentos
de crise e lhe assegura um crescimento. A AGAD é hoje, uma
instituição cada vez mais sólida, a partir de constantes releituras de seus pleitos, visão da sociedade e do mercado.

AGAD- Associação Gaúcha de Atacadistas e Distribuidores
Rua Moura Azevedo, 606/501 - Porto Alege -RS - Cep 90230-150
Tel. 51 3311 9965 | agad@agad.com.br
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Presidente
José Luis Turmina
1º Vice-Presidente
José Luiz Boeck
2º Vice-Presidente
Edson de Cesaro
Vice-Pres. Desenv. Técnico Setor
Izair Antônio Pozzer
Vice-Pres. Rel. Fornec. Não Alims.
Vilmar Pesenti
Vice-Pres. Rel. Assoc. e Eventos
Giancarlo Gambetta Favero
Vice-Pres. Rel. Fornec. Alimentos
Jorge Antônio Marques de Jesus
Diretor Transp. Movim. Cargas
Luiz Antonio da Silva Oliveira
Diretor Setor Distr. Bebidas
Nei Luis Dellagustin
Diretor de Comunicação
Daniel Alvarenga de Jesus
Diretor Regional - Caxias do Sul
Adalberto Menon
Diretor Regional - Metropolitana
Leonardo Swiech Filho
Diretor Regional - Camaquã
Marcio da Silva
Diretor Regional - Santa Maria
Everaldo Augusto Friedrich
Conselho Fisca: Titulares
Presidente
Jorge Tadeu Brambila
Conselheiros Efetivos
Luiz Carlos Fritzen
Gilberto Weber
Filipe Flores Brambila
Conselho Fisca: Suplentes
Gilmar J. Borscheid
Claurio Thadeu Ferreira
Executiva
Ana Paula Vargas

Maranhão

Mato Grosso

A AMAD foi fundada no dia 07 de junho de 2000 por um grupo de empresários visionários. O objetivo era único: construir
uma organização que respondesse aos anseios dos atacadistas e distribuidores de Mato Grosso em relação a clientes,
fornecedores e em suas relações com o setor público, a fim de
beneficiar as empresas associadas e todo o segmento.
Foram anos de luta e muitos desafios, mas a união dos atacadistas e distribuidores fortaleceu a AMAD, que conseguiu
conquistar um espaço importante na sociedade e junto ao
poder público. Hoje, o setor emprega diretamente mais de 10
mil pessoas no Estado, e continua em expansão, contribuindo
significativamente com a economia mato-grossense. No mercado de distribuição, os atacadistas no Estado respondem por
72% do abastecimento do canal varejista.
Os associados são responsáveis por uma arrecadação de ICMS
crescente no segmento do atacado de Mato Grosso, que
cresceu cerca de 262% em dez anos, saindo de R$ 109 milhões
em 2003, para atingir o montante de R$ 394 milhões em 2013.
Isso mostra o comprometimento dos empresários com o recolhimento correto dos impostos, evitando a sonegação fiscal e
o desvio de recursos, com o intuito de contribuir com as políticas públicas dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por meio da união associativista, a AMAD é responsável pelo
crescimento do comércio atacadista e distribuidor mato-grossense, bem como com o desenvolvimento do Estado. A entidade
está cada vez mais forte, com mais de 100 empresas associadas,
e investe sistematicamente na profissionalização dos associados
na arte de vender e distribuir produtos e serviços de qualidade.
Desde a sua fundação, conta com o apoio e o incentivo da ABAD.
AMAD – Associação Mato-grossense de Atacadistas e Distribuidores
Av. Couto Magalhães, 887 - Ed. Piatã - Sl 202 - Várzea Grande - MT - CEP 78110-400
Tel. 65 3642 7445 | www.amad.org.br | amad@amad.org.br
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Presidente
Sérgio José Gomes
Vice-presidentes
Hélio Rubens Pierozan Magalhães
Marcio André da Silva
Diretores
Evaldo Rizzo das Virgens
Altevir Pierozan Magalhães
Elmo Henrique Moretti Martins
Mauro Cabral de Moraes
Sheila Maria Rocha Teixeira Sborchia
Wellington Luiz Mamede
Sebastião dos Reis Gonçalves
Luciano de Almeida
Conselho Fiscal: Titulares
Oscar José Soares do Prado
Fernando Mendonça França
João Carlos Sborchia

A AMDA é uma entidade de classe social sem fins lucrativos fundada em 11 de Setembro de 1989, com a missão de
reunir, congregar e defender o setor Atacado e Distribuidor
no estado do Maranhão.
A Associação realiza diversas ações durante o ano como:
Pesquisa Ranking ABAD - que traça a radiografia estatística
do setor; Varejo competitivo - que visa capacitar gestores e
colaboradores da empresas de ate 3 checouts; EGC - Escola de Gestão Comercial que insere pessoas no mercado de
trabalho e recicla gestores de diversas áreas.
Também são promovidos minicursos específicos voltados
para os associados, Workshop com temas diversos, campanhas solidarias de nível nacional, Arraial de Negócios – Revistas com informações do setor semestral, Seminário como
o dia do vendedor, Aniversário da entidade,Trabalhos de
assessoria Jurídica e contábil para associados, Festa de Final
de ano que premia as melhores empresas.

Conselho Fiscal: Suplentes
Jamel Leite Moussa
Luis Antônio Novaes Desidério
Josnival Nunes Bueno

A AMDA busca manter serviços de informação e assistências
aos associados, visando esclarecer sobre todos os assuntos de interesse da categoria e estabelecer convênios com
organismos especializados de ensino técnico profissional de
outras entidades e manter cursos próprios.

Presidente do
Conselho Superior
Leonardo Rodrigues de Mendonça

O primcipal objetivo da AMDA é defender e proteger o setor
Atacado / Distribuidor do Maranhão de leis abusivas que
muitas das vezes que visa punir os empresários.

Executivo
Marcos Vitório da Silva Taveira

AMDA - Associação Maranhense de Distribuidores e Atacadistas
Rua Noventa e Nove, 02 - Loja 06 - Bairro Vinhais - CEP 65.071-280
Tel./fax 98 3248 4200 | amda@amda-ma.com.br

233

Presidente
Rodrigo Furtado Vieira
Vice-Presidente

José Leonardo Mecking
1º Tesoureiro

João Januário Moreira Lima
2º Tesoureiro
Noê Paulino de Carvalho
1º Secretário

Edivaldo Coelho
2º Secretario
Moisés Francisco Neto
1º Diretor

Cláudio Rugeri Junior
2º Diretor
Rodrigo Alessandro Facury3º Diretor
Klésio Serrão Mendes
Conselho Fiscal: Titulares
Delson Almeida Lopes
Ana Régia Passos
Caroline Baldez Bernardo
Conselho Fiscal: Suplentes
Tânia Miyake Sousa
Ilson Mateus
Edinaldo de Lima Fernandes
Jorge Graciano Neto
Executiva
Antônia Araújo

Piauí

A APAD foi fundada em 1987, em Teresina, reunindo os
anseios de um grupo de empresários do Piauí preocupados
com a organização associativa de um dos mais importantes
segmentos produtivos do Estado. Foi criada com o propósito
de promover a união e o desenvolvimento e congregar individual ou coletivamente o comércio atacadista e distribuidor
de produtos industrializados.
A finalidade era desenvolver ações de promoção e de defesa dos interesses dos associados e do comércio atacadista e
distribuir em geral, através de iniciativas que estivessem em
consonância com os desejos da sociedade e as necessidades
do Estado por melhores serviços e mais crescimento. Vinte e
sete anos se passaram e os resultados desse movimento aparecem de forma clara, precisa e concreta.
A APAD está organizada e ativa, é hoje uma das entidades
associativas mais influentes na economia do Estado, com uma
contribuição significativa ao crescimento das receitas próprias
do Estado do Piauí, que passaram de alguns milhões ao mês há
pouco mais de 20 anos para mais de R$ 200 milhões nos últimos meses. Mantém estreita colaboração com os poderes públicos, compartilhando informações e estudos que ajudam no
aperfeiçoamento do sistema estadual e nacional de abastecimento e tributário, mas mantém-se ativa na defesa do comércio
atacadista e distribuidor nas questões que envolvem tributação
e outras medidas que afetam diretamente o segmento, razão
primeira de sua existência.
A APAD representa mais de 500 empresas, parceiros de negócios, clientes varejistas, representantes comerciais e indústrias no Piauí. É filiada à ABAD, com quem desenvolve ações e
parcerias em nível nacional e regional que resultam em uma
melhor funcionalidade do setor e trazem benefícios diretos
para os associados e o mercado como um todo.
APAD – Associação Piauiense de Atacadistas e Distribuidores
Rua Clodoaldo Freitas, 1131 - Centro – Teresina - PI - CEP 64000-360
Tel. 86 3223 0932 | presidente@apadpi.com.br - executivo@apadpi.com.br
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Bahia

Presidente
Emmanuel Pacheco Lopes
1° Vice-Presidente
Luís Gonzaga de C. Júnior
2°Vice-Presidente
Sebastião Alves da Silva
1° Secretário
Valdimar de Sousa Rocha
2° Secretário
Jailton da Silva Borges
1° Tesoureiro
Moisés Rebouças Marques
2° Tesoureiro
Abner Macedo de Sousa
Diretores
Reginaldo Mouta de Carvalho
Jorge Batista da Silva Filho
José Alves de Sousa Neto
Conselho Fiscal: Titulares
Sebastião Paulino
Gonçalo Alves Ferreira
Raimundo Rebouças Marques
Conselho Fiscal: Suplentes
Gustavo Araújo de Sousa
Luiz Gonzaga Mesquita Diniz Filho
João Bernardo da Silva Neto
Representante do Instituto ABAD - PI
Jany Mary Martins Lopes
Executivo
Marcos Paulo Queiroz de Carvalho
Secretária
Léa Ribeiro Queiroz

Um dos fatos mais importantes relacionados à história da
ASDAB foi a conquista, junto ao governo baiano, da redução
da alíquota do ICMS de 17% para 10%, ocorrida em janeiro
de 1999, quando a Secretaria Estadual da Fazenda do Estado
da Bahia acatou a reivindicação de atacadistas e distribuidores, que já se prolongava por três anos. Com essa medida,
efetivada na gestão de Noberto Araújo, mas que teve início
na administração de Hélder Lima, os atacadistas e distribuidores passaram a competir em pé de igualdade com concorrentes de outros estados, que praticavam alíquota menor.
Em 2002 ocorreu a inauguração da sede própria no Centro
Comercial mais valorizado de Salvador. Outro fato importante aconteceu no mês de agosto de 2006, quando a Secretaria
da Fazenda da Bahia reduziu a carga tributária das chamadas
bebidas quentes, com exceção de cerveja e chopp. O atendimento a este pleito antigo deveu-se a observação direta
feita por fiscais sobre a quantidade de bebidas vendidas sem
nota em todo o Estado da Bahia. De acordo com a Secretaria
da Fazenda, se por um lado os atacadistas ganham com a
retomada no incremento nas vendas, o Estado ganha com a
elevação da arrecadação.
Através de uma forte sinergia na atuação da diretoria em
exercício no biênio 2011-2012, a entidade ganhou mais representatividade junto ao Poder Público – que se mostra mais
sensível às demandas da categoria – e aos associados – que se
sentem mais representados e assistidos pela entidade.
Em 2013, houve a inauguração de uma nova sede própria
com 450m2, situado em um dos mais modernos condomínios
comerciais no centro de Salvador. O empreendimento também conta com um Auditório, uma Sala de Treinamento e
uma Sala de Vídeo Conferência. Todos os espaços são climatizados e equipados com projeção, sistema de som integrado.
ASDAB - Associação dos Distribuidores e Atacadistas da Bahia
Alameda Salvador, 1057 - Salvador - Bahia - CEP 41820-790

Tel. 71 3342 4977 | asdab@asdab.com.br
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Presidente
Jose Nilson Borges
1º Vice Presidente

Valmir Emídio Oliveira
2° Vice Presidente
Antonio Alves Cabral Filho
Diretores

Aldo Sena Macedo e Silva
Enzo Augusto Lomanto Souza Andrade
Erico Sophia Brandão Neto
Helder Morais Lima
Israel Joaquim de Andrade Jr.
Jordan Bergton Andrade
Marcelo Couto Nery
Marcos Silva Gordilho
Ronaldo Gois de Meneses
Roberto Antonio Spanholi
Diretores Regionais
Leonardo Viana Régis
Lucas de Jesus Andrade
Jorge Raimundo Lins Netto
Hélio Ferreira de Almeida Junior
Sinval Oliveira do Nascimento
Anizio José dos Santos Nogueira
Lauro Alves Moreira
Conselho Fiscal: Titulares

Presidente
Roque Eudes Souza dos Santos
Membros
Pedro Paulo Rocha de Andrade
Antonio Fernando Ribeiro de Almeida
Conselho Fiscal: Suplentes
Membros
Adriano Matos Souza
Sinval Barretto de Souza
Wellenilson Leão Sampaio
Executiva
Maria Cristina Batista da Silva

Pernambuco

Mato Grosso do Sul

ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE
ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES

Criada em 30 de abril de 1999, a ASMAD aprimora e fortalece o setor, apoiando as exigências dos seus membros,
promovendo o desenvolvimento das empresas atacadistas
e distribuidoras, bem como prepara o pequeno e o médio
varejista para o mercado competitivo, em todo Mato Grosso do Sul.
O Calendário de Atividades da ASMAD, elaborado a partir
de sugestões dos próprios associados, contempla cursos,
palestras, seminários, feiras, workshops e campanhas de
ações sociais -, como forma de envolver, mobilizar e sensibilizar o setor atacadista distribuidor quanto à responsabilidade social corporativa - que proporciona conhecimentos e
qualificação a toda cadeia de abastecimento e o bem estar
social e ambiental, que atingem centenas de famílias sul-mato-grossenses.

ASMAD - Associação Sul-Mato-Grossense de Atacadistas e Distribuidores
Rua Del. José Alfredo Hardman, 308 - Campo Grande-MS CEP 79037-106
Tel. 67 3382 4990 | contato@asmad.com.br
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Presidente
Valdivino José de Souza
1º Vice-Presidente
Áureo Francisco Akito Ikeda
2º Vice-Presidente
Luiz Humberto Pereira
Diretor de Finanças,
Patrimônio e Administração
Carlos Sérgio Urbanin
Diretora de Eventos
e Recursos Humanos
Ana Paula Batistute
Diretor de Empresas da Capital
Fernando Gabriel Lopes
Diretor de Relações com
Autoridades e Entidades de Classe
Célio Aparecido Navarro
Diretor de Tecnologia
Romulo Rover
Diretor de Abastecimento
Renato Moretti Martins
Diretor de Empresas do Interior
José Carlos Mendonça
Diretor de Expansão do Quadro Social
Jaime Romani
Diretor de Desenvolvimento de Serviços
Juvenil Casagrande
Diretor de Relações Públicas e
Relacionamento com os Clientes
Mario Sérgio Miguel
Conselho Fiscal
Presidente
Gilmar Rover
Conselheiros
José Carlos Lopes
José Paulo David Freitas
Antônio Carlos Da Silva
Maria Augusta Ishikawa
Neodi Vicari
Conselho Consultivo
Presidente
Ênio Roberto Bornholdt
1º Vice-Presidente
Luiz Fernando Buainain
2º Vice-Presidente
Sérgio Marcolino Longen
Executiva
Valquíria Marques

A ASPA foi fundada em outubro de 1983 e foi a primeira
afiliada da ABAD. A iniciativa partiu de um grupo de empresários do setor que desejava criar uma entidade que representasse o segmento no estado.
A ASPA é responsável por diversos eventos empresariais em
Pernambuco, entre os quais a Super Mix – Feira de Produtos,
Equipamentos e Serviços para o Varejo. Outro importante
evento realizado pela entidade é o Encontro ASPA, que une capacitação profissional por meio de palestras técnicas a intensas
horas de lazer, diversão e confraternização entre os associados.
A entidade também realiza o Encontro de Negócios, com
convidados especiais que ministram palestras para os
associados; o ASPA Motiva, palestra especial para a força
de vendas do setor; a VTN e a VTR, que são viagens técnicas para vários estados brasileiros e visitas a empresas da
cadeia de abastecimento em Pernambuco; missões internacionais e programas de capacitação para o varejo de vizinhança e para as empresas associadas.
Além disso, oferece também cursos de aperfeiçoamento
profissional para empresários e colaboradores do segmento atacadista distribuidor e homenagens especiais aos seus
fundadores, entre outras atividades. Na área social, a entidade desenvolve atualmente o Projeto ASPA de Incentivo
à Leitura, através do Concurso Ler Bem, realizado entre
estudantes da rede municipal de ensino.

ASPA - Associação Pernambucana de Atacadista e Distribuidores
Av. Eng. Domingos Ferreira, 801- Sala 401 - Recife - PE CEP 51.011-050
Tel. 81 3465 3400 | aspa@aspa.com.br
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Presidente
Douglas Maurício Ramos Cintra
Vice-Presidentes
Alfredo Alves da Cunha Neto
Inácio Miranda Júnior
Diretores
José Luís Torres
Gidalte Magalhães de Almeida
Luiz Augusto de Figueiredo
Marco Antônio Ferreira
Adilson Ferreira do Nascimento
Fernando Faria
Diretor Executivo
Sebastião Rodrigues
Assessores
Imprensa
Carlos Enrique Souza
Jurídico
Alírio Moraes e Luiz França
Contábil
Albérico Morais e Édson Melo

Paraíba

A ASPAD, constituída em 1997 pelos empresários Marcelo
Vasconcelos P. de Melo, Zezé Veríssimo Diniz, Paulo Roberto
Martins Figueiredo, Diógenes Fernandes da Cunha, Marcílio
de Araújo Dantas, José Gonzaga Sobrinho –Deca e Felipe Mesquita Schimmelpfeng, fundaram a Entidade com o objetivo
de reunir os empresários do estado da Paraíba, estabelecidos
individual ou coletivamente, no segmento de atacado ou
distribuição, contra todos os fatores que possam impedir ou
dificultar o seu funcionamento e desenvolvimento dentro do
Estado. Além de promover a união associativa e a colaboração
dentro do espírito de franca lealdade e solidariedade, sem
intervir contudo na livre concorrência. Ainda dentro de seus
objetivos, a entidade mantém uma colaboração permanente
com todas as esferas governamentais e promove à sua classe,
feiras, palestras, convenções, seminários e, outros tipos de
reuniões, objetivando unicamente a melhoria de métodos, capacitação, e a elevação cultural da classe. Em busca de melhorias para os associados, a ASPAD tem aumentado o número
de convênios e acordos em seu portfólio.
Focado na força de vendas do segmento, foi criado o ENCOVENDAS-ENCONTRO DE VENDEDORES DO SETOR ATACADISTA
DISTRIBUIDOR. Este evento tem como objetivo, promover a
integração dos profissionais de vendas do estado da Paraíba.
Não podemos deixar de citar a importante parceria que a
entidade tem com a Associação de Supermercados da Paraíba, realizando dois grandes eventos para ambos os setores,
atacadistas e varejistas: O ENCONTRO DE SUPERMERCADOS
DO SERTÃO E A CONSUPER-CONVENÇÃO PARAIBANA DE
SUPERMERCADOS. Juntos têm em média 6.500 visitações e
contabilizam aproximadamente R$ 50 milhões em negócios.
ASPAD-Associação Paraibana de Atacadistas e Distribuidores
AV. Epitácio Pessoa, 1251- sala l09 – João Pessoa - PB - CEP 58030-001
Tel. 83 3244 9007 – 3243-0643 | aspad@aspad.com.br
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Amazonas

Presidente
Zezé Veríssimo Diniz
1º Vice-Presidente
José Gonzaga Sobrinho
2º Vice-Presidente
José Ferreira Leite
1º Tesoureiro
Marcos Antonio de Oliveira do Bu
2º Tesoureiro
Aléssio de Souza Soares
2º Secretário
Hostílio Ramalho Nitão Filho
Executivo
Severino dos Ramos de Carvalho

O SINCADAM foi fundado em 1945 e reconhecido por Carta
Sindical expedida em 1947. A princípio denominado Sindicato
do Comércio Atacadista no Estado do Amazonas. A denominação “e Distribuidor” foi adicionada em 1999 em reunião realizada pela Assembleia Geral, tornando-se o legítimo representante
da categoria econômica do comércio atacadista e distribuidor,
na base territorial do Estado do Amazonas. O SINDACAM é
integrante do Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio - SICOMÉRCIO, da Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas - FECOMÉRCIO/AM, da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo - CNC e filiado a ABAD, sempre atuando com
dinamismo e qualidade no desenvolvimento de um dos setores
que mais crescem na economia brasileira.
O SINCADAM vem se fortalecendo e configurando como
um dos Sindicatos mais atuantes no Estado. Com dinamismo
e empenho um grupo de empresários unidos em defesa dos
interesses em satisfazer as necessidades e expectativas do Setor
Atacadista e Distribuidor do Estado do Amazonas, mantendo a
influência empresarial, com reconhecimento e desenvolvimento, atuações expressivas junto as três esferas do Governo, assegurando representatividade às empresas e melhores condições,
acreditando no avanço e no desenvolvimento econômico social.
Através de seus convênios, como assessoria e assistência
jurídica aos seus associados, cursos, palestras, workshops,
encontros empresariais, são mecanismos que desenvolvem e
estimulam o crescimento da categoria. Apoio às instituições
sociais, arrecadando alimentos, roupas e brinquedos em campanhas sociais e grandes vitórias pleiteadas junto ao Governo
assegurando as empresas representadas as melhores condições
para gerar resultados positivos e desenvolver a sociedade.
SINCADAM – Sind. do Com. Atacadista e Distribuidor do Estado do Amazonas
Rua 24 de Maio, 324 – Centro – Manaus/AM – CEP 69010-080
Tel. 92 3234 2734 | sincadam@sincadam.org.br
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Presidente
Enock Luniére Alves
Vice-Presidente
Ademar Pacheco Lopes
Secretário
Emydio Soares Alves Neto
Tesoureiro
Luis Filipe Gil de Brito
Suplentes
Daniel Moreira Mesquita
Marcio Pacheco Lopes

Conselho Fiscal: Titulares
Cândido Ferreira Neves
Givaldo Lopes de Sá
Silvino Faustino de Medeiros Neto
Conselho Fiscal: Suplentes
Armando Silva Dib
Cesar de Oliveira Pedrosa
Graciris Pacheco Lopes
Delegados representantes
junto à Fecomercio/AM
Titulares
Enock Luniére Alves
Ademar Pacheco Lopes
Suplentes
Emydio Soares Alves Neto
Luis Filipe Gil de Brito
Executivo
Hermson da Costa Souza

Paraná

A defesa e o fortalecimento do segmento Atacadista e
Distribuidor do Paraná são os pilares do SINCAPR, desde o
inicio de suas atividades em 1956. De lá para cá a história
da entidade se mistura com a própria trajetória de expansão e consolidação da importância do setor no estado.
Ao longo de cinco décadas, o SINCAPR colecionou conquistas frente aos diversos desafios enfrentados pelo setor.
Isso além de conferir segurança para novos investimentos
garantiu a sociedade paranaense uma notável profissionalização das empresas e fornecedores do segmento. Tamanha
força de atuação faz com que o SINCAPR seja reconhecido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como o único representante das empresas do Comércio Atacadista Distribuidor de Gêneros Alimentícios no Paraná.
A cada ano o SINCAPR pesquisa com seus filiados quais
treinamentos podem ser necessários e busca soluções
especificas para cada empresa do setor atacadista distribuidor. Sempre procura ampliar mais suas parcerias com
entidades que podem contribuir para o fortalecimento das
empresas do setor, como ABAD, Sistema FECOMERCIO-PR,
Sesc, Senac, Sebrae entre outras.
Em 1955 era denominado “Associação Profissional do
Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios do Estado do
Paraná”, com atuação somente em Curitiba. No ano seguinte
teve o reconhecimento do Ministério do Trabalho e Previdência Social e passou a “Sindicato do Comércio Atacadista de
Gêneros Alimentícios de Curitiba”. Em 1981 teve sua base estendida para todo o Estado, passando a denominação atual.
Sede Própria inaugurada em nove de abril de 2010, o
SINCAPR dispõe de instalações novas e bem estruturadas,
como salas para Treinamento, todas com acesso wi-fi, espaço integrado de auditório e salão de festas.
SINCAPR - Sind. do Com. Atacadista de Gêneros Alimentícios do Paraná
Alameda Prudente de Moraes, 203 - Mercês - Curitiba – PR - CEP 80430-220
Tel. 41 3225 2526 - Fax 41 3232 1348 |
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Espírito Santo

Presidente
Paulo Hermínio Pennacchi
Vice-Presidente
Julio Inácio Correa
1º Tesoureiro
Luiz Antonio Tosin
2º Tesoureiro
Edi Roque Pegoraro
Diretores
João Destro
Luiz Panini Junior
Hamilton Rodrigues
Janete Rotta
Saulo Garcia Nunes
José Dias de Souza

Conselho Fiscal: Titulares

Eduardo Rubens de Andrade
Evandro Moises Bocchi
André Tosin
Conselho Fiscal: Suplentes
Antonio Carlos Becchi
Ricardo da Costa Januário
Delegados Representados junto
ao Conselho da Federação
do Comercio do Paraná
Efetivos
Paulo Hermínio Pennacchi
Eduardo Rubens de Andrade
Suplentes
Gumercindo Ferreira Santos Junior
João Destro
Diretor Executivo
Mauro Cesar Carsten

A REPRESENTAÇÃO DO SETOR ATACADISTA
E DISTRIBUIDOR CAPIXABA
Com o intuito de promover o desenvolvimento do setor atacadista no Estado, um grupo de 18 empresários fundou, em
1997, a Associação dos Distribuidores do Espírito Santo (ACADES). No entanto, devido ao papel fundamental do atacadista
e distribuidor capixaba, foi criada, em 2007, uma representação legal, para defender e lutar pelos direitos dos empresários
do segmento. E assim nasceu o SINCADES.
Posicionar o atacado distribuidor como um prestador de serviço
de logística de distribuição, defender com determinação as ações
e os direitos do setor e mudar uma visão antes equivocada do
mercado e da sociedade. Foram esses alguns dos desafios que o
SINCADES enfrentou em toda a sua história, que só foi possível
superar ao seguir os passos determinantes do associativismo.
Unidos, fomos capazes de consolidar o nosso Sindicato e
provar o papel imprescindível e valioso que desempenhamos
ao nos responsabilizarmos pelo abastecimento ao varejo.
A atuação do SINCADES, em seus 7 anos de existência, consolida o seu papel como entidade exemplo. Hoje estamos mais
organizados e profissionalizados, mais estruturados em termos
de procedimentos e de tecnologia e mais representativos.
Um setor forte se constrói com planejamento, confiança,
competência, muito trabalho e comprometimento para crescer junto com o Capixaba.
Realizador de 9 projetos próprios, incentiva a capacitação
dos colaboradores das empresas associadas, disponibilizando cursos e treinamentos, palestras motivacionais e Prêmios
através do Programa Conviver, em parceria com o Instituto
SINCADES, seu braço social.
SINCADES - Sind. do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo
Av. Nossa Sra dos Navegantes, 675 - Espírito Santo - CEP 29.050-912
Tel. 27 3325 3515 | sincades@sincades.com.br
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Presidente
Idalberto Luiz Moro
1º Vice-Presidente
Carlos Antônio Marianelli
2º Vice-Presidente
Pedro Miguel Mondadori
1º Secretário
Malsimar Lucio Malacarne
2º Secretário
Ubiraci Palestino do Ocidente
1º Tesoureiro
Renato Vianna Maia
2º Tesoureiro
Edson Bispo dos Santos
Suplentes da Diretoria
Nildemar dos Santos
Ademar Gaiter Cesconeto
Ilson Xavier Bozi
Elson Conde Oliveira
César Bressan
Marisa Kunzler
Daniela Maria Rezende

Conselho Fiscal: Titulares

João Henrique Fiorio Checon
Rogério Zamperlini
Sérgio Firme Lube
Conselho Fiscal: Suplentes
Jerri Tonini Minchio
João Bosco Moscon
João Francisco Lucio
Superintendente Executivo
Cézar Wagner Pinto

Distrito Federal

O SINDIATACADISTA/DF, em seus mais de dez anos de fundação, firmou diante da sociedade e do governo a imagem
real de integridade, responsabilidade e luta. Mesmo diante
de todas as dificuldades sofridas nos últimos anos, ao buscar
benefícios para as empresas atacadistas do Distrito Federal, a
instituição manteve-se firme e focada em sua missão.
A entidade que representa o setor atacadista e distribuidor
no DF foi fundada em 1º de agosto de 2001. Desde então,
garantiu às empresas um crescimento de mais de 480% em
arrecadamento de ICMS e, em 2013, ultrapassou a inédita
marca de R$1 bilhão. Tudo isso em meio às constantes lutas
por incentivos fiscais e retaliações do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios.
O setor também é o terceiro maior arrecadador do Distrito
Federal e responsável pela geração de 15 mil empregos nas
mais de 1.200 empresas, só no DF.
A parte representativa e social é uma bandeira importante
para o SINDIATACADISTA/DF. Por isso a entidade promove constantes reuniões com autoridades políticas, cursos
mensais gratuitos para empresas associadas, feiras para
motoristas do atacado, seminários para vendedores, encontros de negócios e cafés da manhã com autoridades.
Além disso, anualmente encabeça cinco campanhas sociais. No total, 6,5 mil pessoas foram beneficiadas por ações
do SINDIATACADISTA/DF só em 2013.

SINDIATACADISTA/DF – Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal

C 01 Lotes 01/12 Sl. 314 - Ed. Tag. Trade Center – Taguatinga - DF - CEP 72010-010
Tel 61 35616064 - 3561 6065 | sindiatacadista@sindiatacadista.com.br
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Rondônia

Presidente
Fábio de Carvalho
Vice-Presidentes
Roberto Gomide Castanheira
Lysipo Torminn Gomide
João Orivaldo Oliveira
Diretores
Clair Ernesto Dal Berto
Júlio César Itacaramby
Adauto Lúcio de Mesquita
Rogério Aragão Albuquerque
Vinícius Ferreira Bueno
Ricardo Durante Itacarambi
Álvaro Silveira Júnior
Suplentes
Saulo Davi de Melo
Josafá De Morais Oliveira
Cláudio da Nova Bonato
Marcelo Antônio Maniero
Ricardo Antônio Mamede
Marlon Amaral de Oliveira
Teodomar Rodrigues Andrade
Conselho Fiscal
Adolfo Plá Pujades
Daniela Lúcia Vieira
Henrique Pizzolante Cartaxo
Álvaro Gouvêa Torres Neto
Armando Eduardo Giannetti Neto
Gilmar Pereira Neves
Diretor Executivo
Anderson Pereira Nunes

O SINGARO, fundado em 23 de Outubro de 2003, surgiu do
interesse da classe atacadista de Rondônia em desenvolver o
setor, haja vista o intenso crescimento no Estado.
Desde então, a instituição vem desenvolvendo intensa
luta, aumentando e diversificando a cada dia os benefícios aos associados, além das expressivas atuações junto
ao Governo do Estado, no intuito de defender os interesses da classe.
Treinamentos, palestras, reuniões, encontros empresariais,
desenvolvimento do relacionamento interpessoal entre os
colaboradores, são algumas das ações que o Singaro vem
desenvolvendo constantemente com o intuito de integrar,
capacitar e preparar colaboradores e gestores das empresas
associadas para a competitividade no mercado.
O SINGARO foi pioneiro no Brasil na realização do I ENCONTRO DE SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES ATACADISTAS DA
REGIÃO NORTE. Pela primeira vez, um líder regional reuniu
os representantes de seus estados para debater temas de
interesse de atacadistas e distribuidores. Uma união importante e necessária para o fortalecimento dos sindicatos e
seus associados.
Hoje, o SINGARO é uma entidade sindical considerada referência no setor, proporcionando uma efetiva luta por melhores condições para o setor atacadista distribuidor com uma
estrutura sindical sólida.
SINGARO – Sindicato do Comércio Atacadista de Rondônia
Av. Guaporé - 3427 - Porto Velho - RO - CEP 76870-570
Tel. 69 3225 0171 - 69 3225 9323 | singaro.rondonia@hotmail.com
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Presidente
Elcio Rigolon
Vice-Presidente
Jair Rover
Diretor Secretário
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Diretor Tesoureiro
Wilson da Silva Mamede Jr.
Diretor Sindical
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Suplentes
Elcide Alberto Lanzarin
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Osmar Pereira Marques
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Noel Yasuo Kadowaki
Davi Ronaldo B. de Oliveira
Delegados
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Wilson da Silva Mamede Jr
Executiva
Edilamar Ferrari
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Rua 135, nº 419
CEP 74180-020
Setor Marista - Goiânia - GO
Tel. 0800 707 2 707

A PC Sistemas é uma empresa nacional especializada em desenvolver soluções de gestão empresarial para toda a cadeia de distribuição, em especial o
atacado distribuidor, onde é líder no segmento: 40% de market share, de acordo com dados do último Ranking ABAD/Nielsen. Nasceu em 1986, na cidade
de Belo Horizonte (MG), com o propósito de criar soluções seguras, eficientes e
práticas para os clientes.
A PC Sistemas, há 28 anos no mercado, tem como missão fortalecer o crescimento de seus clientes a partir de soluções inovadoras em gestão para a
cadeia de abastecimento. Conta com um quadro de 550 colaboradores, 4.500
clientes e 49.100 usuários.
No ano de 2013, foi incorporada à TOTVS, maior desenvolvedora de software
ERP do Brasil, a 1ª da América Latina e 6ª maior do mundo. Com isso, ampliou
ainda mais a sua zona de influência e recebeu ainda mais incentivos para inovação, tanto em tecnologia, como no atendimento a clientes.
Os clientes da PC estão distribuídos em todos os estados do Brasil e no DF.
Desta forma, para garantir um atendimento sempre ágil e personalizado, conta
com uma infraestrutura dinâmica e abrangente: mantêm unidades em Belém,
Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Porto Alegre, Recife, Rio de
Janeiro e São Paulo. Além de centros de suporte em Curitiba, Maceió, Manaus,
Salvador, Teresina e Vitória, aptos a capacitar os clientes para o uso inteligente e
facilitado dos sistemas que oferece ao mercado.

PC SISTEMAS

Accera

O sucesso e o crescimento da PC Sistemas estão vinculados à sua forma
de atuação, pautada nos valores humanos, no respeito e comprometimento
com o negócio do cliente. Graças a essa filosofia, o conhecimento tecnológico
evolui a cada dia em um processo que reúne as reais tendências do mercado,
além da visão de negócio que a Empresa detém. É por isso que os clientes da
PC Sistemas recomendam a sua tecnologia e, ao longo do tempo, vão se tornando parceiros e amigos fiéis.

www.pcsist.com.br
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A Máxima Sistemas é uma software house mineira, nascida em 2009, especializada em logística e soluções de mobilidade para gestão e o desenvolvimento
de força de vendas em multiplataformas. Por meio delas, é possível gerenciar,
de maneira dinâmica, equipes de vendas, emitir pedidos, montar inúmeros catálogos digitais para a apresentação de mix de produtos, realizar vendas pela
internet, além de gerir rota de vendedores.
Com cinco anos de mercado, a Máxima conquistou números expressivos, contribuindo para o crescimento nas vendas e lucratividade de mais de 600 clientes e conquistando a confiança de seus mais de 13 mil usuários. Suas soluções
são totalmente integradas ao WinThor, ERP da PC Sistemas, líder no segmento.
Focada na inovação por meio de dispositivos móveis que otimizam a gestão
comercial dos atacadistas distribuidores, a companhia tem acompanhado as demandas do segmento, o que explica sua franca expansão no mercado nacional.
Apresentamos a seguir os nossos produtos:
- O Pedido de Venda é uma moderna solução web, integrada ao WinThor da
PC Sistemas, direcionada às equipes que constituem a força de vendas. Ela possibilita a emissão automatizada dos pedidos, consultas precisas aos dados de
clientes e o gerenciamento dinâmico e eficiente de todo o processo de vendas.
- O Portal Executivo é um sistema inovador para o gerenciamento online, via Internet, das equipes de vendas. Com ele, é possível acompanha de perto vários aspectos do processo de vendas, otimizando os recursos disponíveis e possibilitando
a correção de possíveis falhas no atendimento à carteira de clientes da empresa.
- O Geolocalização é uma solução que possibilita o acompanhamento em
tempo real das rotas de sua equipe de vendedores em campo com recursos do
Google Maps e Google Street View.
- O Catálogo Eletrônico é uma solução que permite que você substitua os catálogos impressos de produtos por uma versão digital que amplia as possibilidades de apresentação do mix de produtos da sua empresa, adicionando recursos
a favor de suas vendas.
- O maxEntrega é sua solução de mobilidade para a logística e vendas em campo.
O sistema funciona através de dispositivos móveis, disponível para o sistema Android, e dinamiza toda a operação, desde o centro de distribuição até o cliente final.

Sede

Rua Surubim, 373 - 5º Andar
São Paulo - SP
Serviço de Atendimento ao Consumidor:
0800 704 1940

Mondelēz International é líder mundial em chocolates, biscoitos, balas e
bebidas em pó. A companhia engloba as marcas de snacks da antiga Kraft
Foods, após a cisão da operação norte-americana de alimentos em outubro
de 2012. No Brasil, possui seis fábricas nos Estados de São Paulo, Paraná e Pernambuco e emprega cerca de 13 mil pessoas.
A empresa tem em seu portfólio marcas valiosas, como Trident, Chiclets e
Halls, os chocolates Lacta, Bis e Sonho de Valsa, os biscoitos Oreo, Club Social
e Trakinas, os refrescos em pó Tang, Clight e Fresh, as sobremesas e o fermento
em pó Royal e o cream cheese Philadelphia.
A Mondelēz International tem uma receita anual de aproximadamente US$
35 bilhões e opera em mais de 80 países.

MONDELĒZ INTERNACIONAL

MÁXIMA SISTEMAS

Av. 136, nº 761 - Sala 71A
CEP 74093-250
Edifício Nasa Business
Setor Sul - Goiânia - GO
Tel. 62 3412 2900

Visite www.mondelezinternational.com/br.

Fale conosco através do telefone (62) 3412-2900 ou através do nosso site e
conheça as melhores soluções para Força de Vendas e logística.

www.maximasistemas.com.br
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Rua André Rovai, 481 - Centro – Osasco – São Paulo
Filial:
Via Periférica II, 566 - Simões Filho - BA
Tel. 0800 557030
www.anhembi.ind.br

Sede

Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336
Vila Olímpia - São Paulo - São Paulo - Brasil
CEP 04548-005
Tel. + 55 11 3847 7322

Alpargatas 107 anos de sucesso

A história da Anhembi começou na década de 40, quando as águas sanitárias
Qboa® e Super Candida® eram produzidas por duas empresas distintas. Nos
anos 50, a fusão dessas empresas reuniu em uma indústria as marcas Qboa® e
Super Candida®, que consolidaram suas posições no mercado nacional.
Toda qualidade e o investimento em nossos produtos buscam atender as
necessidades das consumidoras, assim como o trabalho e a dedicação contribuem para o reconhecimento e mantêm nossas marcas como sinônimo de
categoria em todo o Brasil.

Produtos
• Água Sanitária
• Alvejante com cloro perfumado
• Alvejante com cloro e detergente
• Alvejante sem cloro para roupas brancas
• Alvejante sem cloro para roupas coloridas
• Multiuso
• Desengordurante
• Amaciante

Líder no setor de calçados na América Latina, a Alpargatas é proprietária de
marcas desejadas, como Havaianas , Dupé, Topper, Rainha, Sete Léguas e Meggashop. Além dessas, é detentora das licenças da Mizuno e Timberland. Um
importante passo estratégico foi dado no ano passado com a aquisição da
Osklen. A nova operação adiciona ao portfólio da Alpargatas inovação, modernidade e interação com o consumidor e é relevante para a criação de uma
plataforma de moda lifestyle de luxo.
Atualmente, a empresa possui 12 fábricas no Brasil e na Argentina. O parque
fabril foi ampliado no segundo semestre de 2013, quando foi inaugurada uma
nova unidade de fabricação de sandálias em Montes Claros (MG). A nova fábrica ampliou em mais 100 milhões de pares/ano a capacidade de produção de
sandálias – 40% a mais.

ALPARGATAS

INDÚSTRIAS ANHEMBI S/A

Histórico

Fundada em 3 de abril de 1907, no bairro da Mooca, em São Paulo, por investidores de origem anglo-argentina, a empresa foi originalmente denominada
Sociedade Anonyma Fábrica Brazileira de Alpargatas. Iniciou suas atividades
com a produção do calçado: Alpargatas Roda. Em pouco tempo, o produto, de
alta qualidade e baixo custo, tornou-se o mais conhecido e vendido do país na
categoria. Tamanha era a relevância do calçado que anos mais tarde, a empresa mudou sua razão social para Alpargatas, seguindo assim até os dias de hoje.

Como forma de gerar mais valor ao seu negócio, a Alpargatas é uma empresa
com significativa presença no varejo, setor em que atua desde 1933. Vende
diretamente aos consumidores brasileiros e estrangeiros produtos inovadores
por meio de 583 lojas em todo o mundo. Como gestora de marcas globalmente desejadas, a empresa exporta para 106 países.
Em 2013, a Alpargatas comemorou 100 anos de capital aberto e integra
o grupo de empresas Nível 1 de governança corporativa diferenciada da
BM&FBovespa desde 2003. A empresa fechou 2013 com receita líquida de
R$ 3.426 bilhões.

www.qboa.com.br
www.candida.com.br
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A Telos Resultados é uma empresa de consultoria em gestão empresarial, especializada em diagnosticar, prevenir e solucionar os problemas que interferem na
saúde da sua organização, para maximizar os resultados. Nossa missão é aprimorar
a gestão das empresas clientes, trazendo seus resultados para um melhor patamar.
Contamos com consultores que têm mais de 15 anos de experiência no mercado, um time altamente capacitado e experimentado em implementar soluções,
que auxiliam nossos clientes a garantirem sua longevidade de forma consistente.
Temos atuações destacadas tanto no Brasil como no exterior, com projetos realizados em mais de 100 empresas da iniciativa privada e setor público, em diversos
segmentos e portes. Também já realizamos treinamentos em gestão com mais
de 3.000 Diretores, Gerentes, Gestores e staff de todas as áreas, por meio de técnicas que direcionam o potencial de cada indivíduo para os resultados. Tudo isso
fundamentado em conteúdos científicos e vivências no ambiente de gestão de
pessoas, empresas e negócios.

Forma de atuação

• Diagnóstico inicial:
Identificação do problema + proposta de abordagem customizada para cada cliente
• Projetos focados em metas
• Utilização de método durante todo o ciclo de gestão:
Desde o planejamento até o acompanhamento e ação corretiva, garantindo o
alcance das metas e a satisfação do cliente
• Realizado dentro das empresas parceiras, de forma prática e conjunta, transferindo conhecimento

Áreas de Atuação

Somos especializados em toda a cadeia dos agentes de distribuição, incluindo
o segmento de Atacadistas e Distribuidores, Varejo, Indústria, Logística e Associação de Classe.

Clientes já atendidos pelos nossos consultores
• Riclan, JC Distribuição, Tegma Gestão Logística, Tenda Atacado, ABAD, entre outros.

Rua Henri Dunant, 1383 - 14º andar
Chácara Santo Antonio - São Paulo-SP
Tel. +55 11 2766 1200
Fax +55 11 2766 1270

Filtro Melitta chega ao mercado em nova embalagem
e resgata a Originalidade da marca
Marca pioneira e líder em filtros de papel apresenta embalagem
mais moderna e com facilidades na abertura do cartucho
Dos vários tipos de preparo de café, o mais famoso aqui no Brasil,
é sem dúvida, o cafezinho passado na hora. Atualmente, algumas cafeterias e restaurantes badalados já estão resgatando esta tradição e
oferecendo aos seus clientes um cafezinho todo especial feito na hora.
De fato, o preparo no filtro de papel é uma excelente opção para proporcionar os prazeres de uma boa xícara de café, pois permite uma melhor extração da bebida e a distinção entre as suas nuances de aroma e
sabor. Este método já faz parte da história da empresa desde 1908, quando Dona Melitta Bentz, inventou o primeiro filtro de café do mundo.
E no mercado a Melitta é a marca mais procurada pelo shopper. A prova disso é sua liderança com 47,2% de Market share no Brasil* e 70% de
penetração nos lares que compram a categoria**.

MELITTA

TELOS RESULTADOS

Sede

Passeio dos Flamboyants, nº60
Edifício São Paulo, Sala 507
Parque Faber - São Carlos – SP
CEP 13561-352
Tel. +55 16 3374 3040

A linha de filtros de papel Melitta conta com itens desenhados especificamente para todo tipo de consumidor de café. Por exemplo: a
linha 100 é excelente para o preparo individual; o tamanho 102 para
o preparo de até 12 xícaras e o tamanho 103 para o preparo em maior
quantidade, ou seja, até 20 xícaras. Já para as cafeteiras elétricas, que
possuem formato diferenciado do suporte, a Melitta disponibiliza com
exclusividade os filtros de papel nos tamanhos Nº2 e Nº4.

Soluções
•
•
•
•
•
•
•
•

Planejamento Estratégico
Gestão Tática
Gestão da Rotina
Gestão por Competências
Gestão de Projetos
Gestão por Processos
Treinamentos em Gestão Tática e Operacional (GTO)
Programas de Orientação Técnica Consultiva (OTC) a Presidentes,
Diretores e Donos de Negócio, direcionados aos resultados

www.telosresultados.com.br
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*Fonte: Retail Index Nielsen (Dez/Jan 2014)
**Fonte: Kantar WorldPanel (Jan/2014)
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Av. Waldyr Beira, 1.000
Bairro da Figueira- Amparo/SP - Brasil
CEP: 13904-906
Tel. 19 3808 8000

Rua Engº Alan da Costa Batista, 100
Resende – RJ
CEP 27.511-970
Fone 24 3381 1000

História
Histórico
Nascida em 1981 como Volkswagen Caminhões e Ônibus, inaugurou sua fábrica própria em 1996 com um conceito inovador de produção chamado de Consorcio Modular, trazendo todos os principais fornecedores para dentro da fábrica. Em 2009 passou a fazer parte do grupo MAN, adotando o nome de MAN
Latin America e passando a comercializar os caminhões MAN no Brasil a partir
de 2012. A empresa é líder do mercado brasileiro de caminhões há 11 anos.

Missão
Apresentar soluções sob medida, com melhor custo-benefício e elevada qualidade para o transporte de cargas e passageiros.

Caminhões e Ônibus da marca Volkswagen e caminhões da marca MAN.

Diretoria
Antônio Roberto Cortes
Presidente e CEO
Helmut Hümmerich
Vice-Presidente de Finanças
José Roberto Alouche
Vice-Presidente de Vendas, Marketing e Pós-venda
Adilson Domingos Dezoto
Vice-Presidente de Produção e Logísitica
Gastão Rachou
Vice-Presidente de Engenharia Estratégia de
Produto e Gerenciamento de Portfolio
Marcos Vinicius Forgioni
Vice-Presidente de Vendas e Marketing - Mercados Internacionais

YPÊ

MAN

Produtos

A Ypê, marca líder no segmento de higiene e limpeza no Brasil, possui uma linha
completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo.
Fundada em 1950, iniciou suas atividades com a fabricação de sabão em barra caseiro em um pequeno galpão, no centro da cidade de Amparo, interior
de São Paulo. Inspirada na filosofia de seu fundador, Waldyr Beira, não parou
de crescer. A empresa se desenvolveu, ganhou o mercado nacional e também
passou a exportar para outros países.
Com a busca permanente pela qualidade e estando atenta à evolução tecnológica, a Ypê conquistou o reconhecimento dos consumidores, oferecendo ao
mercado produtos desenvolvidos dentro de rigorosos padrões de qualidade e
eficiência, trazendo em sua essência o respeito ao meio ambiente.
Pioneira no planejamento de produtos com foco sustentável, mais uma iniciativa que reafirma o compromisso da empresa com as futuras gerações é o
projeto Florestas Ypê que, em 2013, totalizou o plantio de 450 mil mudas de
árvores nativas da Mata Atlântica, em regiões de mata ciliar. O projeto realizado em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica faz parte do Programa
Florestas do Futuro e visa a restauração de áreas degradadas.
Além disso, a Ypê apoia diversas iniciativas sociais, investindo em vários projetos nos setores da saúde, educação e meio ambiente, com o objetivo de
colaborar com o desenvolvimento da comunidade onde está inserida e, também, com o de outras cidades do país.
O Núcleo Educacional SEPI, instituição localizada em Amparo-SP, é um exemplo que ratifica a postura social da empresa, que é a principal mantenedora da
entidade que atende mais de 580 crianças e adolescentes, entre 11 meses e 14
anos e 11 meses. Entre outras instituições, destaca-se, ainda, o apoio ao hospital Santa Casa Anna Cintra, em Amparo-SP; à TUCCA, Associação para Crianças
e Adolescentes com Câncer, em São Paulo-SP; à Transórgãos, também em São
Paulo-SP e à Mansão do Caminho, em Salvador-BA.
Hoje, a Ypê conta com mais de 4.000 funcionários, sua matriz está localizada
em Amparo, interior de São Paulo, e a empresa possui mais quatro unidades
fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO).

Missão
Contribuir com a saúde e o bem-estar das pessoas, com produtos de higiene e
limpeza práticos, eficientes e sustentáveis

www.man-la.com
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Fábrica Indaiatuba | São Paulo
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, SP 75 - km 55,4
Bairro Itaici | Indaiatuba - SP - Brasil - CEP 13340-600

Sede
uma marca do grupo

Mucambo S/A
Rua do Rocio, 351- cj- 32 – Vila Olímpia
CEP 04552-000 - São Paulo- SP – Brasil
Tel. 11 2133 3000 Fax: 11 2133 3052
E-mail: fale@mapaspontex.com.br

Spontex é uma marca originalmente francesa criada em 1940, que atualmente
é líder mundial na produção de látex e outros insumos: a partir do processamento desses materiais nascem panos e luvas projetados para facilitar toda a
limpeza dentro de casa. Está presente no Brasil desde 1990 nas mãos de milhões de brasileiros.

A marca oferece o máximo em qualidade ao seu consumidor, através do desenvolvimento de produtos com alta tecnologia, promove maior praticidade,
segurança e conforto, além de respeitar o meio ambiente, através de produtos
ecologicamente corretos. Afinal, toda mulher merece que seu dia a dia seja
mais leve e descontraído e que os afazeres domésticos, transformem-se em
momentos prazerosos.

A STILL é a marca mais vendida no Brasil, sendo a empresa líder de mercado
e uma das maiores fabricantes brasileiras de empilhadeiras. Sua matriz fica em
Hamburgo – Alemanha, onde foi fundada em 1920 pelo Sr. Hans STILL.
Com fábrica em Indaiatuba/SP e filial em São Bernardo do Campo tem uma
vasta rede de representantes e assistência técnica em todo o Brasil, oferecendo aos seus clientes um atendimento rápido e eficaz com reposição de peças
em todo território nacional.

Posicionamento no Brasil
A STILL, com uma fábrica local, proporciona aos seus clientes:
• Melhores prazos de entrega.
• Menor preço.
• Maior flexibilidade no atendimento das necessidades de customização de
equipamentos.
• Maior valor de revenda para os equipamentos.
• Melhor e mais rápido suporte técnico de engenharia.
• Maior confiança quanto à permanência da empresa no mercado brasileiro.
• Maior sensibilidade às necessidades e preferências peculiares ao mercado nacional.

Produtos Nacionais
Esses equipamentos contam com financiamento diferenciado oferecido pelo BNDES.

Portfólio
• Luvas Domésticas
• Luvas descartáveis
• Panos e esponjas

Equipe Spontex
Diretoria: Benoit Descamps
Gerende de Vendas: Carlos Alberto Alves
Gerente de Marketing: Ana Carolina Di Grigoli
Analista de Marketing: Elizabeth Char

www.spontex.com.br
www.facebook.com/SpontexBrasil
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Tel. 11 4066 8157 | e-mail: comercial@still.com.br

STILL

SPONTEX

Ao todo são 13 centros de produção, localizados em países como: França, Estados Unidos, Malásia, Sri Lanka, México, Espanha, Argentina. No Brasil, a fábrica
está instalada em Ilhéus, Bahia.

São Bernardo do Campo
Rua General Izidoro Dias Lopes, 141
São Bernardo do Campo - SP - Brasil - CEP 09687-100

Equipamentos de Armazenagem
EGV 14/EGV 16: Uma ótima opção para vertizalizar a armazenagem de produtos e matéria prima em corredores estreitos.
EXV 12: Esta é ideal para todas as aplicações e serviços no comércio, centros
de distribuição e indústrias.
ERX: Ideal para carregamento e descarregamento de caminhões/contêineres
e movimentação horizontal de materiais.
EGU: Para movimentação horizontal de materiais, dá maior agilidade à sua
operação e reduz custos.
KMSX: Modelo ideal para a seleção de pedidos (picking) sobre paletes.
FMX: Mais popular para movimentação em armazéns e ambientes fechados
com piso liso.
Empilhadeiras GLP
CLX 25: Para aplicações em ambientes externos, terrenos irregulares e diferentes características climáticas encontradas no Brasil.
Rebocadores
R 06: Esse rebocador elétrico é uma verdadeira usina de força. Ele dispõe de
um motor elétrico potente que funciona quase silenciosamente e apresenta
excelente desempenho de direção e aceleração.

www.still.com.br
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Sede
ATACADO DISTRIBUIDOR

Mucambo S/A
Rua do Rocio, 351- cj- 32 – Vila Olímpia
CEP 04552-000 - São Paulo- SP – Brasil
Tel. 11 2133 3000 Fax: 11 2133 3052
E-mail: fale@mapaspontex.com.br

Rodovia Neuza Rezende, Km 3
Distrito Industrial - Uberlândia-MG - CEP 38402-360
Tel. 34 3218 4600
e-mail: falecom@uniaoatacado.com.br

uma marca do grupo

Histórico

Missão
Integrar produção e consumo, buscando como diferencial competitivo a excelência na distribuição de produtos e serviços ao varejo.

Visão
Ser a melhor solução em distribuição de produtos, tendo como objetivos estratégicos: a excelência nos serviços prestados, custos competitivos, remuneração adequada ao capital investido, satisfação de seus recursos humanos e a
contribuição para o bem-estar da comunidade.

Valores
Integridade e ética.
Foco no cliente.
Criatividade e inovação.
Trabalho em equipe.
Qualidade.
Valorizar os resultados.
Responsabilidade social.

Calypso é uma marca francesa especialista no desenvolvimento de esponjas
indicadas para higiene corporal e facial, entre outros acessórios para banho.
Elaboradas com fibras naturais biodegradáveis, derivadas da celulose e de algodão, as diversas opções de esponjas Calypso promovem limpeza, massagem, esfoliação, sem agredir a pele.
Entendemos que o cuidado diário do corpo e rosto é um ritual essencial para
manter a pele saudável e bonita.

Portfólio
• Linha corporal ( Esponjas, Bucha Vegetal e Handy Pome)
• Linha Facial ( (Natural e Esfoliante)

CALYPSO

UNIÃO ATACADO DISTRIBUIDOR

Fundado em 1966 sob o nome Armazém União e adquirido pelos atuais acionistas em 1990, o União Atacado Distribuidor tem como filosofia o bom relacionamento, a busca por produtividade e a qualidade de seus serviços.
Posicionado estrategicamente para dar suporte ao pequeno e médio varejo
alimentar, o União vai além da função logística, investindo e disponibilizando
suas ferramentas de gestão, finanças, tecnologia e marketing para o sucesso
dos negócios de clientes e fornecedores.
Grande apoiador e parceiro da ABAD, o União se dedica ao crescimento e desenvolvimento do setor, prezando pelo bom relacionamento com todo o meio.

Equipe Calypso
Diretoria: Benoit Descamps
Gerende de Vendas: Carlos Alberto Alves
Gerente de Marketing: Ana Carolina Di Grigoli
Analista de Marketing: Elizabeth Char

Produtos
O União Atacado Distribuidor atende com frequência o pequeno e médio varejo com milhares de itens. Nossa parceria com fornecedores nacionais e multinacionais, nossa tecnologia, nossa expertise em logística e vendas faz com
que produtos e marcas cheguem a cada vez mais pontos de vendas.

www.uniaoatacado.com.br
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A Yale é um dos fabricantes mais tradicionais e originais de empilhadeiras do mundo, presente no segmento de movimentação de materiais por
mais de 137 anos.
Ao longo de todos estes anos, seu objetivo principal tem sido ajudar seus
clientes a solucionar desafios referentes ao manuseio e movimentação de
materiais.
Possuímos um patrimônio inigualável de projeto e manufatura de uma
ampla gama de empilhadeiras, desde equipamentos especializados para armazenagem aos modelos tradicionais balanceados, propulsão por energia
elétrica, diesel, GLP, GNV.
Temos um firme compromisso com a qualidade, com importantes certificações ISO e o uso dos mais avançados métodos em projetos e processos de
fabricação, além de investimentos anuais de cerca de 40 milhões de dólares
em pesquisa e desenvolvimento.
Entendemos que empilhadeira não é o negócio do cliente, mas faz parte de seu processo, sendo assim, estamos em constante desenvolvimento
para continuarmos a oferecer a ajuda necessária para uma operação cada
vez mais eficiente e rentável.
O slogan: “Pessoas. Produtos. Produtividade.”, resume com maestria os elementos que julgamos serem os grandes responsáveis por nosso sucesso e
longevidade.
Embora sejamos uma empresa de porte global, presente em mais de 19
instalações ao redor do mundo, sendo 12 delas unidades fabris, estamos distribuídos estrategicamente em todo território nacional por meio de 10 revendas treinadas e preparadas para oferecer soluções sob medida para cada
tipo de necessidade.
Como uma de nossas unidades fabris está localizada no Brasil, temos capacidade de oferecer não só o produto final, como também garantia local,
suprindo toda a cadeia de peças de reposição com alta qualidade e rapidez.
Isso também favorece nossos clientes no que tange a aquisição de produtos,
uma vez que fomentamos a produção nacional e com isso podemos oferecer
o benefício do FINAME em nossas máquinas movidas a combustão.
Este mesmo benefício em breve será estendido para nossas máquinas elétricas que serão produzidas no Brasil, seguindo um de nossos pilares estratégicos que é de nos tornarmos líderes no mercado WHE.
Convidamos você a explorar nosso website www.yalebrasil.com.br e conhecer mais de perto nossos equipamentos de movimentação de cargas.
Com a vastidão de nosso portfólio, certamente encontrará algum produto
Yale especialmente indicado para sua operação, otimizando-a e com isso,
sua produtividade.

www.yalebrasil.com.br
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Rua Dona Cesária Camargo de Oliveira, 197
CEP 06804-350 - Embu - SP
SAC 0800 880 2152
Televendas 0800 880 2153

A marca LLUM pertence à empresa BRONZEARTE uma das maiores indústrias
de iluminação do país. A BRONZEARTE é uma multinacional brasileira com mais
de 50 anos de tradição. Além de estar presente em todo o território brasileiro,
atua também na Europa com operações na Espanha, em Portugal e na França. A
empresa fabrica e importa as mais completas soluções em iluminação.
A BRONZEARTE oferece uma vasta gama de produtos, desde os produtos mais
modernos em tecnologia LED, lâmpadas, luminárias, até equipamentos auxiliares. O amplo portfólio da empresa cobre todos os segmentos, abrangendo
iluminação comercial, decorativa, residencial e empresarial. Com mais de 500
colaboradores diretos e indiretos, investe constantemente em tecnologia, na
inovação de seus produtos, na capacitação constante de seus colaboradores
e na comunicação e atendimento nos pontos de venda. É uma empresa com
consciência ambiental, focada na eficiência energética e na preservação do
meio ambiente, e que valoriza a alta qualidade de seus produtos e a satisfação
de seus clientes.
A BRONZEARTE está localizada em uma área de 100.000m2 na grande São
Paulo. A sua fábrica e sede administrativa ocupam 12.400m2 de modernas instalações. Os restantes, quase 88.000m2 são de preservação de Mata Atlântica
virgem. Possui um completo showroom de 1.000m2 onde seus clientes, profissionais da decoração, arquitetura e parceiros interessados em comercializar
seus produtos podem conhecer toda a sua linha em exposição.

BRONZEARTE

YALE

Avenida das Nações Unidas, 22.777
Jurubatuba – São Paulo – SP
CEP 04795-100
Tel. 11 5683 8500

Em seus 51 anos de história, a BRONZEARTE construiu um nome respeitado
e devido à sua excelência em gestão de qualidade é uma empresa certificada
pela ISO 9001. Conheça nossa linha completa de produtos e surpreenda-se.

Produtos:
• Lâmpadas LED;
• Lâmpadas Incandescentes
• Lâmpadas fluorescentes
• Lâmpadas tubulares
• Mangueiras, fitas e acessórios
• Luminárias de embutir

•
•
•
•
•
•
•

Luminárias de sobrepor
Arandelas
Pendentes
Lustres
Luminárias de mesa
Colunas
Balizadores e linha externa

www.bronzearte.com.br
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Estrada Ana Procópio de Moraes, nº 745
CEP 06528-551- Santana de Parnaíba - São Paulo
Central de Atendimento ao Cliente - CAC
São Paulo: 11 4156 9003
Outras Localidades: 0800 77 00 003

Estrada Municipal Remígio Olivotti, 1145
Barreiro – CEP 37640-00 – Extrema/ MG
Tel. 35 3435 8900

SOBRE A HARALD
A Dello está sediada em Extrema, Minas Gerais, é referência na produção
de pastas e arquivos para organização de documentos e oferece aos consumidores uma linha completa com mais de 2000 itens.

Mais do que satisfazer seus clientes com produtos de alta qualidade, a
Dello cumpre seu compromisso social. A empresa preocupada com a comunidade local mantém doações regulares de brinquedos e materiais para
escolas e instituições assistenciais da comunidade onde está sediada e
também incentiva á prática de esportes apoiando colaboradores-atletas
de corrida, corrida de montanha, jiu-jitsu e tênis.
Élson junto de seus pais Francisco e Dercy, são exemplo de sucesso e dedicação. O cuidado com tudo e todos que compõem a empresa é evidente,
por isso, o sentimento de fazer parte de uma família é muito marcante.
Marcante a ponto de aguçar ainda mais o empenho de uma equipe atenta
e preocupada com o melhor que seus produtos e serviços podem oferecer.
Élson Francisco Di Célio é responsável pela evolução da empresa há 19
anos e faz dela uma das 250 empresas que mais crescem no Brasil por quatro anos consecutivos, segundo a revista Exame PME.

www.dello.com.br
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Atualmente a indústria comercializa as seguintes marcas: Harald Melken Unique – linha com alto teor de cacau e a mais sofisticada e completa coleção de
chocolates de origem já produzida no Brasil; Harald Melken – linha do mais puro
e cremoso chocolate com intensidade e sabor irresistível; Harald Melken Doce
Cozinha – linha direcionada exclusivamente para confeitaria caseira que apresenta soluções para toda a família; Harald Melken Decor – linha de produtos
decorativos para chocolates e coberturas que agregam valor para diversos tipos
de produtos; Harald Top, o original – líder de mercado, é a única cobertura fracionada que garante sabor e textura mais próximos do puro chocolate; Harald
Confeiteiro, o Primeiro – linha de coberturas fracionadas em suas diversas formas voltada para panificação, confeitaria, sorveteria, chocolataria e outros segmentos; Harald Raspar e Cobrir - responsável por dar o toque final nas receitas.

HARALD

DELLO

Primeira empresa do setor a obter a certificação ISO 9001, possui pátio
próprio de injeção plástica com 25 injetoras, mais de 400 funcionários diretos e 140.000 m² de área. Pratica importantes ações ambientais na busca
por um processo sustentável e uso racional dos recursos. Além de reciclar
100% do papel e reutilizar o óleo no seu processo industrial, a empresa
também investe na difusão da educação ambiental.

Fornecedora líder no segmento de panificação e em lojas especializadas, a Harald e uma empresa 100% brasileira e uma das poucas do setor a mencionar o
percentual de cacau utilizado para a confecção de seus chocolates nas embalagens dos produtos. Apesar de atuar há pouco mais de 30 anos no mercado,
sua essência e paixão pelo chocolate nasceram há mais de 100 anos, em 1888,
quando a família Neugebauer imigrou da Alemanha para o Brasil e iniciou seus
negócios em Porto Alegre (RS), abrindo, em 1903, a primeira fábrica a produzir
chocolates no País.

Atuando em vários segmentos, a Harald tem um parque industrial moderno
em Santana de Parnaíba, no interior de São Paulo, onde atuam 600 colaboradores produzindo um portfólio com a mais alta tecnologia, garantindo à empresa destaque entre os principais fabricantes de chocolates e coberturas da
América Latina. Além de exportar para mais de 30 países, a Harald é hoje uma
das principais fornecedoras de chocolate para empresas do Brasil e do mundo.

www.harald.com.br
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Av. José Andraus Gassani, 6.000
Distrito Industrial - Uberlândia - MG
Tel. +55 34 3218 5551

Christianne Batista Peixoto
Presidente Atacado Distribuidor Peixoto

www.peixoto.com.br
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A ACCERA oferece soluções para Supply and Demand Chain, aliando Tecnologia da Informação à constante melhoria dos Processos de Negócio.
Com 11 anos de experiência no mercado, a ACCERA já atuou em mais de 200 projetos em empresas dos
mais variados portes e segmentos, tais como UNILEVER, P&G, L’ORÉAL, CARGILL, YOKI, ZOETIS, GRENDENE,
RAYOVAC, EMS, ACHÉ, PIRELLI, FABER-CASTELL, GRUPO BOTICÁRIO, entre outras.
As soluções da ACCERA tem o objetivo de fornecer maior visibilidade da cadeia de distribuição, maior eficiência nos processos de planejamento e melhoria no relacionamento com seus fornecedores e clientes.
O conjunto de produtos e serviços divide-se em:
PLANEJAMENTO DE DEMANDA E OPERAÇÕES:
• Planejamento de Demanda (S&OP)
• Planejamento e Programação da Produção
• Planejamento das Necessidades de Distribuição
VISIBILIDADE E GESTÃO DA DISTRIBUIÇÃO:
• Visibilidade dos Canais Direto e Indireto (DSI)
• Mobilidade para Equipes de Vendas
• Estoque Gerenciado pelo Fornecedor (VMI)

ACCERA

PEIXOTO

PEIXOTO – UMA HISTÓRIA DE SUCESSO!
Fundado em agosto de 1961, pelo Sr. Nilton, o Grupo Empresarial Peixoto
está no mercado há 53 anos e, ao longo de sua trajetória de sucesso, vem cumprindo seu papel de entregar com excelência soluções aos clientes de forma
responsável, nos mais diversos locais do Brasil, tendo como base seus fortes
valores, que são a simplicidade, ética, transparência, respeito, confiança, cooperação e busca contínua pela excelência.
Uma empresa sólida, que vem conquistando o mercado com um novo formato
de distribuição mais especializado. E para conseguir desenvolver este trabalho
diferenciado em um mercado em constante inovação, o Peixoto renovou sua estratégia de atuação em 2011 e passou a ter como foco principal ser referência em
distribuição, com a ampliação de sua base de clientes atendidos, entregando
uma solução mais completa do mix de nossos fornecedores parceiros e promovendo ganho rentável para toda a cadeia do negócio.
Diante disto, na gestão da Presidente Christianne Peixoto, a empresa redesenha
sua forma de atuação baseando-se em fortes pilares: distribuição, mix, rentabilidade e parcerias estratégicas, e realiza uma série de mudanças importantes.
Através de uma forte liderança, com visão empreendedora e gestão participativa, o Peixoto redefiniu então seu portfólio de produtos, priorizou as parcerias
para entrega deste mix e reduzindo em ¼ a quantidade de indústrias fornecedoras. Elegeu itens estratégicos para um maior direcionamento, investiu em contratação, capacitação e retenção de sua equipe de vendas, o que culminou em maior
produtividade e qualidade por vendedor. Enfim, reestruturações foram feitas em
todas as áreas para uma melhor gestão de indicadores, com foco em resultado.
Todos alinhados em uma mesma estratégia, não poderia ter um resultado
diferente, o Peixoto cresce em todos os indicadores, triplicando seu resultado
em três anos. Um crescimento que foi sustentável e rentável, pois veio através
de uma maior base de clientes atendidos mensalmente com um mix que gerou
um maior e melhor resultado para a empresa.
Desempenhando o seu papel para a indústria cada dia com maior qualidade
e considerando a mesma como um cliente de extrema importância para o seu
negócio, o Peixoto fortalece parcerias e passa a representar mais para nossos
fornecedores.
Mas a palavra de ordem é inovar, por isto o Peixoto não para. Novas oportunidades estão sendo colocadas em prática e estamos nos preparando para
um novo salto. Nosso lema para 2014 é: +2014 fazendo diferente. Para fazer
ainda mais e melhor.
Foco, Inovação, Comprometimento e Deus acima de tudo. Este é o Peixoto.
Esta é uma empresa de sucesso!

São Leopoldo (RS): 51 3081 5300
São Paulo (SP): 11 3036 5300
contato@accera.com.br

Focado na Gestão da Cadeia de Distribuição, destaca-se o ACCERA DSI (Data Sharing Intelligence) – plataforma que integra as informações de Sell Out e Estoques de Distribuidores, Atacadistas e Varejistas.
Através da colaboração diária de informações, a indústria passa a ter visibilidade e assim monitorar o
desempenho das suas vendas e direcionar ações comerciais focadas no aumento da disponibilidade de
produtos, no aumento do Sell Out, na redução de rupturas, na ampliação da positivação e na melhoria
no mix de produtos.
Com muitos projetos realizados envolvendo a colaboração entre grandes Indústrias e Distribuidores, o
ACCERA DSI consolida-se como uma das principais soluções do mercado.
Alguns diferenciais e características do ACCERA DSI:
• Atendimento diferenciado da Equipe ACCERA e preocupação efetiva com qualidade e capricho;
• Suporte consultivo e orientado a resultados;
• Gestão da qualidade dos dados;
• Moderna tecnologia web e infraestrutura poderosa e escalável;
• Painéis web, BI e relatórios flexíveis;
• Atuação responsiva com alertas e recomendações de ações;
• Mobilidade: ferramentas para execução das ações no campo.

www.accera.com.br
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Rua Marcus Nicolau Strapassoni, 1137
Recanto Verde - Campina Grande do Sul / PR
Tel. 41 3679 5858
comercial@multisaude.ind.br

Sede

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Tamboré - 1º andar
Cond. Castelo Branco Office Park | 06460-040 | Barueri SP | Brasil
Tel. +55 11 3957 7300

Apresentação da Empresa
A Multisaude Farmacêutica e Nutricional, MS, foi criada com o objetivo de desenvolver produtos voltados para a qualidade de vida e para a saúde humana,
utilizando ativos que não agridam o organismo e o meio ambiente.
Voltada à pesquisa e a utilização de ativos amplamente comprovados, industrializa produtos com a mais alta qualidade, garantida por laboratórios próprios
de controle de qualidade, que utilizam equipamentos de ultima geração.

ENERGITON

A preocupação ambiental e de sustentabilidade se estende a todos os processos e programas da indústria, acreditando desta forma, estar produzindo
saúde de forma múltipla, voltada para a qualidade de vida.
Este é o universo da Multisaúde.
A indústria está nomeando distribuidores regionais para o desenvolvimento
comercial de suas atividades.
Dispõe de vasto material para PDV, treinamento in company, acompanhamento de desempenho e mídia focada no público alvo, facilitando o sell-out
da distribuição, a positivação dos PDVs e a resposta com a compra dos produtos pelo consumidor final.

Ricardo Souza
Diretor de Marketing

Histórico no Brasil
Sua história no Brasil teve início em 1998, com a aquisição da marca Café
do Ponto em São Paulo. A expansão nacional chegou dois anos mais tarde,
quando, em 2000, os cafés Pilão e Caboclo incluíram o portfólio de produtos.
Em 2008, a empresa adquiriu o Café Moka e iniciou o processo de implantação do sistema Cafitesse no mercado brasileiro. As últimas aquisições de
marcas brasileiras ocorreram em 2010, com Palheta e Damasco, ano em que
o sistema monodose Senseo foi implantado globalmente. Em 2011, a Sara
Lee anunciou a separação dos seus segmentos internacionais de café e chá
e, em 2012, a DEMB começou a operar como empresa pure play na bolsa de
Amsterdã. No mesmo ano no Brasil, a empresa incorporou a antiga Expresso
Coffee à divisão de OOH e, no ano seguinte, trouxe para o Brasil o sistema de
monodose L’OR Espresso.

D.E MASTER BLENDERS

Medicamentos, Dermocosméticos e Nutracêuticos são o foco da MS.

A D.E MASTER BLENDERS 1753 é uma empresa líder totalmente dedicada à
categoria de cafés e chás que oferece uma ampla gama de produtos inovadores e de alta qualidade através de marcas bastante conhecidas tais como
Douwe Egberts, Senseo, L’OR, Pilão, Merrild, Moccona, Pickwick e Horniman,
tanto no mercado varejista quanto no mercado de consumo fora de casa. A
empresa detém um grande número de posições de liderança de mercado na
Europa, Brasil, Austrália e Tailândia, e seus produtos são vendidos em mais de
45 países. A DEMB gerou vendas de mais de € 2.7 bilhões no ano fiscal 2012 e
emprega cerca de 7.500 pessoas no mundo todo.

Assim entende a MS, que para o sucesso da operação a visão deve ser de 360º,
atendendo as necessidades de toda a cadeia, superando às expectativas.

www.energiton.com.br
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Av. Magalhães de Castro, 4.800, 24º andar
Morumbi – São Paulo – SP
Tel.: + 55 11 3627-4000
Facebook: www.facebook.com/hypermarcas

Sede

Avenida Professor Vernon Krieble , 91
Itaqui - Itapevi - SP
Tel. +55 11 3205 7086

HISTÓRICO
Fundada em 2001, a Hypermarcas é a maior empresa brasileira de produtos de marcas de saúde e bem-estar, com presença sólida nos segmentos
de medicamentos, saúde, beleza e higiene pessoal. Tem um portfólio completo de produtos e marcas, construído por meio de diversas aquisições
de sucesso, lançamentos e intenso trabalho de marketing e inovação.

A Divisão Farma detém um dos mais completos portfólios do país, com
presença nos principais segmentos farmacêuticos do mercado brasileiro
e liderança em medicamentos isentos de prescrição médica (OTC) e similares, além de participação crescente em genéricos e posição de destaque
em produtos de prescrição. Addera D3, Alivium, Benegrip, Biotônico Fontoura, Doril, Engov, Epocler, Histamin, Lisador, Polaramine, Rinosoro e Neo
Química Genéricos são exemplos de marcas da Divisão.
Já a Divisão Consumo tem marcas consagradas, líderes ou vice-líderes no
mercado nacional, como Bozzano, Jontex, Monange, Olla, Paixão, Risqué e
Zero-Cal, entre outras.

A Henkel opera globalmente com marcas e tecnologias líderes em três áreas de negócios: Adhesive Technologies, Beauty Care e Laundry & Home Care.
Fundada em 1876, a companhia mantém posições de liderança no mercado
mundial, tanto nos negócios ao consumidor quanto nos negócios industriais,
com marcas de sucesso como Persil, Schwarzkopf e Loctite.
Para alcançar os objetivos da empresa, precisamos aprimorar constantemente
as nossas prioridades estratégicas e promover uma cultura corporativa marcada por uma forte orientação ao cliente. O que caracteriza nossa cultura corporativa é a aspiração pela busca de excelência. Desta forma é possível oferecer
um portfólio de soluções com alta tecnologia. Ter espirito empreendedor e
uma equipe focada em oportunidades permite o desenvolvimento da inovação e sustentabilidade, que significa satisfazer as necessidades de hoje sem
comprometer as necessidades das gerações futuras.

HENKEL

HYPERMARCAS

A companhia se organiza em duas divisões de negócio: Farma, que concentra as atividades relativas ao setor farmacêutico e Consumo, que atua
nos mercados de beleza e higiene pessoal.

Desde 2011, a Hypermarcas adota estratégia de crescimento orgânico,
sustentável, rentável e com geração de caixa, com base em marcas fortes
em posição de liderança em seus segmentos, operações eficientes e de
baixo custo, além de organização ágil e com foco em resultados.

Presidência:
Claudio Bergamo – CEO
Nicolas Fischer – Presidente da Divisão Consumo
Luiz Eduardo Violland – Presidente da Divisão Farma

www.hypermarcas.com.br
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Rodovia, BR 101, Km 118
Itaporanga D’Ajuda-Sergipe
Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 880 7050

O Grupo existe há mais de 50 anos no mercado, sob a liderança do sergipano
José Augusto Vieira, empresário com perfil empreendedor e comprometido
com os interesses socioeconômicos do país, que desde o início prima pela
qualidade e logística da distribuição de seus produtos, binômio que garante o
sucesso da marca Maratá em todo Brasil.

A Johnson & Johnson, companhia fundada em 1886, é a maior e a mais abrangente fabricante mundial de produtos para a saúde nas áreas de higiene pessoal, farmacêutica e equipamentos médicos e de diagnóstico. Com mais de
250 companhias distribuídas em 60 países e 40 centros de pesquisa ao redor
do mundo, a companhia emprega 115.000 pessoas e comercializa produtos
e serviços em 175 países, auxiliando na cura de doenças e na melhoria da
qualidade de vida.

O Grupo oferece qualidade e inovação aos consumidores com um desenvolvimento contínuo de novos produtos através da implementação de novas tecnologias. Composto por um conglomerado de empresas atuantes nos mais variados segmentos do mercado: alimentos; agronegócios (pecuária e citricultura);
descartáveis; embalagens plásticas; construção civil e exportação, entre outros.
Há mais de seis anos consecutivos a Indústria do Café Maratá se mantém entre
as cinco melhores do ranking nacional das “100 maiores Indústrias de Café associados à ABIC”, sendo também detentora do Selo de Pureza da ABIC (Associação
Brasileira da Indústria de Café), o qual atesta a pureza do café torrado e moído.

A família de empresas Johnson & Johnson, composta pela Consumer, Medical
Brasil e Janssen, atinge a vida de mais de um bilhão de pessoas ao redor do
mundo todos os dias.

No âmbito social, o grupo desenvolve um trabalho ao alcance de toda a população Sergipana e regiões vizinhas, através da Fundação José Augusto Vieira.
Fundada em 1993, ampara e assiste crianças e adolescentes, disponibilizando gratuitamente educação de ensino infantil e fundamental, além de outras
ações de apoio à geração de emprego e renda, em parceria com instituições
públicas e privadas, ministrando cursos profissionalizantes, visando à capacitação de mão de obra para o mercado de trabalho.

O complexo industrial da Johnson & Johnson do Brasil, localizado em São
José dos Campos (SP), é o maior complexo industrial da empresa no mundo e
supre 31 países com o fornecimento de produtos de saúde e higiene.

www.marata.com.br
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Johnson & Johnson

No Brasil desde 1933, a empresa oferece mais de 140 produtos e emprega
cerca de cinco mil funcionários. A Johnson & Johnson do Brasil é pioneira no
lançamento de produtos que são referências de categoria, como em proteção
solar com a marca SUNDOWN®, em adesivos curativos com a marca BAND-AID®
e com a tradição da linha JOHNSON’S® Baby.

JOHNSON & JOHNSON

INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS MARATÁ

A grande diversidade de produtos à venda pelo Grupo, tem a cada dia
consolidado a marca e fidelizando clientes e fornecedores.

Sede

Rua Gerivatiba, 207 - São Paulo – SP - 05501-900
Telefone para contato:
Central de Relacionamento com o Consumidor: 0800 703 63 63

A empresa também investe constantemente em pesquisa, criação e desenvolvimento de produtos inovadores e, no Brasil, isso está concentrado no
Centro de Pesquisa e Tecnologia (CPT) – um dos cinco instalados no mundo
– localizado no Parque Industrial de São José dos Campos.

www.jnjbrasil.com.br
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Sede

Av. das Nações Unidas, 4777 – 10º andar
Tel 11 5501 3200

Centro de atendimento ao consumidor Colgate-Palmolive:

0800 703 77 22

A Tetra Pak® é líder mundial em soluções para processamento e envase de alimentos. Atuando próximo aos clientes e fornecedores,
oferece produtos seguros, inovadores e ambientalmente corretos,
que a cada dia satisfazem as necessidades de centenas de milhões
de pessoas em mais de 170 países ao redor do mundo. Com quase
22.000 funcionários em mais de 85 países, a Tetra Pak® acredita na
liderança da indústria responsável e em uma abordagem sustentável dos negócios. O slogan “PROTEGE O QUE É BOM™”, reflete a visão
de disponibilizar alimentos de forma segura onde quer que seja.

É líder em produção, marketing e vendas de várias categorias de produtos
para consumo de massa, e exporta para mais de 60 países. Estes
resultados são alcançados com o trabalho e a dedicação dos mais de 3.500
funcionários que produzem e entregam produtos de alta qualidade, a
preços acessíveis nos segmentos de Higiene Oral e Pessoal, Limpeza do Lar e
Nutrição Animal.
No Brasil, a empresa comercializa cremes dentais com as marcas COLGATE,
SORRISO, Tandy e Prevent; fios dentais COLGATE ; escovas dentais COLGATE
e SORRISO e enxaguantes bucais COLGATE Plax.
A linha de higiene pessoal é composta pelas marcas PALMOLIVE, Protex,
Darling e a linha de limpeza doméstica, pelas marcas Pinho Sol, Ajax e Ola.
Para a fabricação de seus produtos conta com duas unidades fabris, localizadas no bairro do Jaguaré (SP) e na Rodovia Anchieta em São Bernardo do
Campo (SP), e conta também com um amplo e moderno ‘’Centro Nacional de
Serviço ao Cliente Colgate’’ localizado na rodovia Imigrantes (SP).

COLGATE-PALMOLIVE

TETRA PAK

A Colgate-Palmolive é uma companhia global presente em mais de 200 países
e territórios. No Brasil, a empresa está presente há 85 anos e foi a pioneira na
introdução de dentifrícios no País.

Durante toda a sua trajetória, a empresa sempre primou pelo respeito aos seus
colaboradores, consumidores e entidades parceiras, com o foco na prevenção
e na disseminação de ações de educação sobre saúde bucal.

www.tetrapak.com.br
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Sede

Sede

Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, 100
Alphaville Empresarial Barueri/SP - CEP 06465-090
PABX 2173 2500
Televendas 2173 2520 / 2173 2546

Rua Benedito Macêdo, 79 - Fortaleza/CE - CEP 60.180-415
Tel. +55 85 4006 6168
Escritório Corporativo
Av. Verbo Divino, 1.207. 3º andar - São Paulo/ SP - CEP 04.719-002
Tel. + 55 11 2132 7095 - Fax 11 3644 5121

NOSSA HISTÓRIA

NOSSOS PRODUTOS
A Cia Cacique tem uma linha completa de cafés (torrado e moído, grão e solúvel), cappuccinos e matinais (café com leite e achocolatado) para atender aos
mais exigentes paladares.

NOSSAS FÁBRICAS
Em nossa unidade de Barueri, SP, produzimos o café torrado em grão, café torrado e moído, além de misturas para bebidas, como o cappuccino. Nossos centros
de distribuição se localizam em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A fábrica, é uma das mais modernas torrefações de café do Brasil, o que permite obter
um produto de alta qualidade, com todo o aroma e sabor do cafezinho brasileiro.
A fábrica da Cacique, localizada na cidade de Londrina, Paraná, é uma das
maiores unidades de produção de café solúvel do mundo. O processo de produção é certificado pela NBR ISO 9001 - 2000 e os produtos são exportados para
mais de 76 países nos 5 continentes.
Com capacidade tecnológica para adequar o sabor e o aroma do café ao
padrão de qualidade de cada país, comercializa cerca de 30 variedades, entre
aglomerado, spray e liofilizado. Além do café solúvel, a empresa também produz óleo de café para a indústria de essências e extrato de café, especialmente
consumido pelo mercado japonês na fabricação de bebidas prontas.

www.cafepele.com.br
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A J.Macêdo é uma empresa brasileira de alimentos, líder de mercado nos segmentos de farinha de trigo doméstica e mistura para bolos, com atuação no
mercado nacional. Comemora este ano 75 anos de história com um time de
aproximadamente 3.000 funcionários distribuídos em suas fábricas, moinhos,
centros de distribuição, escritórios administrativos e de vendas espalhados
por todo o Brasil. Produz, distribui e comercializa produtos com marcas conceituadas e conhecidas nacionalmente como Dona Benta, Sol, Petybon e
Brandini. No mercado de Consumo, atua em categorias como Farinhas Domésticas, Fermentos, Massas, Misturas da Bolo, Biscoitos e Sobremesas. Além
disto, atua no segmento de Food Service com uma linha Profissional de produtos como: Farinhas de Trigo Tipo 1 e Especial, Farinha para Pizzas, Pastéis
e Salgados, Mistura para Pães e para Pães Especiais, Mistura para Bolos, Fermentos e Aditivos, Creme de Confeiteiro entre outros. Fundada em 1939, por
José Dias de Macêdo, a J.Macêdo é marcada por uma história de sucesso e
espírito empreendedor, pautada em valores como: ética, inovação, respeito
pelas pessoas e compromisso com o negócio.

J. MACÊDO

CAFÉ PELÉ

Em 17 de outubro de 1959, Horácio Sabino Coimbra fundou a Cia. Cacique
de Café Solúvel. O primeiro produto a ser fabricado foi o café solúvel tipo spray
(café solúvel em pó). Outros vieram em seguida, como o café solúvel granulado
e o liofilizado.
Em 1970, a Cia. Cacique se consolida como a principal empresa brasileira exportadora de café solúvel, sendo inclusive a primeira empresa a colocar produtos manufaturados brasileiros na Ex-União Soviética. Hoje a empresa exporta
para 76 países, nos 5 continentes.
Ainda em 1970, a empresa assina contrato com o atleta Edson Arantes do
Nascimento, o Pelé, para a utilização de seu nome, selando o nascimento de
uma consagrada marca. Inicialmente comercializada apenas na versão torrado
e moído, e posteriormente solúvel, a marca Café Pelé conquistou não só o Brasil, mas também o mundo, com seu excelente sabor e qualidade.

www.jmacedo.com.br
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