
Onde você encontra produtos e serviços em condições 
especiais oferecidos pelos nossos parceiros.
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A ABAD MAIS UMA VEZ IMPULSIONANDO SEU NEGÓCIO!

ONDE AGENTES DE DISTRIBUIÇÃO PROCURAM 
PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SUAS EMPRESAS.

Bom para você, Agente de Distribuição: 
Produtos e serviços sob medida para sua 
necessidade, com descontos e condições 
especiais de pagamento.

Bom para empresas parceiras: 
Maior visibilidade e competitividade para 
sua empresa, através de parcerias sólidas, 
relacionamento e novos negócios. 
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As empresas do segmento atacadista e distribuidor têm em seu DNA a característica de 
reinventar-se continuamente em busca de competitividade e crescimento.

Com as dificuldades econômicas enfrentadas pelo país nos últimos semestres, contudo, 
tornou-se ainda mais premente a busca de novas alternativas em processos, parceiros e fornecedores de 
modo a otimizar recursos e conseguir fazer mais com menos, garantindo o espaço da empresa em um 
mercado exigente e cada vez mais restrito.

Dessa forma, acreditamos ser papel da ABAD ajudar seus associados a encontrar novos parceiros, 
selecionando fornecedores que estão entre os melhores do mercado e que, em razão do contrato firmado 
com a Central de Negócios ABAD (CNA), oferecem seus produtos e serviços em condições especiais e com 
atendimento diferenciado.

Trabalhamos continuamente para incorporar novos fornecedores que atendam às necessidades do setor. 
Assim, se quiser sugerir outros produtos e serviços para fazer parte da CNA, não hesite em contatar-nos.

Contudo, estamos certos de que neste Guia o gestor já encontrará parceiros que atendam com excelência 
suas necessidades de desenvolvimento em diversas áreas, o que o torna a publicação um auxiliar valioso 
para as empresas que estejam em busca de vantagens competitivas e novos insumos para tornar seu 
negócio ainda mais bem sucedido.

Boa leitura!

Emerson Destro
Presidente da ABAD

PALAVRA DO PRESIDENTE 
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A ABAD – Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados foi fundada 
em 1981 para defender e promover os interesses do setor atacadista distribuidor, da indústria fornecedora e 
do varejo independente. 

A entidade tem abrangência nacional e representa os agentes de distribuição que comercializam produtos 
alimentícios industrializados, candies, bebidas, produtos de higiene pessoal, limpeza doméstica, produtos 
farmacêuticos, de perfumaria, papelaria e material de construção, entre outros.

Hoje, a ABAD conta com mais de 4 mil empresas associadas, sendo mil indústrias e prestadores de serviços 
e 3 mil agentes de distribuição que, juntos, somam mais de 10 mil CNPJs, já que muitas empresas operam 
em mais de uma modalidade de negócios: atacado de autosserviço, atacado generalista com entrega, 
distribuidor, operador de serviços.

Representatividade Nacional:
27 Filiadas Estaduais ABAD    
4.000 empresas associadas, sendo:  
3.000 atacadistas e distribuidores
1.000 indústrias e prestadores de serviço.

NÚMEROS DO SETOR
RANKING ABAD 2018 - ANO BASE 2017
5.570 Municípios atendidos
FATURAMENTO TOTAL 259,8 Bilhões de Reais
PARTICIPAÇÃO NO MERCADO MERCEARIL 53,6%
PONTOS DE VENDA ATENDIDOS 1.071.986
ÁREA DE ARMAZEMAGEM 15,5 milhões m2

FUNCIONÁRIOS 347,8 mil
VENDEDORES E RCAS 120 mil
FROTA PRÓPRIA E TERCEIRIZADA 100 mil

NÚMEROS DO SETOR
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FILIADAS ESTADUAIS ABAD
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BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS DA ABAD E 
DAS FILIADAS ESTADUAIS

Agentes de Distribuição de todo o Brasil encontram na ABAD todo o apoio necessário para desenvolver seus negócios, 
incluindo assessoria especializada e fornecedores de produtos e serviços selecionados pela Central de Negócios 
ABAD. Dessa forma, as vantagens de fazer parte da ABAD superam em muito o valor de sua contribuição anual! 
Veja, a seguir, tudo que a ABAD disponibiliza para os associados
;
• Acesso a informações e assistência sobre todos os assuntos de interesse do setor.
• Assessoria gratuita sobre produtos e serviços de uso comum no setor, por meio da Central de Negócios ABAD (CNA).
• Acesso integral aos dados do Ranking ABAD/Nielsen.
• Acesso ao estudo Categorias em Destaque.
• Obtenção de informações que fazem parte do Banco de Dados ABAD.
• Participação, sem custo, nas reuniões, seminários e fóruns realizados pela ABAD, com a apresentação dos    
  temas trabalhados pelos comitês Agenda Política, Profissionais de Vendas e Canal Indireto. 
• Acesso aos programas de treinamento de equipe de vendas.
• Participação em viagens técnicas internacionais, promovidas pela ABAD e/ou seus parceiros, que têm o objetivo      
  de oferecer um intercâmbio tecnológico e profissional entre os atacadistas distribuidores brasileiros e seus 
  pares no mercado internacional. 
• Acesso permanente e gratuito a serviços de consultoria e assessoria Jurídica.
• Possibilidade de participar do Comitê Agenda Política da ABAD, ampliando o debate sobre temas 
  defendidos pela entidade.
• Acesso aos serviços do Instituto ABAD (IABAD).
• Acesso a informações relevantes relacionadas ao setor, por meio dos veículos oficiais da ABAD, que os  
  associados da entidade e de suas Filiadas Estaduais recebem sem qualquer custo:
   • ABADNEWS, informativo eletrônico semanal
   • Revista Distribuição (impressa e digital)
   • Anuário ABAD - Panorama do Setor (publicado no mês de agosto)
             • Guia Central de Negócios ABAD (disponível no site)
             • Vitrine CNA (mensal)
• Possibilidade de usufruir da infraestrutura da sede da ABAD em São Paulo para realização de reuniões e eventos.
  A entidade dispõe de dois auditórios (para 80 e para 40 pessoas), além de sala de reuniões para até 12 pessoas.  
  Informações e reservas com Alexandre Moura pelo telefone (11) 3056-7500 ramal 2229.
• Acesso à rede de relacionamento de fornecedores criada para atender aos nossos associados.

FILIE-SE! JUNTOS SOMOS MAIS FORTES. 

Para mais informações, entre em contato com o departamento Comercial da ABAD:
Av. Nove de Julho, nº 3147 - 9º andar •  São Paulo • SP  • CEP: 01407-000

comercial@abad.com.br • (11) 3056-7500 • www.abad.com.br/centraldenegocios 7
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SOBRE A CENTRAL DE NEGÓCIOS ABAD

CONHEÇA NOSSOS PARCEIROSCONHEÇA NOSSOS PARCEIROS

A Central de Negócios ABAD (CNA) foi criada em 1995 com a missão de facilitar o relacionamento comercial entre 
os  associados da ABAD e os melhores fornecedores de produtos e serviços de uso comum do setor, para consumo 
próprio, isto é, não para revenda. Este é um dos mais importantes serviços prestados pela ABAD aos Agentes de 
Distribuição de todo o país, principalmente por intermédio de suas 27 Filiadas Estaduais. 

    VANTAGENS PARA OS ASSOCIADOS QUE BUSCAM FORNECEDORES

A CNA oferece aos associados a oportunidade de adquirir bens e serviços dos melhores fornecedores, a preços 
ou condições especiais negociadas pela CNA, além de receber um atendimento diferenciado, especialmente no 
pós-venda. Dessa forma, a CNA contribui para aumentar a competitividade das empresas e fortalecer a atividade 
atacadista e distribuidora.

    VANTAGENS TAMBÉM PARA OS PARCEIROS CREDENCIADOS

A CNA é o canal que aumenta a visibilidade e a eficiência da divulgação de produtos e serviços de seus parceiros junto 
aos Agentes de Distribuição, Indústria e outros associados.

No site www.abad.com.br/centraldenegocios, as empresas parceiras credenciadas na CNA têm a oportunidade 
de estar mais próximas do setor, exibir seu portfólio de produtos e serviços e comunicar-se diretamente com os 
associados, além de contar com divulgação por meio de outros canais de comunicação da ABAD.

Nas próximas páginas, estão relacionados todos os parceiros fornecedores que  oferecem seus produtos, equipamentos 
e serviços por meio da CNA, nos segmentos de:

• Veículos + Acessórios e Insumos (Caminhões – Automóveis – Pneus – Combustível )
• Logística (Empilhadeiras – Equipamentos – Serviços)
• Tecnologia e Automação (Software e Hardware)
• Serviços (Crédito e Cobrança – Telecomunicação – Consórcio – Hotelaria – Consultoria – Seguros) 
• Assistência Médica                            
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A Cantu Pneus foi fundada em 2006 e hoje é a maior importadora de pneus do Brasil. Oferece 
pneus para carga, passeio, agrícola, pneus industriais e OTR, além de rodas para caminhão, 
protetores e câmaras de ar. A Cantu Pneus está presente em todo o Brasil por meio de seus 
dez centros de distribuição em RS, SC, PR, SP, ES, MG e PE. Atualmente, a Cantu Pneus 
importa os pneus de carga CEAT, Ranger e DRC, além do contrato de exclusividade com a 

CANTU PNEUS

A empresa oferece um desconto especial de 5% adicional aos associados ABAD/Filiadas Estaduais. 

Contato:
www.cantupneus.com.br 

PRODUTOS

Pneu Marshal KRS50: Pneu DRC D601: Pneu Aeolus AGB20: 
Possui banda de rodagem mais 
larga e profunda. Com a nova 
tecnologia ICOS, possibilita 
uma melhora no composto de 
borracha e reduz o consumo de 
combustível em até 5%. O pneu 
possui uma amarração nas lonas 
de carcaça que proporciona 
maior recapabilidade e reforço 
adicional no talão, aumentando a 
durabilidade. 

Compostos de alta tecnologia 
aumentam o desempenho da 
primeira vida, carcaça com 
reforço especial e sulcos com 
16mm de profundidade. Ideal 
para caminhões e ônibus que 
percorrem grandes trajetos.

Feito para micro ônibus e 
pequenos caminhões. O projeto 
da carcaça otimizado prolonga 
a vida útil. Composto da banda 
de rodagem favorece a baixa 
resistência ao rolamento. O 
excelente desenho da banda de 
rodagem com padrão de largura 
e profundidade proporciona 
ótima estabilidade. Composto 
de borracha especial, melhora a 
dirigibilidade e a segurança em 
distâncias curtas de frenagem. 
Proteção lateral contra danos 
causados por impacto nas guias.

• Consórcio Belo Monte • Grupo Ambipar

Redes Sociais:
Facebook: Rede Cantu Pneus

VEÍCULOS + ACESSÓRIOS E INSUMOS
(Pneus)

A Cantu Pneus foi fundada em 2006 e hoje é a maior importadora de pneus do Brasil. Oferece 
pneus para carga, passeio, agrícola, pneus industriais e OTR, além de rodas para caminhão, 
protetores e câmaras de ar. A Cantu Pneus está presente em todo o Brasil por meio de seus 
dez centros de distribuição em RS, SC, PR, SP, ES, MG e PE. Atualmente, a Cantu Pneus 
importa os pneus de carga CEAT, Ranger e DRC, além do contrato de exclusividade com a 
Marshal e Aeolus, mundialmente conhecidas por sua tecnologia e durabilidade.

CANTU PNEUS

A empresa oferece um desconto especial de 5% adicional aos associados ABAD/Filiadas Estaduais. 

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

Contato:
www.cantupneus.com.br 

PRODUTOS

Pneu Marshal KRS50: Pneu DRC D601: Pneu Aeolus AGB20: 

• Consórcio Belo Monte • Grupo Ambipar • Rodonorte

Redes Sociais:
Facebook: Rede Cantu Pneus

VEÍCULOS + ACESSÓRIOS E INSUMOS
(Pneus)

Juliano Silva
juliano@cantupneus.com.br
(47) 3046-2550
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Novo Delivery: VW Constellation 24.280:  VW Delivery 9.170:

Fabricante dos caminhões das marcas Volkswagen e MAN 
TGX, de 3,5 ton. a 74 ton., e dos chassis de ônibus de 5 a 26 
ton. que atendem aos segmentos urbanos e rodoviários, tem sua planta localizada em Resende 
(RJ), onde está também o centro de pesquisas e de desenvolvimento de novas tecnologias. As 
soluções de transporte sob medida e a melhor relação custo-benefício garantem os melhores 
produtos e serviços, com exportações para mais de 30 países. Desde 1981, quando iniciou suas 
operações no Brasil, já produziu mais de 1 milhão de unidades, sempre com o compromisso de 
desenvolver produtos e serviços que superem as exigências dos clientes. Empresa parceira da 
ABAD há mais de 20 anos.

MAN

PRODUTOS

Distribuição com agilidade nos serviços 
de curta, média e longa distância 
que exigem alta disponibilidade. O 
VW 24.280 6x2 agrega inovações 
tecnológicas e de segurança, tornando 
a condução mais simples e confortável, 
melhorando a produtividade com 
durabilidade e baixo custo operacional. 
Transmissão ZF, do tipo mecânica 
(09 marchas à frente e 01 a ré) ou 
automatizada (06 marchas à frente 
e 01 a ré), e motor MAN D08, 275 cv, 
com tecnologia de emissões EGR, 
que dispensa o uso do ARLA 32. 
Capacidade de carga útil + carroceria 
de 16.160 kg. Disponível nas versões 
cabine teto baixo, cabine leito baixo, 
cabine leito teto alto e com 2º eixo 
direcional.

Ideal para o transporte rápido na 
cidade e no campo, com maior 
agilidade, economia e versatilidade. 
Comercializado nas versões City, 
Trend e Prime, a partir de um conceito 
inovador de produto, atendendo à 
legislação de VUC (Veículo Urbano de 
Carga). O chassi desenvolvido a partir 
de longarinas planas e furações com 
medidas padrão facilitam a colocação 
do equipamento ou carroceria e o 
encurtamento ou alongamento do 
entre-eixos. Equipado com caixa de 
transmissão EATON/ESO 6106 (06 
marchas à frente e 01 a ré) e sistema 
de pós-tratamento de emissões (SCR 
– Catalizador de Redução Seletiva), 
baseado na utilização de ARLA 32.

Apresenta robustez de caminhão e 
conforto de carro de passeio, com 
o moderno motor Cummins ISF de 
3,8 litros, 165 cv, e capacidade de 
carga útil + carroceria de 5.500 kg.

Contato:
www.man-la.com

Vendas Especiais Caminhões - São Paulo (SP)
Glauco R. Juliato, consultor comercial 
e responsável pela parceria MAN-ABAD
glauco.juliato@volkswagen.com.br
(11) 5582-4834

VEÍCULOS + ACESSÓRIOS E INSUMOS
(Caminhões)

VW Delivery 11.180:
Combina confiabilidade, robustez e 
o melhor desempenho da categoria, 
com o moderno motor Cummins ISF 
de 3,8 litros, 175 cv, e capacidade 
de carga útil + carroceria de              
7.350 kg.

Escritório Regional São Paulo (SP)
Sérgio G. Pugliese, Gerente Regional
sergio.pugliese@volkswagen.com.br
(11) 5013-3496

Escritório Regional Curitiba (PR)
George R. Carloto, Gerente Regional
george.carloto@volkswagen.com.br
(41) 3221-3762

Escritório Regional Rio de Janeiro (RJ)
Marcos F. L. Franco, Gerente Regional
marcos.franco@volkswagen.com.br
(21) 3873-7487

Escritório Regional Recife (PE)
Roberto Malheiros A. Lima, Gerente Regional
roberto.lima@volkswagen.com.br
(81) 3464-8617
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Inaugurada em 28 de setembro de 1956, a tradicional fábrica 
da Mercedes-Benz do Brasil em São Bernardo do Campo (SP)
foi o ponto de partida da atuação da Empresa no país. Trata-se da maior planta da Daimler 
fora da Alemanha, para produtos Mercedes-Benz, e a única a produzir, em um mesmo local, 
caminhões, chassis de ônibus, cabinas e agregados, como motores, câmbios e eixos. No 
local são fabricados os caminhões das famílias Accelo, Atego e Axor.
Em São Bernardo do Campo, a Mercedes-Benz do Brasil conta também com um avançado 
Centro de Desenvolvimento Tecnológico. Com 20 anos de atividades, é o maior do Brasil e o 
maior da Daimler fora da Alemanha para veículos comerciais Mercedes-Benz.
A unidade brasileira é um dos polos da rede mundial de desenvolvimento da Daimler Trucks, 
maior fabricante mundial de caminhões. É também o centro mundial de competência da 
Daimler para desenvolvimento e produção de chassis de ônibus, sendo ainda pioneira nos 
testes com o uso de combustíveis alternativos, como diesel de cana e biodiesel.
Na fábrica de São Bernardo do Campo, a Empresa abriga ainda o Centro de Formação 
Profissional para aprendizes, uma parceria de mais de 50 anos com o SENAI.

VEÍCULOS + ACESSÓRIOS E INSUMOS
(Caminhões)

MERCEDES-BENZ

PRODUTOS

a) Os caminhões da família Accelo são veículos compactos, ágeis, confortáveis, ideal para a distribuição urbana.
b) Os caminhões da família Atego são utilizados para médias distâncias entre cidades, apresentando excelente 
desempenho aliado com conforto e segurança.
c) Para as longas distâncias, os veículos da família Axor e Actros, apresentam excelente custo operacional 
e máximo conforto para o motorista se sentir em casa.
d) Todos os caminhões possuem serviços de manutenção e telemetria de fábrica.

O associado possui condições comerciais extremamente atrativas em relação ao mercado, de acordo 
com a sua importância e relevância dentro da economia brasileira. Além disso, o relacionamento entre 
as empresas resulta em possibilidade de crescimento contínuo.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

• Martins 
• Peixoto 

• Aliança
• Fokus 

• JC Distribuição
• Grupo Donizete

• Rio do Peixe
• CBA

Contato:
www.mercedes-benz.com.br

• Distribuidora Seridó

Redes Sociais:
Instagram: mercedes-benz

Daniel Silveira
daniel.silveira@daimler.com
(11) 99247-8782
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Parceira da ABAD desde 2016, a Petrobras Distribuidora (BR) 
atua na distribuição, comercialização e industrialização de 
produtos de petróleo e derivados e fornece soluções de produtos e serviços com a qualidade 
Petrobras. Economia, segurança e parceria na condução de operações e serviços. Produtos e 
serviços para frota de veículos e aeronaves, com condições comerciais diretas e diferenciadas. 
Além da linha de produtos, a BR disponibiliza serviços de Garagens Compartilhadas, Gestão de 
Abastecimento e a Loja Virtual de Lubrificantes ABAD. 

PETROBRAS

PRODUTOS

a) Sistema de Gestão de Abastecimento de Frotas: 
Solução de Automação do abastecimento de combustível com tecnologia completa e inovadora desenvolvida para o 
controle para frotas através de TAG ou Cartão, que visa agilizar e otimizar o processo de controle do abastecimento. 
Proporciona mais segurança, economia de combustível e eficiência no consumo de combustível nas plantas internas e 
Postos Petrobras Distribuidora - BR.

b) Loja Virtual Lubrax/ABAD: 
Canal online para compra de lubrificantes, Flua (ARLA 32) e graxas com praticidade, segurança e condições comerciais 
diferenciadas de prazo, quantidade e preços para toda linha de produtos LUBRAX. Mais um serviço para a conveniência 
dos nossos parceiros, para otimizarem seu tempo e negócio. Para acessar a Loja Virtual Lubrax cadastre-se em:               
www.br.com/canaldenegocios.

c) Garagem Compartilhada (CAIS):
As garagens compartilhadas são soluções estratégicas de abastecimento customizadas para atender aos associados 
da ABAD/Filiadas em grupos de empresas numa única garagem. Esta solução pode ser elaborada em conjunto com 
as Filiadas Estaduais ABAD nos principais corredores e rotas do país, nas quais empresas e transportadoras usufruem 
de serviços como abastecimento com automação, estacionamento para frotas, segurança 24h, lubrificação e lavagens, 
entre outros. 

d) Lançamento: NOVO LUBRAX TOP TURBO PRO:
Alcance o maior nível de desempenho para o seu negócio. A linha de Lubrificantes 
Lubrax, da Petrobras Distribuidora, está lançando Lubrax Top Turbo PRO, óleo multiviscoso 
para motores diesel com a mais moderna tecnologia API CK-4, o maior nível de 
desempenho da categoria. O novo lubrificante é adequado aos mais modernos 
motores com sistema de controle de emissões, em atendimento aos requisitos do 
Proconve P7 (EURO 5) e Proconve MAR1 (TIER 3). Seu nível de desempenho 
API CK-4 e o atendimento à atualização 2016 da ACEA E9 proporcionam elevada 
resistência contra a oxidação, alta proteção contra o desgaste, limpeza do pistão e controle da fuligem.

A garantia da qualidade dos produtos e serviços supracitados, com condições negociadas diretamente com a BR 
para os associados consumidores, com prazos e negociações de preços customizadas pela Petrobras Distribuidora.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

VEÍCULOS + ACESSÓRIOS E INSUMOS
(Combustível e lubrificantes)

Contato
www.br.com.br

Wellington Sousa
jwsousa@br-petrobras.com.br

Atendimento ao Cliente: 
4090-1337 
(capitais e regiões metropolitanas) 
08007701337 
(demais regiões)

Redes Sociais:
Facebook: postospetrobras
Instagram: postospetrobras
Twitter: postospetrobras
Linkedin: petrobras-distribuidora-s.a.
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O Groupe PSA é uma companhia de industrialização e comercialização de veículos que 
cria experiências automotivas únicas e fornece soluções de mobilidade inovadoras. Com 
suas cinco marcas automotivas - Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall - e uma oferta 
diversificada de serviços conectados e de mobilidade promovidos pela marca Free2Move, 
o Groupe PSA ambiciona ser um fabricante de automóveis de referência e o fornecedor de 
mobilidade preferido pelos clientes. Ele é um dos pioneiros do carro autônomo e do veículo 
conectado. Suas atividades abrangem também o financiamento automotivo, com o Banco 
PSA Finance e os equipamentos automobilísticos, com a Faurecia.  

VEÍCULOS
(Furgões)

PSA PEUGEOT CITROËN

PRODUTOS

a) Citroën Jumpy: Novo utilitário com a eficiência do 
novíssimo motor EURO 6 Blue Hdi, com capacidade 
de carga de 1.500 Kg. A versatilidade de seu tamanho 
compacto permite acesso em locais de até 1,94m de 
altura. 

Condição comercial diferenciada para associados ABAD/Filiadas Estaduais, distinta em relação à que 
é praticada na rede da marca Peugeot Citroën.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

Contato:
www.peugeot.com.br
www.citroen.com.br 

Guilherme Alves 
(11) 2536-5447
(11) 97699-6352
guilherme.alves@mpsa.com

b) Peugeot Partner/Citroën Berlingo: Capacidade 
de carga útil de 800 kg e um volume de 3 m³, uma 
das maiores capacidade de carga do segmento e 
um dos únicos furgões pequenos da categoria com 
porta lateral de série, para maior facilidade nos 
carregamentos do dia a dia.
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Com 65 anos de presença na vida, no coração e na garagem 
dos brasileiros, a Volkswagen vive um momento único no Brasil. Nasce uma Nova Volkswagen, 
estratégia que prevê a maior ofensiva de produtos da marca no país, com 20 lançamentos até 
2020, fruto de um investimento de R$ 7 bilhões.

A Volkswagen, que tem o maior portfólio de produtos no país, é a marca que mais cresce, 
tanto em Vendas como em Participação de Mercado, e acumula conquistas expressivas: é a 
maior produtora, com 23 milhões de veículos fabricados, e a maior exportadora da história no 
Brasil, com 3,7 milhões de carros embarcados. Somos 15 mil empregados, atuando em quatro 
fábricas, um centro de peças e escritórios regionais em todo o território nacional, com a missão 
de oferecer a melhor experiência de mobilidade para melhorar a vida das pessoas.

VOLKSWAGEN

A Volkswagen oferece condições comerciais diferenciadas para os associados ABAD que possuam CNPJ.  
Descontos específicos para cada modelo, formas de pagamento e demais informações podem ser consulta-
dos em uma concessionária mais próxima ou pelo site: vendascorporativas.vw.com.br

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

PRODUTOS

Up!, Gol, Fox, Novo Polo, Golf, Virtus, Voyage, Jetta, Passat, SpaceFox, Golf Variant, T-Cross, Tiguan Allspace, 
Saveiro e Amarok.

• Makro            •  Atacadão            • JSL         

Contato:
www.vw.com.br/pt.html

Procure uma concessionária mais próxima 
em vw.com.br/concessionarias ou veja
condições em vendascorporativas.vw.com.br

Redes Sociais:
Facebook: volkswagendobrasil
Instagram e Twitter: vwbrasil
Linkedin: volkswagen-do-brasil
Youtube: volkswagendobrasil
plus.google.com/+volkswagendobrasil

VEÍCULOS + ACESSÓRIOS E INSUMOS
(Automóveis)
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Empilhadeiras BYD: BYD e6: BYD eT3: 

A BYD - Build Your Dreams é uma empresa chinesa de alta 
tecnologia dedicada à inovação para uma vida melhor. 
Gigante global especializada em energia limpa, a BYD foi fundada em 1995 e hoje é a maior 
fabricante mundial de baterias recarregáveis, sistemas de armazenamento, ônibus, carros e 
caminhões elétricos. A empresa está presente em cinco continentes, mais de 50 países e em 
cerca de 200 cidades, contando com mais de 240 mil funcionários em 40 fábricas. 
No Brasil, a BYD abriu sua primeira fábrica em 2015 para produção de ônibus elétricos e 
comercialização de veículos e empilhadeiras em Campinas, interior de São Paulo. Em abril de 
2017, inaugurou sua planta de produção de módulos fotovoltaicos. Em 2016, a BYD ganhou 
o prêmio Zero Emission Eco System da ONU, na categoria grandes corporações. No mesmo 
ano, a empilhadeira elétrica da BYD ganhou o prêmio IFOY de melhor empilhadeira elétrica do 
mundo. De 2015 a 2018 a BYD se consolidou como a maior fabricante de veículos elétricos do 
mundo.

BYD

PRODUTOS

Com bateria de fosfato de lítio, 
as empilhadeiras BYD são 100% 
elétricas, possuem autonomia de 
16 horas, duas horas para recarga 
total e ainda permitem recarga 
parcial sem efeito memória. 

Automóvel 100% elétrico, com 
emissão zero de carbono e super 
silencioso, possuí autonomia 
de 300 km. Com duas horas de 
carregamento e transmissão 
automática, tem baixo custo de 
manutenção e 10 anos de vida útil 
como frota executiva ou táxi.

Furgão 100% elétrico, possui 
capacidade de carga de 750 
kg, autonomia de até 250 km 
e carregamento de bateria em 
até duas horas. Silencioso e 
com zero emissão de gases 
poluentes, o volume de carga é 
de 3300 l.

Demais produtos: Ônibus elétricos (urbanos e fretamento), caminhões elétricos (logística urbana e 
pesados), painéis solares (convencional e vidro-vidro), baterias recarregáveis (grandes sistemas de 
armazenamento e B-Box para residência e comércio) e monotrilho.

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

• Nestlé
• DHL
• Crown
• JSL

• Correios
• Carbono Zero
• Corpus 
• Tigre

LOGÍSTICA 
(Veículos - Baterias Elétricas)

Contato:
www.byd.ind.br
(19) 3514-2550

vendas@byd.com Redes Sociais:
Linkedin: BYD Brasil
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Com sede na cidade de Vinhedo, São Paulo, a empresa está 
presente no Brasil desde 1958 e tem operações de vendas 
de máquinas e uma rede de distribuidores composta por 15 empresas tradicionais no ramo 
de equipamentos, totalizando mais de 37 pontos localizados em todo território nacional, além 
de suporte técnico e peças de reposição para a frota já existente no país.  É responsável 
pela invenção da empilhadeira em 1917 e possui certificações ISO 9001 e 14001. 

LOGÍSTICA 
(Empilhadeiras)

CLARK

PRODUTOS

Além de preços e condições diferenciadas para os associados ABAD, os clientes poderão contar com 
suporte técnico em 100% do território nacional, garantindo um pronto atendimento por um autorizado 
CLARK.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

Contato:
www.clarkempilhadeiras.com.br 

Empilhadeiras Elétrica 
Retrátil SRX16 

Transpaleteira PX16Série EPX  

Com capacidade 1.600 kg e 
bateria 48V, a SRX16 apresenta 
uma construção robusta e 
estável, operando em corredores 
a partir de 2.854 mm. Repleta 
de diferenciais, proporciona 
facilidade, praticidade e ergonomia 
para o operador como o ajuste de 
direção 180o/ 360o para maior 
ganho de produtividade, fácil 
acesso ao compartimento do 
operador graças à posição dos 
degraus e distância de 380 mm do 
chão. Oferece visibilidade máxima 
da torre ampliando a visão do 
operador e promovendo maior 
produtividade aliada à segurança. 
O painel de LED digital multifunção 
permite o ajuste fácil e rápido de 
funções.

Com capacidade de 1.600 kg, com 
operador a bordo ou a andando, 
a PSX16 tem motor de tração 
AC de 24V de alto desempenho 
e velocidades de deslocamento 
que variam de 6 Km/h a 8,5 Km/h.  
No projeto das transpaleteiras, a 
Clark destaca dois diferenciais de 
peso. O primeiro é o potente motor 
elétrico alemão SCHABMÜLLER, 
que reúne maior tecnologia e 
proporciona maior economia. O 
motor SCHABMÜLLER vertical faz 
com que a inspeção e a realização 
de serviços seja executada de 
forma mais prática. O segundo é 
a direção elétrica com redução 
de velocidade nas curvas para 
a PSX16, que proporciona ao 
operador menor esforço nas 
operações e maior segurança. 

Os modelos EPX18/20/25/30 
têm capacidades de 1.800 kg, 
2.000 kg, 2.500 kg e 3.000 kg 
respectivamente. Essa família 
de empilhadeiras foi projetada 
para operações severas em 
plantas e armazéns, valorizando 
a ergonomia, segurança, produti-
vidade e durabilidade, tornando 
os equipamentos altamente confi-
áveis. A Série EPX tem todos os 
motores (dois de tração, direção e 
elevação) em corrente alternada, 
sem escovas para trocar e blindados 
para evitar entrada de elementos 
contaminantes, além de válvulas de 
amortecimento hidráulico entre os 
estágios de elevação da torre que 
fornecem uma operação silenciosa, 
reduzindo choques.

Redes Sociais:   
Faceboook: CLARKMHCBR 
Youtube: ClarkEmpilhadeiras 

Andersen Torres
andersentorres@clarkmhc.com.br
(19) 3856.9084 / (19) 99341-4398
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Fundado em 1986, em Valinhos (SP), hoje o Packing Group 
é o maior grupo de empresas produtoras de embalagens plásticas flexíveis da América Latina. 
Com 7 plantas em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, o grupo produz mais 
de 200 mil toneladas/ano, exportando para os continentes americano e europeu, contando 
com um CD em Madrid, Espanha. Fabrica embalagens de alta performance e filmes stretch 
coextrusados em 36 camadas, desenvolvidos com a exclusiva tecnologia NANOLAYER, que 
proporciona elevadas propriedades mecânicas, com maior rendimento e melhor alongamento, 
sem riscos de perfuração ou rompimentos. Os filmes são também produtos sustentáveis, 
economizando tempo e espaço físico por não haver descarte de tubos.

PACKING GROUP

PRODUTOS

Filmes em polietileno
Stretch: Jumbo, Automático, Manual, Pré-estirado (com e sem Tubetes – Sistema Coreless);
Shrink:  Liso, Impresso, Laminação, Agrícola, Sacarias, Capa Palete, FFS;
Gofrado: Filme para fraldas, Filme Laminado.
* Melhor performance na aplicação;
* Maior adesividade, permitindo melhor retenção e compactação de carga;
* Produto resistente e homogêneo devido a utilização de resinas nobres com alta tecnologia.

Contato:
www.europack.com.br

Luciano Marton 
lefrepresentacoes@uol.com.br 
(12) 99776-4779 Whatsapp  / (12) 99107-6278
Skype: luciano_marton

LOGÍSTICA
(Embalagens plásticas flexíveis)

Produtos com melhor custo, por ser 100% peso líquido (não tem tubete), além de atendimento personaliza-
do e facilitado para associados à ABAD e suas filiadas estaduais.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS MERCADOS ATENDIDOS:
Alimentos e Bebidas, Construção Civil, Químicos, Petroquímicos, Supermercados, Atacadistas, 
Logísticas e Centro de Distribuição, Papel e Celulose, Agricultura, Indústria Automobilística e outros.
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A extensa rede de serviços autorizados, presente em todo o território nacional e principais países da América 
Latina e com centenas de técnicos treinados pela fábrica anualmente, garante aos clientes um atendimento 
de excelência em pós-vendas.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

A STILL, líder brasileira de mercado, tem o equipamento 
específico para seu negócio e para cada fase do processo de 
movimentação de materiais, oferecendo a possibilidade de customização para adequar as 
soluções às necessidades dos clientes. Com fabricação nacional e assistência técnica para 
atender todo o território nacional, a STILL investe em tecnologias exclusivas, que se traduzem 
em eficiência energética, segurança, conforto e produtividade para seu negócio.

STILL

PRODUTOS

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• Ford 
• DHL

• Quality Logística
• Destro Macro Atacado

• Casas Bahia
• Klabin

• ID Logistics
• Femsa

Contato:
www.still.com.br
comercial@still.com.br 
(11)  4066-8100

Empilhadeira contrabalançada 
a combustão RC44-25C: 

Empilhadeira Contrabalançada 
Elétrica RX 50:

Empilhadeira Retrátil FM-X 
New Generation:

Projetada para obter máxima 
robustez com ótimo desempenho, 
esta empilhadeira pode ser 
fornecida em dois modelos de torre: 
duplex e triplex, construídas com 
perfis internos “I” e perfil externo 
tipo “U”, que proporcionam alta 
estabilidade e segurança, além 
de excepcional visibilidade do 
operador; a inclinação e a largura 
do piso foram projetadas visando 
reduzir a fadiga em longos turnos 
de trabalho. O assoalho, revestido 
com tapete de borracha de 
superfície antideslizante, aumenta 
a segurança do operador e 
contribui para a redução de ruído, 
vibração e calor. A transmissão 
Powershift, com velocidade 
única de avanço e reversão, tem 
baixo ruído devido ao uso de 
engrenagens helicoidais. 

A RX 50 é um produto que 
lança tendências no mercado 
de contrabalançadas de forma a 
garantir conforto, desempenho, 
versatilidade e segurança 
nas operações. Produzido no 
Brasil, esse equipamento é 
ideal para operar em espaços 
reduzidos, graças às suas 
dimensões compactas; sua 
fácil manobrabilidade facilita a 
operação em corredores estreitos 
a alturas elevadas ou dentro de 
veículos de grande porte como 
caminhões, na indústria de 
alimento e bebidas, metalúrgica, 
entre outros, que exijam uma 
empilhadeira contrabalançada 
que reúna virtudes em potência, 
ergonomia, precisão, segurança 
e responsabilidade com o meio 
ambiente. A STILL também 
trabalha com os modelos: EGV, 
EGU-C, EXV, KMSX, RX 20 e a 
nova RX 20 com bateria de íons 
de lítio. 

A FM-X New Generation possui 
destaques que merecem atenção: 
alta capacidade de carga residual, 
permitindo elevar cargas de 
1.000kg a 13 metros. Um sistema 
estabilizador de cargas (Active 
Load Stabilization) auxilia na 
movimentação em elevadas 
alturas sem vibrações do mastro, 
reduzindo o tempo de espera para 
depositar o palete na estrutura de 
estocagem em até 80%. O sistema 
OPTISPEED reduz as vibrações 
do mastro a elevações médias, 
permitindo rápido manuseio de 
itens. Na cabine do operador, a 
ergonomia é garantida com um 
assento ajustável, que reduz 
impactos na movimentação e 
permite ampla visão da carga que 
está sendo elevada, graças ao 
sistema de reclinagem. Tudo isso 
dá à FM-X NG condições de operar 
nas mais duras condições. O 
módulo de eficiência Blue-Q salva 
cerca de 10% da energia com o 
pressionar de um botão, sem perda 
de desempenho.

LOGÍSTICA 
(Equipamentos de Movimentação e Armazenagem)

Redes Sociais:
Facebook: STILLempilhadeiras
Linkedin: still-brasil 
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No mercado de tecnologia há mais de 20 anos, a Acácia 
Consultoria é especialista em softwares para Automação 
da Força de Vendas, Trade Marketing, Logística e Produtos 
Especiais. A empresa visa à melhoria contínua de seus processos, através do compromisso, 
respeito e ética com seus clientes e colaboradores, a fim de manter-se líder no mercado de 
mobilidade nacional. Atualmente, a Acácia atende aos segmentos de indústria, distribuição, 
atacado e varejo, e conta com uma vasta quantidade de usuários.

ACÁCIA CONSULTORIA

Contato:
www.acaciaconsultoria.com.br

PRODUTOS

AFV-Automação da Força de 
Vendas: 

AFV Server:

SpyMarket: 

Tem por objetivo agilizar a 
entrada de pedidos na empresa, 
melhorando o atendimento aos 
clientes (atendimento 100%), 
aumentando a comodidade do 
vendedor, diminuindo gastos e 
evitando os erros na digitação dos 
pedidos. Esta solução pode ser 
ajustada com base na regra de 
negócio do cliente, após análise de 
viabilidade pela Acácia.

É um sistema gerenciador de 
informações que visa realizar, 
de forma segura, prática e 
confiável a integração das 
informações entre o ERP e 
os usuários que utilizam as 
soluções AFV Android e/ou AFV 
Web/Desktop, demonstrando, 
a nível gerencial, os resultados 
obtidos pela mobilidade, 
utilizando metodologia simples 
e tecnologia de ponta. Esta 
solução pode ser ajustada com 
base na regra de negócio do 
cliente e/ou parametrizada de 
acordo com a necessidade 
do mesmo, após análise de 
viabilidade pela Acácia.

O SpyMarket é um software de coleta de 
informações do ponto de venda, através 
de um PDA (smartphone), cuja finalidade 
é a alimentação automática de um banco 
de dados, servindo de base para consulta 
de relatórios gerenciais. O SpyMarket 
permite identificar e resolver problemas 
de imediato e explorar oportunidades 
no momento em que elas acontecem. O 
software também promove a integração 
direta da informação com a equipe de 
vendas, através de relatórios automáticos. 
Estas informações são apresentadas 
de maneira visual, direta, inteligente e 
proativa.

Descontos especiais, bonificação de módulos e flexibilidade de pagamento.

OUTRAS SOLUÇÕES:  AFV Check (Work flow) / Catálogo Acácia (Catálogo Digital de Imagens)/ Fret Link 
(Confirmação e rastreamento de entregas)/ Papa-Fila (Check-out de Varejo Mobile) / AFV Metas (Controle de Metas).

VANTAGEM/DIFERENCIAL

Redes Sociais:
Facebook: acaciaconsult
Twitter: AcaciaConsult 

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• Asa Branca • Disjoi • Embrasil • Ferragens Negrão • Karne Keijo • Ludovico J Tozzo • Mervil Mercantil        
• Nilo Tozzo e Cia. • Nova Mix • Oniz Distribuidora • Pennacchi • Rio Quality • Zamboni

TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO
(Software)

Dante Villani 
dante@acaciaconsultoria.com.br 
(14) 98118-9824
(14) 2105-3333
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A ALCIS é uma empresa que foca dois negócios especificamente,                                                   
sendo um a ROTEIRIZAÇÃO DE CARGA. Para isso ela vende, 
implanta e suporta o sistema de roteirização Roadnet, considerado um dos melhores roteirizadores 
do mundo. Também tem uma atuação muito expressiva na gestão de estoque, pois seu produto 
principal é o WMS ALCIS, um sistema de gestão de estoque altamente robusto e aderente às 
inúmeras necessidades do mercado.

ALCIS

PRODUTOS

a) ROTEIRIZADOR ROADNET – Sistema de roteirização líder no mercado mundial, capaz de roteirizar em 
poucos minutos toda a carteira de pedidos, levando em consideração os melhores custos de transporte, 
obedecendo inúmeras regras de negócios, como prioridades, horários, janelas de atendimento, restrições etc. 
Com o uso do módulo de acompanhamento, permite comparar as rotas realizadas com as rotas planejadas, 
atualizando os tempos estimados de atendimento e identificando oportunidades de melhorias.

b) WMS ALCIS – Sistema de gestão de estoque com alto nível de parametrização, capaz de atender às 
demandas operacionais de um armazém. Fornece a rotação dirigida de estoques, diretivas inteligentes de 
recebimento, armazenagem automática, controle de estoque, inventários, picking (atendimento de pedidos), 
registro e histórico de atividades e procedimentos padronizados, entre outros. A somatória destes pontos serve 
para maximizar o uso do valioso espaço do armazém e garantir que qualquer operação esteja de acordo com 
seus procedimentos e controles necessários. Um WMS operacional significa que a empresa depende menos 
da experiência das pessoas, uma vez que a inteligência da operação logística fica totalmente configurada no 
sistema.

c) QA TRACKER – Sistema 100% parametrizável e compatível com qualquer sistema de controle (ERP, TMS ou 
WMS), que permite a criação e acompanhamento de solicitações de coleta, distribuição, reversa ou milk-run, sendo 
ela fracionada ou fechada, permitindo o registro de processos e definição de checklists para se atingir um nível de 
compliance desejado.

O Associado da ABAD/Filiadas Estaduais terá à sua disposição uma tabela de preços totalmente 
diferenciada, além de condições especiais de pagamento.

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• Adina • Cirúrgica Fernandes • Discra • Grupo SP • Servimed • DVL • Goiás Atacado • CBL Alimentos 
• Cristal Alimentos • Pastifício Santa Amália • Santos Brasil • Multilog • Amanco 
• Canetas Compactor • Premier Pet • Rudlog • Volo Logística

TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO
(Software de gestão e logística)

Contato:
www.alcis.com.br

Alessandra Maria Di Sicco - Diretora Comercial
alessandra@alcis.com.br
(011) 3616-0116 / 5531-7444

VANTAGEM/DIFERENCIAL
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A Compex está presente em todo o território nacional desde 1999, distribuindo e comercializando 
coletores de dados, leitores de código de barras e impressoras térmicas.
Atuamos no mercado de automação, oferecendo equipamentos para o varejo, atacado, logística, 
distribuição, hospitais, indústrias, órgãos públicos, entre outros, desenvolvendo soluções que 
atendem às necessidades dos nossos clientes e parceiros. Garantimos o compromisso com a 
qualidade e um amplo portfólio de produtos. 

COMPEX

O associado ABAD tem 2 anos de garantia na compra de coletores de dados. A Compex aceita seus coletores 
de dados usados como parte de pagamento na compra de coletores de dados Compex, mediante avaliação.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

Contato:
www.compex.com.br  
Meire Moreira 
meire@compex.com.br 
(11) 3900-9333

TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO 
(Coletor de dados – Leitores – Impressoras Térmicas) 

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• JC Distribuidora • STO Atacadista • Atacado Vila Nova • Tupan • Rio do Peixe • Casa Flora •  Recife Doces 
• Avanço Distribuidora • Comercial Ibiapina • Comercial Esperança • Super Adega • Grupo Tapajós 
• Cabral e Souza • Centro Sul • R. Damasio

Redes Sociais: 
Facebook: @compex.tecnologia  
Twitter: @compex_brasil 
Linkedin: Compex Tecnologia 
Youtube: /user/compextecnologia
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O Grupo Consinco é líder no fornecimento de sistemas de gestão 
corporativa para empresas de atacado e varejo alimentar do 
Brasil. Além do investimento em startups, possui sociedade com a Mobne, marca que atua no 
varejo de vizinhança. Com 28 anos de mercado, os sistemas da Consinco operam em 2.700 pontos 
de venda, com mais de 70 mil usuários, e está presente em 37% dos maiores supermercadistas 
e em 30% dos maiores atacadistas de autosserviço do país, conforme os rankings da Associação 
Brasileira dos Supermercados (ABRAS) e da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores 
(ABAD). 

CONSINCO

PRODUTOS

Contato  
www.consinco.com.br 
Fabiana Ribeiro
comercial@consinco.com.br
(11) 5549-4891 

a) Mobne
Com sistema nativo em nuvem, a Mobne integra o varejo de vizinhança
 a distribuidores para estimular a modernização e dar competitividade
 a esses empreendimentos, fornecendo ferramentas tecnológicas 
eficientes e de fácil acesso.

b) Consinco Voice Picking 
Em vez de métodos de separação convencionais de produtos, com listagens e coletores, o Voice 
Picking utiliza comandos de voz para dinamizar a operação, elevando a produtividade e reduzindo os 
erros. As ordens de separação são passadas por um fone de ouvido ligado a um smartphone, deixando 
o operador com as mãos livres para fazer a movimentação. 

c) Consinco SOMMA 
Sigla de Smart Operation Mobile Management Application: plataforma de sistemas de gestão da 
operação de lojas da Consinco. Uma suíte completa de sistemas que possibilitam, por meio de coletores 
de dados ou smartphones, automatizar o recebimento de mercadorias, o abastecimento das gôndolas, 
a execução de inventários e a conferência de etiquetas, além da coleta de preços de concorrentes.
 
d) Consinco WMS
Solução tecnológica consistente e escalável, que atende a diversos formatos e tamanhos de Centros 
de Distribuição. Integrado a qualquer ERP, a solução aumenta a produtividade e reduz os custos de 
armazenagem dos Centros de Distribuição. O Consinco WMS executa todo o gerenciamento da cadeia 
de abastecimento, assegurando confiabilidade às operações relacionadas ao fluxo de mercadorias e 
fornecendo informações precisas para o planejamento logístico.

TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO 
(Sistemas de gestão)

Redes Sociais:
LinkedIn: /company/consinco
Facebook: /Consinco
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A GS1 é uma organização multisetorial sem fins 
lucrativos e única responsável pelo desenvolvimento e aplicação de padrões globais de 
identificação, dentre eles o GTIN, que é a identificação única e inequívoca de produtos.
A GS1 Brasil - Associação Brasileira de Automação integra esta rede global e conta mais de 
58 mil associados, atuando em diversos setores, para que melhores práticas possam ser 
adotadas com objetivo de tornar o mercado mais eficiente e sustentável. Atualmente, nossos 
associados representam 31% do PIB e 18% dos empregos formais.

GS1 Brasil

a) Acesso a API de Informações de Produtos GS1 Brasil, via assinatura do termo de parceria, aos associados das 
estaduais da ABAD.
b) Locação de espaços: desconto de 15% para associados da ABAD.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRODUTOS

a) CNP – Cadastro Nacional de Produtos: 
Plataforma web disponível gratuitamente para que os donos das marcas possam cadastrar e gerenciar seus GTINs 
(códigos de barras dos produtos), além dos atributos técnicos como dimensões, dados fiscais, fotos, entre outros, 
mantendo uma base cadastral única e consistente de informações de produtos.

b) API de Informações de Produtos GS1 Brasil – oportunidade de alinhamento de cadastro entre os parceiros 
comerciais
Por meio da API disponibilizada pela GS1, é possível consultar o cadastro dos produtos informados pelas indústrias 
(donos de marcas) com objetivo de alinhamento de dados entre os parceiros comerciais.
A indústria cadastra as informações no CNP e através da consulta via API o distribuidor poderá alinhar sua base de 
dados com seus parceiros de negócios tendo como benefício cadastro de produtos consistente e consequentemente 
redução de erros de pedidos, rupturas, devoluções, inconsistências de inventários e emissão de documentos fiscais 
mais assertivos.
Para ter acesso à consulta massiva de informações de produtos via API, a empresa precisa ser indicada por alguma 
estadual ABAD ou ser associada à GS1 Brasil.
Cadastre-se em www.gs1br.org/api e em seguida consulte sua estadual para mais detalhes.

c) Locação de Espaços: 
Desconto exclusivo na locação de espaços de eventos e salas de reunião no escritório da GS1 Brasil

TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO 
(padrões globais de identificação)

Contato:
www.gs1br.org   

Redes Socias:
Facebook: gs1brasil
Linkedin: gs1-brasil
Instagram: @gs1brasil

Silvia Garcia
silvia.garcia@gs1br.org

Alessandra Parisi
alessandra.parisi@gs1br.org
(11) 3068-6200
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Fundada em 2009 em Florianópolis (SC), a Involves é responsável pelo desenvolvimento 
da plataforma de gestão de trade marketing Agile Promoter.  A empresa conta com mais de 
190 colaboradores e tem políticas inovadoras em gestão de pessoas. Está no ranking das 10 
melhores empresas de tecnologia para se trabalhar no Brasil há três anos. Com forte presença 
no segmento de trade marketing, a Involves também é responsável pelo Clube do Trade 
(principal portal de conteúdos relacionados ao setor) e pelo evento AEx (https://agilexperience.
com.br/), o maior evento de trade marketing da América Latina.

INVOLVES

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

Contato:
www.involves.com.br/pt

PRODUTOS

O Agile Promoter é a solução de trade marketing e inteligência ideal para equipes de trade marketing. A plataforma, 
utilizada em 21 países, oferece acompanhamento e análise do ponto de venda a indústrias, distribuidores do 
varejo e agências, mantendo na carteira de clientes grandes nomes como L’Oréal, Motorola e 3 Corações. É 
utilizada por mais de 53 mil pessoas e contribuiu com ganhos em produtividade, cumprimento de rotas, redução 
de custos e repasse de informações entre diferentes players da cadeia de suprimentos. A tecnologia garante 
visibilidade do trabalho da equipe e acompanhamento da execução da estratégia. 

• 54 Brokers Nestlé
• GAM
• Diprosul
• Servimed
• RB Distribuidora
• Talian Cosméticos
• Univale Distribuidora
• Dismax
• Disdal

• BioCapilar
• Cardeal Distribuidora
• Difal
• Multi B
• Donizete Distribuidora
• Maguacamp
• Multigiro Distribuidora
• Alvo Distribuidora 

TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO 
(Gestão de Marketing e Vendas)

Guilherme Posada
guilherme.posada@involves.com.br
(48) 99923-9983
(11) 4063-6633

Redes Sociais:
Facebook: Involves - Agilepromoter - Clubetrade

21 PAÍSES
+ DE 500 CLIENTES ATENDIDOS  
+ DE 53 MIL PROMOTORES 
CONECTADOS
+ DE 900 MARCAS ATENDIDAS
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Fundada em 1991, a Control (uma das empresas do Grupo
 LinkedBy) tem como foco o desenvolvimento de soluções para
 Gestão “ERP” de distribuição de Bebidas, Alimentos e conexos. Como plano de expansão e 
internacionalização, foi criada a Holding LinkedBy para gerir as empresas de tecnologia que 
vêm sendo desenvolvidas e adquiridas desde a última década. A Linkedby oferece a maior 
suíte de soluções, com grande redução de custos logísticos e operacionais.

LINKED BY

PRODUTOS

Oferecemos aos associados da ABAD e de suas filiadas estaduais desconto de 15% na cessão de uso e bonificação das 
3 primeiras mensalidades.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

Contato:
www.linkedby.com.br

a) WMS CONTROL - Sistema desenvolvido para otimizar a gestão intralogística e os seus processos, 100% 
WEB, que utiliza o conceito de armazenamento nas nuvens ou SaaS (Software as Service). Para empresas 
de todos os portes e segmentos, permite o acesso por múltiplos dispositivos como tablets, smartphones e 
outros.

b) #TAMOSJUNTOS – Portal de Vendas e Serviços que pode ser integrado com qualquer ERP legado. 
Algumas ferramentas: Marketing Digital (criar campanhas, pesquisas e promoções), Roteirização de entregas 
PathFind, Aplicativo de controle de entregas CashDrive e Painel de gestão de entregas PathTracker. 

c) BI ActiON® - Business Intelligence baseado nas ferramentas Qlik View OEM, que transforma dados 
brutos da organização em informações significativas (valores competitivos e estratégicos) para serem geridas, 
transformadas, compartilhadas e monitoradas. Pode ser integrado com qualquer ERP legado através da 
nossa plataforma MASTER CROSS “DW”. 

d) No portfólio ainda se destacam:
• Roteirização de Equipes (vendas e promotores);
• Roteirização de Entregas;
• Rastreamento de equipes externas (vendedores e promotores);
• Automação de força de vendas;
• SGP - Sistema de gerenciamento de Pesquisas (Promotores);
• Sistema de gerenciamento de Frotas “Fleetcom”

• ABBN • Nestlé • Mirassol • Comercial Ibiapina • Qpasso • DFS • Stampa • Ikeda

TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO 
(Sistemas de controle e gestão)

Marcelo Faria
comercial@linkedby.com.br 
(11) 2971-5400 ramal 2059 / (11) 98753-1946
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MÁXIMATECH  

PRODUTOS

Desconto de 12% no valor de licença da solução de Força de Vendas para associados da ABAD / Filiadas.
VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

Contato:
www.maximatech.com.br  
comunicacao@maximatech.com.br

Faça a venda, online e offline, integrada a qualquer 
ERP, e toda a gestão do seu time comercial externo 
com soluções de emissão de pedidos, catálogo digital, 
pronta entrega, geolocalização, análise de desempenho 
e autorização de preço.

• JC Distribuição/GO
• Nordil/PB
• Rio Vermelho  

Distribuidor/GO
• Cabral e Sousa (BA)

• Bocchi Atacado/PR
• Dismelo/PA
• Grupo Nascimento/

BA
• Oesa/SC

• EBD/SP
• Disdal/DF
• Frios Vilhena/AC
• Brasil Distribuidora/RO
• DEC Rio Piranhas/PI
• Real Bebidas da Amazônia/

AM

Forças de Venda: 

TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO 
(Força de vendas, E-commerce,
 Logística de Entrega e Trade Marketing)

Redes Sociais:
Facebook: maximatechbr
Twitter: maximatechbr
Youtube: maximatechbr

Selva Tassara –
Diretora de Marketing
(62) 3412-2900 
(62) 99231-3908 - WhatsApp

- Mais 1.300 clientes em todo o Brasil
- 35% dos atacadistas distribuidores do Ranking ABAD/Nielsen são nossos clientes
- Mais de 80 mil usuários ativos
- Os nossos clientes presentes no Ranking ABAD/Nielsen tiveram um crescimento de 12% em 
seu faturamento, 3% acima da média do mercado
- R$ 22,6 bilhões foi o faturamento anual de nossos clientes presentes no Ranking ABAD/
Nielsen
MáximaTech - Conectando o distribuidor ao varejo. Simples assim.

Venda online 24/7 e amplie suas regiões de atuação sem 
precisar aumentar a equipe comercial. Crie campanhas 
de marketing com e-mails, notificações e cupons de 
desconto para estimular a compra de seus clientes.

E-Commerce 

Roteirize automaticamente suas cargas e reduza seus 
gastos com combustível e desgaste da frota, além de 
reduzir o tempo das entregas. Após a roteirização, 
acompanhe as ações do motorista em tempo real e 
controle cada um dos romaneios.

Logística de Entrega
Controle os promotores de venda em campo, realize 
pesquisas no PDV e identifique rupturas de gôndola que 
atrapalham a venda de seus produtos. Trabalhe com 
o modelo de loja perfeita e aumente a performance da 
equipe de trade.

Trade Marketing



27

A Polibras Software é uma empresa pioneira em sistemas de 
automação de força de vendas no Brasil. Com mais de 27 
anos de mercado, sua atuação foi ampliada devido ao constante desenvolvimento de soluções 
baseadas em estudos das melhores práticas dos segmentos atacadista, distribuidor, industrial, 
varejista e de serviços, todas pensadas para o sucesso do cliente.

POLIBRAS SOFTWARE

PRODUTOS

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

Contato:
www.polibrasnet.com.br 

TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO 
(Gestão de Equipes de Vendas)

Helaine Tahim – Gerente Comercial
helaine.tahim@polibrasnet.com.br
(85) 4008-4510

a) FastSeller: Solução completa de força de vendas para gestão de equipes externas. Com ele você pode 
gerenciar o time de vendas e sua carteira de clientes, realizar pedidos, controlar estoque, gerar relatórios, 
rotas e mais.

b) PolistoreApp: Um canal de vendas B2B em formato de aplicativo no qual os clientes realizam pedidos 
sempre que identificam a necessidade, sem a dependência de um vendedor. O app é feito de acordo com 
sua regra de negócio e com a identidade visual da sua marca.

c) Monitoramento de entregas: Solução para monitoramento inteligente com acompanhamento em 
tempo real do status das entregas, coletas de informações e localização do veículo.

d) Agende-se Forms: Solução ideal para o controle e acompanhamento de equipes externas através de 
checklists. Com ele você garante maior assertividade das rotas, diminuindo os esforços em programar as 
atividades diária dos promotores.

• Três Rios 
• Dipac
• Dismelo
• Dunorte
• Bartofil
• DPC
• Roge
• Donizete

• GD7 
• JS Distr. Cosméticos
• Indústrias Maratá
• Santa Amália
• DAG Distribuidor
• JSB
• Indaiá
• Esmaltec

• Jotujé
• Vila Nova
• Nova Era
• Baterias Moura
• Colmeia
• Naturágua
• MegaG Alimentos
• Riograndense Distr.

• Okajima
• Bioextratus
• Cialne Ind. Alimentos
• Ferreira Distribuidora
• Dansul
• DSL
• Aliar Distribuidora
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Desde 1989, a Sankhya Gestão de Negócios é uma das maiores empresas provedoras de 
Sistemas Integrados de Gestão Corporativa (ERP) do Brasil, com 27 unidades e mais de 10.000 
clientes dos segmentos de Atacado Distribuidor, Indústria, Varejo, Serviços e Agronegócios.  

SANKHYA

Além de funcionalidades específicas para atender todas as demandas do segmento, a Sankhya conta com 
uma oferta exclusiva, o Sankhya Express, um pacote de soluções/módulos preestabelecidos e adequados à 
realidade do setor, buscando melhorar a gestão da sua empresa com menor investimento e com apenas 8 (oito) 
semanas de implantação.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

Contato:
www.sankhya.com.br   

PRODUTOS

ERP:  Gestão de Pessoas: Business Intelligence (BI): 
As soluções Sankhya foram 
desenvolvidas com estruturas 
modulares, flexíveis, customizáveis, 
totalmente WEB e mobile para 
facilitar a tomada de decisão e 
resultar em ganhos de produtividade 
e rentabilidade da sua empresa. 
Com metodologia exclusiva, a 
implantação do sistema e a adesão 
dos usuários é mais rápida e 
eficiente.

Desenvolver e manter um quadro 
de colaboradores motivado, repleto 
de talentos e com alta sinergia 
e produtividade confere melhor 
desempenho às organizações, 
resultando em maior rentabilidade 
e competitividade. O Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas 
Sankhya auxilia as empresas a 
obter êxito neste desafio.

Integrando processos e dados 
de diferentes áreas táticas e 
gerenciais, o BI permite acesso 
e visualização das informações 
gerenciais chaves em tempo 
real. Acompanhe por meio de 
poderosos indicadores gráficos 
de apoio à decisão (Dashboards) 
a margem de contribuição e a 
rentabilidade de uma negociação, 
o prazo médio de estocagem, o 
ponto de equilíbrio no mês corrente 
entre outros indicadores com mais 
facilidade e agilidade.

• Universal Automotive Systems
• Kia Motors Distribuidora

• Social Distribuidora
• Garcia Atacadista

• Ramada Atacadista

TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO 
(Sistema Integrado de Gestão)

Redes Sociais
Facebook: Sankhyagestao
Twitter: Sankhyagestao
Youtube: Sankhyagestao

Fernando Ferreira de Oliveira
fernando.oliveira@sankhya.com.br
0800 940 0750
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A TOTVS é uma empresa brasileira de tecnologia, 
especialista no desenvolvimento de soluções de negócios 
para players de todos os portes. Nossas ferramentas são integradas e atendem tanto o core 
business quanto o back office dos nossos clientes, permeando toda a sua cadeia de valor, de 
ponta a ponta. Tudo para tornar o empreendedor mais competitivo em sua especialidade de 
atuação.

TOTVS

O Associado ABAD tem descontos especiais na aquisição de qualquer produto do portfólio TOTVS Distribuição.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

Contato:
totvs.com/sistema-de-gestao/distribuicao
comercial.pc@totvs.com.br

PRODUTOS

• Comercial Esperança
• JC Distribuição
• Rio do Peixe
• DAG
• FRIBAL
• Vila de Arouca

TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO 
(Softwares de Gestão)

Redes Sociais:
Linkedin:company/totvs
Facebook: totvs
Twitter: totvs
Youtube: totvs

• Grupo Jorge Batista
• Raça Distribuição 
• Recife Mercantil
• Disdal Distribuidora
• Cabral & Souza 

• Base Atacadista
• Nordil Vila de Arouca
• DEC Rio Piranhas
• Copa Alimentos
• Oesa

• DISJOI Gaúcha
• Atacado Machado
• BIG Amigão
• Atacado Joinville
• Real Distribuidora

ERP Winthor Distribuidor: Inteligência de Negócios: WMS: 

Para a gestão de ponta a ponta do 
Atacadista Distribuidor, gerando 
controle efetivo de toda operação 
da empresa em tempo real, ganho 
de eficiência operacional com as 
melhores práticas do segmento e 
redução de custos com automação 
e otimização de processos.

Um conjunto de soluções que 
gera maior inteligência para o 
negócio, através de soluções de B.I 
(Business Inteligência), que permite 
ao gestor utilizar mais tempo para 
acompanhar a execução. Auditoria 
Eletrônica Online com consultoria 
de melhores práticas recorrente 
e solução de Geolocalização que 
apoia o atacadista distribuidor no 
aumento de sua carteira de clientes, 
resultando em aumento de vendas 
e redução de custo logístico.

Para uma gestão avançada de 
estoque, com o WMS TOTVS o 
Atacadista Distribuidor consegue 
eliminar gargalos em gestão 
do estoque, automatizar a 
separação e conferência através 
de coletores radiofrequência, 
realizar monitoramento online de 
toda operação e produtividade, 
providenciar o reabastecimento 
preventivo e corretivo da área de 
picking.

Fernanda Mariano
fernanda.martins@totvs.com.br
(62) 3250- 0200
(62) 99192-3664
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O ABGroup é um grupo de consultoria em negócios 
especializada em oferecer soluções que agregam valor a sua 
empresa. A equipe é composta de consultores especialistas que atuam em âmbito nacional. 
No mercado de consultoria desde 1993, o ABGroup é sucesso em mais de 2.500 projetos 
realizados, com mais de 2.000 clientes atendidos no Brasil e no exterior e mais de 50.000 
alunos treinados.

ABGROUP

Para associados à ABAD ou às suas Filiadas Estaduais 
serão oferecidos 10% de desconto em relação ao 
valor divulgado em nosso site.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRODUTOS

Cursos e Treinamentos EAD 
Cursos e Treinamentos in Company

O módulo FGL - Formação de Gestores em Logística permite dominar algumas ferramentas de gestão importantes 
para a área de Logística e Cadeia de Abastecimento, com os objetivos de:
• Formar gestores em logística focados em performance;
• Oferecer aos alunos uma visão completa sobre o tema;
• Desenvolver habilidade para a gestão logística;
• Desenvolver nos participantes a habilidade de pensar estrategicamente e agir para obtenção de resultados;
• Oferecer aos alunos conhecimentos que podem ser aplicados no seu dia a dia profissional e que contribuam para 
alavancar sua carreira ou desenvolver seu próprio negócio.

Entre os diversos temas tratados, o aluno amplia seus conhecimentos sobre: 
• Gestão Colaborativa na Cadeia de Abastecimento
• Modais de Transportes
• Gestão Estratégica de Estoques
• Gestão Estratégica de Fornecedores
• Auditoria de Estoques
• Gestão de Movimentação e Armazenagem
• Centros de Distribuição 
• Gestão de Transportes
• Logística Reversa
• Gestão de Frota Própria
• Tecnologia de Informação Aplicada à Logística

SERVIÇOS
(Consultoria)

Contato:
www.undbrasil.com.br 
Ana Paula
ana.paula@abgroup.com.br / und@abgroup.com.br
(34) 3214-8001

Redes Sociais:
Facebook: ABGroup
Linkedin: ABGroup Desenvolvimentos de Negócios 

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

• Disdal
• Tenda
• JC Distribuidora
• Grupo Martins
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A Boa Vista é uma empresa brasileira que alia inteligência analítica à alta tecnologia para 
transformar dados em soluções para clientes e consumidores.  
Criada há mais de 60 anos como SCPC, contribui com a atividade de crédito e para o consumo 
equilibrado. 
É precursora do Cadastro Positivo, da consulta do CPF com score e de parcerias na negociação 
de dívidas. 
É ainda referência no apoio à tomada de decisão (prospecção, aquisição, gestão de carteiras 
e recuperação).

BOA VISTA

Os associados da ABAD/Filiadas Estaduais possuem uma tabela de preço diferenciada em relação 
ao mercado em geral. 

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

Contato:
www.boavistascpc.com.br

PRODUTOS

Define Score Crédito PJ Gerenciamento de Carteira 
O Define é um relatório que facilita 
a venda para empresas, avaliando 
o risco da negociação com o melhor 
Score do mercado para análise de 
pequenas e médias empresas!
Com a inteligência analítica da 
Boa Vista, o Define cruza dados 
cadastrais, restritivos da empresa e o 
comportamento dos sócios, avaliando 
sua situação atual e histórico para 
recomendar se a venda deve ou não 
ser aprovada. 

O Score Crédito PJ é uma solução 
que permite avaliar as chances 
de uma empresa não pagar uma 
dívida nos próximos 12 meses. 
Usando essa informação, você 
consegue criar diferentes critérios 
para conceder crédito, como 
oferecer mais parcelas para os 
bons pagadores e um número 
menor de parcelas ou venda à 
vista para quem apresenta maior 
nível de risco.

Com a solução de monitoramento 
de CNPJ da Boa Vista SCPC, 
é possível analisar o risco e as 
oportunidades da carteira de clientes 
e fornecedores, com base em 
informações completas de análise 
de risco (rating), dados cadastrais e 
restritivos tanto da empresa quanto 
de seus sócios e das empresas 
participadas. Principais benefícios: 
redução da inadimplência com alerta 
diário do movimento da carteira de 
clientes e fornecedores, agilidade 
nas ações de recebimento do crédito 
concedido e antecipação das ações 
de relacionamento.

• Grupo Atacadão
• Grupo JBS

SERVIÇOS 
(Soluções para Gestão de Crédito)

Central de Vendas
0800 701 7887
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Os associados da ABAD/Filiadas Estaduais possuem uma tabela de preço diferenciada em relação 
ao mercado em geral. 

A Boomera é uma empresa brasileira que nasceu para desenvolver e executar soluções 
inovadoras a partir de resíduos, desde o ponto de vista técnico de P&D em reciclagem e novos 
materiais ao ponto de vista das cadeias de logística reversa e atendimento à Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS). A empresa é composta de 130 especialistas em resíduos, que 
desenvolvem e executam soluções para uma nova economia onde os resíduos são matérias 
primas exponenciais e produtos causam impacto positivo. É parceira do Instituto ABAD no 
desenvolvimento do projeto Futuro Consciente.

BOOMERA

Contato:
www.boomera.com.br
(11) 2308-5175 

Redes Sociais:
Facebook e Instagram: 
boomerabr

PRODUTOS

PEVs
Instalação, operação e gestão de Pontos de Entrega 
Voluntária de materiais recicláveis (PEVs), onde 
os consumidores depositam de forma voluntária os 
resíduos recicláveis que geram. Os PEVs integram o 
projeto Futuro Consciente e permitem o atendimento 
à PNRS por parte dos associados da ABAD e de 
indústrias parceiras.

Educação Ambiental 
Outro aspecto do projeto Futuro Consciente, que tem 
como viés conscientizar os consumidores a fazer 
a separação dos resíduos sólidos e dar a eles a 
destinação adequada. 

A Boomera possibilita às indústrias e aos atacadistas distribuidores atender à Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10) por meio do Projeto Futuro Consciente, que tem valor social 
agregado e o aval da ABAD!

VANTAGEM/DIFERENCIAL

SERVIÇOS 
(Soluções Ambientais)

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• ABAD
• Grupo Pão de Açúcar
• Assaí

Felipe Vieira 
felipe.vieira@boomera.com.br 

Gustavo Fonseca 
gustavo@boomera.com.br
(11) 2308-5175 



34

A Caixa é uma empresa 100% pública, com papel fundamental no desenvolvimento urbano e 
da justiça social do país, uma vez que prioriza setores como habitação, saneamento básico, 
infraestrutura e prestação de serviços, contribuindo significativamente para melhorar a vida 
das pessoas. Para seus clientes, sempre oferece os melhores serviços e opções de crédito, 
ajudando-os a concretizar seus sonhos, acumulando conquistas e sucessos em parceria com 
o povo brasileiro.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

A Caixa oferta linhas de crédito e demais produtos e serviços bancários, observando a disponibilidade de recursos 
e dispositivos legais vigentes, com manutenção de equipe específica para atendimento às necessidades dos 
associados; acolhe e analisa, com prioridade, as propostas de financiamento apresentadas, desde que haja 
disponibilidade de recursos; orienta e acompanha o desenvolvimento das operações apresentadas, com o 
objetivo de abreviar suas contratações e respectivas liberações dos recursos financeiros, tudo conforme os 
critérios de segurança e política operacional; propicia às pessoas indicadas pela ABAD / Filiadas Estaduais 
informação técnica e treinamento necessários na obtenção de apoio financeiro, promovendo atividades de 
orientação e esclarecimentos, sempre que necessários, para cumprimento dos objetivos aqui propostos.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

Contato:
www.caixa.gov.br
(11)3149-9200

PRODUTOS

Redes Sociais:
Facebook: caixa
Twitter: caixa

SERVIÇOS 
(Instituição Bancária)

Linhas de crédito para Pessoa 
Física e Jurídica, com taxas 
competitivas. 

Serviços Bancários como abertura 
de conta corrente, conta salário, 
débito automático e diversos, com 
tarifas diferenciadas.

Opções de invest imentos: 
poupança, ações, CDB, Fundos, 
LCI, Previdência, LCA, Tesouro 
Direto, entre outros.                                     

Superintendência de Grandes 
Empresas (SGE):
Denise Emer Ferreira Silva 
Thiago Martin Nogueira Cunha
Marco Antonio Buzzo
sge3335sp@caixa.gov.br

• Grupo Pão de Açúcar
• Grupo Seta

• Auto Serviço Alimentos (Akki)
• Giga BR Distruibor e Atacadista (Mambo)

Gerência de Clientes e Negócios:
Diego da Costa Dantas Amaral
diego.amaral@caixa.gov.br
Juliano Henrique Delphino
juliano.delphino@caixa.gov.br



35

Há mais de dez anos a DESSIMONI & BLANCO ADVOGADOS 
(DBA) vem trabalhando para orientar uma gestão jurídica segura 
e inovadora, sempre primando pelos valores éticos, responsabilidade, seriedade e 
aperfeiçoamento técnico dos profissionais envolvidos na prestação de serviço aos clientes. 
Seu principal objetivo é oferecer às companhias da cadeia de abastecimento soluções jurídicas 
eficientes e atualizadas de forma interativa e dinâmica, compreendendo o direito como uma 
ferramenta de gestão empresarial através da comunicação acessível em todos os níveis da 
empresa. 

DESSIMONI & BLANCO ADVOGADOS 

Contato:
http://dba.adv.br/

PRODUTOS
a) ÁREA TRIBUTÁRIA 
- Interpretação e aplicação da legislação federal, estadual e municipal;
- Contribuições previdenciárias;
- Planejamento tributário;
- Obtenção de regimes especiais, 
- Acompanhamento à fiscalização de tributos. 
- Impugnações, defesas e recursos administrativos (Autos de Infração), 
- Gerenciamento de passivos e contingências fiscais;
- Recuperação judicial e administrativa;
- Impugnação judicial de cobranças indevidas.

c) DIREITO COMERCIAL E 
CONTRATOS 
- Contratos nacionais e internacionais de 
compra e venda, distribuição, transporte, 
armazenamento, locação e fornecimento 
de bens e serviços, intermediação 
e representação, industrialização, 
licenciamentos, consórcios, franquia, 
entre outros.

b) ÁREA SOCIETÁRIA 
- Constituição e encerramento de empresas, consórcios, joint ventures, 
participações;
- Reestruturações e reorganizações societárias;
- Fusão, aquisição, cisão e incorporação de empresas;
- Compra e venda de participações societárias e transferência de ativos; 
- Contratos e estatutos sociais, acordo de acionistas, acordo de quotistas 
e atas de assembleia; - Planejamento sucessório (sucessão familiar e 
sucessão empresarial);
- Planejamento patrimonial;
- Constituição e gerenciamento de associações, fundações e entidades;
- Planejamento e estruturação de investimento estrangeiro direto e indireto;
- Litígios entre sócios ou com empresas;
- Dissolução parcial ou total de empresas.

Redes Sociais:
Facebook: dessimoniblanco
Linkedin: dessimoni-&-blanco-advogados 

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• Tenda • Atlas Distribuidora • Brinox • Bronzearte • Cereser • Fasouto • Jundiá • Liv Drinks • Multicoisas 
• PC Sistemas • Roldão • Zamboni • Outros.

SERVIÇOS
(Assessoria e Consultoria Jurídica)

Dra. Patrícia Fiore
pfiore@dba.adv.br
(11) 3071-0930

d) OUTRAS ÁREAS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA
Família e sucessões; imobiliária; 
propriedade intelectual; bancária; direito 
do trabalho; 
crimes tributários e contra a ordem 
econômica e financeira; terceiro setor.
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A Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios 
brasileira com padrão e atuação internacionais de 
desenvolvimento e capacitação de executivos, empresários e gestores públicos.  A FDC 
acredita que as soluções para o desenvolvimento organizacional podem ser encontradas 
dentro das organizações, a partir da conexão entre teoria e prática. Para isso, pratica 
com as organizações o diálogo e a escuta comprometida, construindo com elas soluções 
educacionais integradas. Com sólida articulação internacional, a FDC oferece acesso 
a importantes centros produtores de tecnologia de gestão e a modernas correntes do 
pensamento empresarial.

PRODUTOS

Acesso ao conhecimento acadêmico à experiência empresarial acumulada em mais de 40 anos de trabalho 
realizado junto às empresas. Por meio da prática constante do diálogo, a filosofia é trabalhar com as organizações 
e não somente para elas, respeitando a identidade das empresas, a peculiaridade dos segmentos em que 
atuam e a dinâmica dos mercados.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• Martins • MRS Logística • VLI • Grupo Mateus

FUNDAÇÃO DOM CABRAL

Contato:
www.fdc.org.br

SERVIÇOS
(Educação corporativa)

Redes Sociais:
Twitter: DomCabral  
Facebook: FundacaoDomCabral

Soluções Educacionais 
Custominazadas:

Parcerias Empresariais: Pós-Graduação

FDC entende que cada organização 
tem uma identidade própria, um nível 
diferenciado de competências, planos 
e objetivos de desenvolvimento. 
Por essa premissa, um Programa 
Customizado é aquele que é 
construído junto com o cliente para 
atender às suas demandas de 
desenvolvimento específicas. Um 
Programa Customizado é um processo 
que promove o desenvolvimento e/
ou a transformação da organização. 
Equipes do cliente e da FDC     
articulam-se em um trabalho 
conjunto a partir de uma determinada 

Mais de 650 empresas e organizações 
fazem parte das chamadas Parcerias 
Empresariais, um modelo educacional 
diferenciado e pioneiro no mundo, 
que traduz, na prática, o que a FDC 
define por construção conjunta. 
Nelas, a FDC atua como facilitadora 
na formação de redes de empresas 
com características comuns 
que, em conjunto, aceleram seu 
desenvolvimento e alcançam melhores 
resultados. Esse aprendizado coletivo 
é complementado por momentos 
individualizados de atuação da FDC 
dentro de cada empresa, de forma 
personalizada e com a participação 
de executivos dessas organizações 
em Programas de capacitação 
especialmente desenvolvidos para as 
Parcerias.

Os Programas de Pós-Graduação, 
como Especialização em Gestão, 
Executive MBA e Mestrado 
Profissional em Administração (MPA), 
aliam formação teórica com foco no 
mercado, unindo a vanguarda do 
pensamento acadêmico e empresarial. 
O rígido processo de seleção dos 
participantes garante um excelente 
nível de interação e networking.
A FDC também oferta soluções 
educacionais de curta duração), 
que abrangem diversas áreas como 
Gestão de Pessoas, Gestão, Inovação, 
Finanças, Gestão Sustentável, 
Marketing, Internacionalização, 
Desenvolvimento Estratégico, Projetos, 
Empresas Familiares, Gestão Pública 
e outros.

Telefone: 08009419200
E-mail: atendimento@fdc.org.br
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O Grupo Pretel, Sociedade de Advogados no mercado há 
mais de 15 anos, atua em Direito Civil, Direito de Família, Direito das Sucessões, Direito 
Trabalhista (Trabalhadores e Empresas), Direito Tributário, Direito Previdenciário, Direito 
Criminal.
Temos o compromisso de executar todas as atividades constantes do escopo dos trabalhos 
com total respeito aos princípios de conduta ética e em conformidade com as leis previstas 
no ordenamento jurídico brasileiro, garantindo a confidencialidade de todas as informações 
obtidas junto aos clientes para a execução dos trabalhos.
Contamos com uma ampla e capacitada equipe de advogados, todos especializados em suas 
respectivas áreas de atuações, estagiários e consultores, além de parceiros, colaboradores e 
correspondentes espalhados por todo território nacional.

PRETEL

Contato:
www.grupopretel.com.br

PRODUTOS

• Planejamento tributário
• Compensação e outras formas de pagamento de tributos
• Recuperação de Crédito
• Condução de processos administrativos
• Condução de processos judiciais
• Análise acerca dos tributos incidentes sobre as mais diversas atividades

Para os associados ABAD/Filiadas, oferecemos Auditoria para Revisão do Tributos, objetivando a redução 
dos custos tributários e identificação de indébitos passíveis de utilização como créditos para pagamento dos 
vincendos.  Nossos serviços possuem ainda seguro de responsabilidade civil, dando total segurança aos nossos 
clientes quanto aos serviços prestados.    

VANTAGEM/DIFERENCIAL

SERVIÇOS 
(Consultoria tributária)

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• Ponto Frio 
• JSL Logistica
• Paschoal Metalúrgica

Benedito Fernandes Beligni
benedito.beligni@grupopretel.com.br 
(11) 4123-3196

• Super Adega Atacadista
• LIGZARB Supermercados
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Há 10 anos no mercado, a Interhunter é primeira Consultoria 
em Recrutamento e Seleção de profissionais com expertise 
no atendimento às empresas da cadeia de abastecimento, em especial as indústrias de bens de 
consumo. Com equipe multidisciplinar, qualificada e comprometida, formada por profissionais 
graduados e pós-graduados em Psicologia, Administração, Recursos Humanos, Marketing e 
Comunicação Social.

INTERHUNTER

SERVIÇOS
(Consultoria em Recrutamento e Seleção)

Contato:
www.interhunter.com.br

PRODUTOS

Recrutamento e Seleção de profissionais das áreas: Comercial, Marketing, Trade Marketing e Logística, 
atendendo indústrias de bens de consumo e fornecedoras dos canais de distribuição: Varejo, Atacado, Distribuidor, 
Food Service e B2B, com atuação nacional.

Treinamento e Desenvolvimento para equipes comerciais com destaque para o treinamento que visa tirar o foco 
do preço no momento da venda.

Coaching de Liderança para profissionais com alto desempenho em vendas e que assumem liderança de equipe.

• Trabalho segmentado que permite oferecer assertividade e agilidade nos processos seletivos.
• Equipe de consultores especializados, com ampla  visão de negócios e consistente conhecimento das 
  peculiaridades regionais.  
• Avaliação comportamental e psicológica para os dois candidatos finalistas, sem custo adicional.
• Acompanhamento do profissional contratado por um período de três meses, apoiando-o 
  na integração à nova empresa.
• Honorários diferenciados para os Associados da ABAD.

VANTAGENS/DIFERENCIAIS

Glaucia Telles
glaucia@interhunter.com.br 
(11) 4208-2052 - Cel.: (11) 97019-5694
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A MMA Análises e Consultoria nasceu em 2013 para assessorar 
empresas na área financeira, elaborar projetos de investimento e ministrar cursos da área 
financeira e de crédito. Possui uma plataforma de análise com relatórios de empresas que 
publicam seus balanços na mídia. O diferencial do relatório é atribuir uma nota aos balanços 
e uma projeção da sua tendência, além da padronização do balanço, com índices financeiros 
e gráficos. Agora os clientes podem acessar a plataforma e utilizar a tecnologia para gerar os 
relatórios para seu processo de decisão, com todo conteúdo do relatório original.

MMA 

Contato:
www.balancos-analisados.com.br 

PRODUTOS

Acesso a plataforma de análise de balanços para geração de relatórios financeiros com nota do balanço e sua 
tendência futura, além do balanço padronizado, com índices financeiros e gráficos. O custo é muito baixo para 
utilizar a tecnologia, que gera um relatório técnico robusto e que possui critério objetivo de atribuição de nota e 
tendência, diferenciais que as planilhas de análise utilizadas pelas empresas não possuem.

Para empresas associadas à ABAD e às suas Filiadas Estaduais a MMA oferece:
• Desconto de 12% na tabela, para 20 acessos mensais.
• Desconto de 15% na tabela, para 50 acessos mensais.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

SERVIÇOS 
(Consultoria - Plataforma de Análise de Balanços)

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• Sicredi Vanguarda PR

Marcio Torres
marciotorres56@gmail.com
(11) 94288-2100

Redes Sociais:
Facebook: MMA Análises e Consultoria
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a) Projetos personalizados de acordo com uma avaliação minuciosa da área de cada cliente 

c) Instalação das luminárias com equipe própria.

b) Fabricação das luminárias personalizadas de acordo com a demanda solicitada em projetos.

A Luminae realiza projetos luminotécnicos e fabrica luminárias de alta eficiência com o objetivo 
de melhorar a gestão de energia de seus clientes e potencializar a iluminação dos ambientes. 
Reduzir o consumo e melhorar a qualidade da iluminação é o principal objetivo da empresa.

PRODUTOS

A Luminae oferece aos associados da ABAD e se suas Filiadas Estaduais, em condições especiais, 
uma solução de eficiência energética com o menor consumo do mercado e com a melhor qualidade de 
iluminação, dentro das normas exigidas pela ABNT.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

Contato:
www.luminae.com.br
(11) 4384-4418

Luis Guilherme Pires
luis.pires@luminae.com.br
Clarissa Ferreira
clarissa.ferreira@luminae.com.br

LUMINAE

SERVIÇOS 
(Eficiência energética) 

• Atacadão • Assaí • Atakarejo • Base Atacadista • Centro Sul Atacarejo • Melhor Atacado 
• Mercadão Atacadista • AGV • IG Logistics • Syncreon
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Na Serasa Experian, acreditamos que dados ampliam 
oportunidades para criar um amanhã melhor. Por isso, 
ajudamos pessoas e empresas a explorar o poder dos dados, 
transformando-os em oportunidades, para que possam alcançar seus objetivos. Estamos 
constantemente buscando novas informações e tecnologias para desenvolver as melhores 
soluções para: achar novos clientes, reduzir riscos de crédito, evitar fraudes, vender com 
segurança, recuperar dívidas e assinar documentos digitalmente. Fazemos parte da Experian, 
líder mundial em serviços de informação, e há 50 anos trabalhamos pela sustentabilidade das 
relações de consumo e pelo desenvolvimento socioeconômico do Brasil.

SERVIÇOS 
(Soluções para gestão de crédito e certificação digital)

PRODUTOS

O associado ABAD / Filiadas Estaduais conta com produtos Serasa customizados para o atacadista, assim como
preços diferenciados e descontos exclusivos.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

Contato:
José Eduardo SIlva
Gerente Nacional MPME
jose.Eduardo@br.experian.com
(31) 99533-6093

O cliente atacadista de pequeno porte associado à ABAD/Filiadas Estaduais conta com uma tabela de preços 
personalizada e valores de consumo mínimo reduzidos. Os descontos da oferta podem chegar a 40% sobre 
tabela de preços tradicionalmente utilizada pelo público PME, sendo 5% decorrente do status de associado à 
ABAD/Filiadas e outros 35% caso o atacadista compartilhe dados dos hábitos de pagamentos de seus clientes.

Os associados ABAD/Filiadas têm o benefício exclusivo de 10% de desconto na aquisição e renovação de certificados 
digitais Serasa Experian. 

A Lista Online Serasa Experian é uma ferramenta que permite ao cliente adquirir listas de prospecção de 
consumidores ou empresas de maneira segura, rápida e fácil. A Serasa oferece desconto de 20% para os 
associados à ABAD/Filiadas na aquisição da lista Online.

• Makro Atacadista 
• Martins  
• Megafort Distribuidora 

Tabela Atacadista PME:

Certificado Digital:

Lista Online: 

• Armazém Mateus 
• OESA 
• Cacique Atacado 
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A THB é uma consultoria global especializada em soluções de 
gerenciamento de riscos, seguros, resseguros, benefícios e 
affinity, que possui 750 escritórios em 150 países. No Brasil, são seis escritórios em cinco 
estados (SP, RJ, MG, RS e CE), que atendem mais de 3.100 empresas.  Isso torna a THB uma 
das 5 maiores consultorias de Seguros, Resseguros e Benefícios do país, com um time que 
entende as necessidades do cliente brasileiro, além de dominar as particularidades do mercado 
global. A partir da identificação dos riscos, dos desafios e das necessidades de cada cliente, 
a empresa desenvolve soluções customizadas em programas e presta assessoria contínua.
Como a THB trabalha:
• Atualização permanente dos cenários de risco
• Sócios-gestores participando diretamente da operação
• Referências de preço e cobertura dos principais mercados do mundo
• Acesso às melhores práticas e condições comerciais

THB

SERVIÇOS
(Consultoria em Seguros)

Contato:
www.thbgroup.com.br

PRODUTOS

a) Seguros patrimoniais

c) Todo portfólio em recursos humanos

Consultoria customizada em serviços e gestão com preços diferenciados para associados da ABAD e de suas 
filiadas estaduais.

VANTAGENS/DIFERENCIAIS

b) Seguros e garantias financeiras

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

Paulo Leão de Moura Neto
paulo.neto@br.thbgroup.com
(11) 3889-6699

• Supermercados Dia Brasil   
• Supermercados Lopes   
• M. Dias Branco 
• Ducoco 
• McDonalds   

• UOL
• Piraquê   
• Avianca   
• Leão Alimentos 
• Sebrae



43

Nosso papel como corretora de seguros é buscar a melhor 
alternativa de cobertura para o risco a ser assegurado, com 
a melhor condição operacional e o custo mais adequado, atendendo às necessidades e 
expectativas de cada cliente. Nossos profissionais são especialmente selecionados e oriundos 
dos mais diferentes seguimentos de mercado, tais como: seguradoras, transportadoras, 
portos, comércio exterior, operações logísticas, operações aduaneiras e indústrias, com amplo 
domínio da legislação e das normas técnicas que regulam as atividades de seguros.

SERVIÇOS 
(Corretora de Seguros)

TRADE VALE

PRODUTOS

• Expertise nos produtos oferecidos à ABAD: corretora  com 22 anos de 
experiência.
• Presença comercial em âmbito nacional
• Profissionais especializados em diversos ramos de seguros
• Soluções diferenciadas em Consultoria de Prevenção e Perdas
• Solução de Software para integração de informação

VANTAGEM/DIFERENCIAL Contato 
www.tradevaleseguros.com.br 

TRANSPORTES DE CARGA 

SEGURO DE RISCOS FINANCEIROS: 

SEGUROS PATRIMONIAIS:

Para Atacadistas e Distribuidores
Seguro Completo que protege a carga contra os mais diversos tipos de riscos, com coberturas para acidente, 
avarias e roubos, seguindo padrões internacionais.

Viabilizamos Seguros de Riscos Financeiros para atender os mais variados perfis de associados:
• Seguro de Crédito Interno - Garante indenização relativa à inadimplência dos pagamentos não efetuados pelos 
clientes em território nacional.
• Seguro de garantia – Garante o cumprimento de uma obrigação contratual pelo fabricante, construtor, fornecedor, 
distribuidor ou prestador de serviços. Algumas modalidades: Performance, Adiantamento de Pagamento, Garantia 
Judicial (tributária, trabalhista e civil), Garantia Financeira para cumprimento de contrato entre atacadista/
distribuidor e fabricante.

• Escritórios, armazéns, comércios e edifícios amparados pelas diversas coberturas de acordo com a natureza 
do seu negócio. 
• Seguro especifico de Roubo para mercadorias em armazéns
• Seguro de Danos Ambientais (para transportes e armazenamento)    
• Seguro de Frota de Veículos
• Seguro D&O – Responsabilidade Civil Profissional Administradores de Empresas 
• Seguro de Cyber Risks (seguro para invasão de hackers)
• Seguro de Fiança Locatícia para os associados (CNPJ e PF)
• Seguro de Vida 
• Outros produtos de seguros de interesse da categoria

Claudia Silva 
claudia@tradevaleseguros.com.br
(11) 5573-4498  e  (11) 9 9793-1909

Renato Palma 
renato.palma@tradevaleseguros.com.br
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A Volkswagen Financial Services é uma companhia com atuação 
global responsável pelas operações financeiras do Grupo Volkswagen 
em todo o mundo. Fundada em 1956, a subsidiária brasileira 
opera comercialmente com três empresas – Banco Volkswagen, Consórcio Nacional Volkswagen e 
Volkswagen Corretora de Seguros – e está entre as cinco maiores operações do Grupo no mundo. 
O modelo de negócio da Volkswagen Financial Services se baseia na oferta de produtos e serviços 
financeiros que facilitam o acesso de clientes aos bens fabricados pelas marcas parceiras – Volkswagen, 
MAN Latin America, Audi e Ducati. Atualmente, as soluções financeiras são ofertadas por meio de 818 
concessionárias de marcas e suportadas por cinco escritórios regionais distribuídos pelo Brasil.

SERVIÇOS 
(Financiamentos, consórcios e seguros)

PRODUTOS

Condições especiais para associados à ABAD e suas Filiadas Estaduais.
VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

Contato
http://bancovw.com.br/br
Waldir Kraft
(11) 5582-5376
waldir.Kraft@vwfs.com

É um Arrendamento Mercantil pelo qual a Volkswagen Financial Services compra o caminhão e o disponibiliza ao cliente oferecendo 
inúmeras vantagens: parcelas mensais fixas e sem entrada, com prazos e quilometragens estabelecidos de acordo com a 
necessidade do cliente. No pagamento mensal estão incluídos alguns serviços, tais como pacote de manutenção MAN SERVICE 
TOTAL, documentação, emplacamento e despachante. Ao término do contrato, o cliente não precisa preocupar-se com a revenda 
do usado, já que pode adquirir o veículo pelo valor de mercado ou devolvê-lo e contratar um novo Leasing Operacional. Dessa 
forma, a frota estará sempre nova, melhorando a produtividade do cliente, bem como os seus custos operacionais.

Sua empresa pode contar com o financiamento CDC da Volkswagen Financial Services, que garante todo o conforto e 
conveniência das prestações mensais, fixas, e com taxas atrativas para financiar caminhões e ônibus das marcas MAN 
e Volkswagen. Com o Plano Sob Medida, sua empresa poderá adequar o fluxo de caixa às prestações do financiamento, 
pagando valores menores ou maiores de acordo com as variações orçamentárias.

Disponível para financiamentos de longo prazo para caminhões das marcas MAN e Volkswagen e até equipamentos para 
atender à necessidade de sua empresa. Essa modalidade de financiamento possui uma das menores taxas do mercado, 
taxas pós-fixadas para o BNDES FINAME TLP, livres de IOF, carência para início da amortização e possibilidade de 
financiamento de até 100% para MPME (Micros, Pequenas e Médias Empresas) e 80% para Grande Empresa.

• Coopermix Amapá
• Caeté Distribuidora
• J. M. Siqueira Alves
• P.F. da Silva Junior Coco

Leasing Operacional

CDC

BNDES FINAME 

Redes Sociais:
Twitter: @bancovolkswagen
Facebook: bancovolkswagen

• Varandas Empreendimentos Imobiliários
• Biotec Indústria e Comércio de Alimentos
• Donizeti Alves de Souza & Cia.
• Kokar Ind. e Com. de Tintas 

• G. Vieira Fernandes & Cia.
• Ramos e Veiga Comercial
• Climax Kosmetik  

Charles Neves
(11) 5582-4795
charles.neves@vwfs.com

Marcelo Bezerra
(11) 5582-5017
marcelo-bezerra.silva@vwfs.com
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Condições especiais para associados à ABAD e suas Filiadas Estaduais.

A VR oferece soluções em benefícios que levam praticidade, 
segurança, comodidade e atendimento ágil às empresas, 
estabelecimentos e trabalhadores, com credibilidade e os seguintes diferenciais: 
• Tudo digital: gestão dos benefícios 100% online. 
• A mais aceita nas maquininhas: Cielo, Rede, GetNet, PagSeguro, Elavon e Vero. 
• Abrangência nacional: mais de 280 mil estabelecimentos credenciados. 
• Top of Mind: 12 vezes finalista no Prêmio Top of Mind de RH. 

SERVIÇOS 
(Benefícios)

VR

PRODUTOS

Condição comercial diferenciada do mercado para todos associados ABAD e Filiadas Estaduais. Inclusão de dois SVAs 
(Serviços de Valor Agregado) na contratação dos produtos do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador). 

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

Contato:
(11) 3103-4999     -     cartoes@bridgemerz.com.br     -    comercial@bridgemerz.com.br

• Supermercados Mundial         • Figwal           • Leroy Merlin (RJ)

• A empresa determina a data e o valor a ser creditado no cartão; 
• O saldo disponível no cartão é acumulativo; 
• Evita os riscos trabalhistas do pagamento da refeição em dinheiro (encargos sociais). 

VR REFEIÇÃO

• Economia de até 50% com gastos logísticos de entrega das cestas básicas físicas; 
• A empresa determina a data e valor a ser creditado no cartão; 
• O saldo disponível no cartão é acumulativo. 

VR ALIMENTAÇÃO

• Aproveitamento de saldo de VT não utilizado. Disponível para Bilhete Único SPTrans, BOM e diversas operadoras; 
• Colaborador recém-admitido sem cartão tem o 1º benefício em conta corrente/conta RH; 
• 100% automatizado e de acordo com a Lei do Vale-Transporte.

VR TRANSPORTE

Serviço odontológico de urgência que apresenta atendimento em domicílio(casa/trabalho) ou em clínicas 
credenciadas junto ao parceiro SOS Dental. Central de Atendimento exclusiva, disponível 24 horas por dia.

VR ODONTO URGÊNCIA

Dá acesso a mais de 4 mil unidades de atendimento e 22 mil tipos de serviços, incluindo psicologia, fisioterapia e 
estética. Sem limite de utilização, sem carência e sem limite de Idade.

VR SAÚDE INDIVIDUAL

Oferece pronto atendimento, aconselhamento e encaminhamento nas áreas psicológica, financeira, jurídica, social 
e nutricional, além de gerenciamento de afastados e consultoria previdenciária.

PAE - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EMPREGADO
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Cuidar do seu patrimônio. Vamos fazer isso juntos?
Você está sempre em busca de boas oportunidades.
E é exatamente isso que acaba de chegar às suas mãos.
A Benevix tem tudo aquilo que você valoriza na sua empresa: Solidez, transparência, 
crescimento, equipe afinada e ótimos negócios. Que tal oferecer para seus colaboradores 
um benefício que vai proteger o seu maior patrimônio?
Quando você oferece um plano de saúde com a qualidade Unimed, está garantindo que sua 
equipe tenha o cuidado e a atenção que todos valorizam. Isso é uma parceria de sucesso!
A Benevix, o 2º maior grupo de administração de benefícios do país está esperando por 
você. Temos uma ótima proposta para sua empresa.

BENEVIX

Associados à ABAD/Filiadas Estaduais têm acesso a 
plano de saúde Unimed com valores diferenciados.
• Plano Coparticipativo
• Atendimento Nacional
• Atendimento Humanizado e Personalizado
• Gestão de Saúde

VANTAGEM/DIFERENCIAL

Contato: 
www.benevix.com.br/planodesaude
0800 591 0534

ASSISTÊNCIA MÉDICA

PRODUTOS

Plano de saúde Coletivo Empresarial Unimed
Opções a partir de R$ 149,68*
*Premium Nacional, faixa etária de 0 a 18 anos em 
quarto coletivo - ANS° 466.262/12-8. 
Data base reajuste: Maio/2019. BENEVIX - ANS:   
N.° 41.771-8 • UNIMED VITÓRIA - ANS: N.° 35.739-1

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• ABAD     • SICOOB    • ANFIP    • UNAFISCO     • ANASP  
• Preços especiais para mais de 50 categorias profissionais.   

Comercial
comercialnacional@benevix.com.br

Redes Sociais:
Whatssap: (27) 99900-7969
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O Einstein atua nas áreas de atenção à saúde, ensino, pesquisa, consultoria e responsabilidade 
social. Além de operar no sistema de saúde suplementar, tem forte presença no sistema público 
por meio de convênios com a prefeitura de São Paulo e da participação no programa de apoio 
ao desenvolvimento institucional do SUS.

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 

Preço diferenciado para os associados à ABAD e suas Filiadas Estaduais.
VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

Contato:
www.einstein.br
Claudia Mazini
relacionamentocorp@einstein.br
(11) 2151-1550

ASSISTÊNCIA MÉDICA

PRODUTOS

Check-up:
O Check-Up Einstein oferece um programa anual, com abordagem multiprofissional, focado em prevenção e 
ajustado aos fatores de risco encontrados. O check-up consiste em um conjunto de testes de rastreamento 
criteriosamente aplicados com o intuito de estratificar o risco e detectar doenças em indivíduos assintomáticos, 
associado à uma visão preventiva com foco em promoção de Saúde. Atividade física, nutrição, gerenciamento 
de estresse, qualidade do sono e cessação de tabagismo são a base para tratamentos e prevenção de doenças 
crônicas e outras patologias.

Redes Sociais:
Twitter: hosp_einstein
Facebook: HospitalAlbertEinstein
Youtube: HospitalEnstein

• DHL 
• Atacadão
• Ceagesp
• Camed
• SICOOB
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www.abad.com.br/centraldenegocios
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ANOTAÇÕES
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Para mais informações, entre em contato com o departamento Comercial da ABAD:
Av. Nove de Julho, nº 3147 - 9º andar •  São Paulo • SP  • CEP: 01407-000

comercial@abad.com.br • (11) 3056-7500 • www.abad.com.br/centraldenegocios

ABAD TRAZENDO MAIS 
OPORTUNIDADE 

PARA SEU NEGÓCIO.




