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O que esperamos de
2020 é que seja um
ano de reformas e
crescimento
JOEL FELDMAN JÚNIOR
Presidente da Abase
presidencia@abase-ba.org.br

Um ano novo se inicia e com ele
se renovam as esperanças de que seja
melhor que o que se foi. 2019 foi um
ano em que o Brasil avançou, o governo
conseguiu fazer a principal reforma que a
sociedade brasileira estava precisando, a
da Previdência. Com isso, deu estabilidade
aos fundamentos econômicos, cujo
objetivo principal é a diminuição de
despesas, especificamente, o déficit
público fiscal.
Parabéns à equipe econômica e,
principalmente, ao Congresso Nacional
que entendeu que, independentemente
de posições partidárias, o que está em
jogo é o futuro do País. A Previdência,
considerada a principal de todas que
o Brasil tem a enfrentar, já sinalizou
positivamente que estamos no rumo
certo e, com certeza, dará maior confiança
para que os empresários nacionais e
internacionais possam investir. Este ano,
esperamos pela Reforma Tributária, que
certamente, abrirá novos horizontes para
os negócios do Brasil.
Com relação à nossa atividade,
crescemos em nível nacional e também
regional. Até novembro, por exemplo,
segundo dados apurados pela Associação
Brasileira de Supermercados (Abras),
nossa entidade-mãe, os supermercados
brasileiros
registraram
3,76%
de
crescimento real - deflacionado pelo
IPCA/IBGE, na comparação com o mesmo
período do ano anterior. O resultado
ultrapassa a meta inicial da entidade
nacional, de 3%, anunciada em janeiro.

Em novembro, o setor apresentou
alta de 5,82% em relação a outubro,
e crescimento de 6,39% comparado a
novembro de 2018
Aqui na Bahia queremos ressaltar a
pujança do nosso setor, se muitos não
experimentaram alto índice de venda,
os nossos empresários, especialmente,
os que denominamos de empresas
genuinamente baianas, acreditaram nos
seus negócios, e o que experimentamos
foi um número de aberturas de novas
lojas sem encontrar precedentes, em anos
anteriores. Vale ressaltar que empresas
nacionais e de capital estrangeiro também
investiram bem na abertura de novas lojas
aqui na Bahia.
O que esperamos para 2020 é que o
ambiente de negócios continue favorável
para nós supermercadistas e, assim,
possamos investir em nossas empresas
para que elas se tornem cada vez mais
competitivas,
assegurando
ganhos
sociais, como geração de emprego, renda
e arrecadação de impostos.
Aqui na Abase temos grandes
desafios a enfentar, como as realizações
dos nossos eventos, Superbahia e Encontro
Baiano de Supermercados, além da nossa
pauta de qualificação, com a realização
de cursos, seminários, que, através do
treinamento, gerem qualificação para as
empresas e seus colaboradores.
Não queremos deixar de ressaltar
que a Abase está aqui à disposição dos
seus associados e em defesa do nosso
setor.
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Mulheres acionistas da
Rede Mais criam Grupo
Sinergia para auxiliar
a rede na criação de
estratégias comerciais e
gestão de pessoas
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supermercadistas do
Nordeste e de todo
o Brasil buscam por
mais consumidores
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MixBahia realiza
encontro com os
fornecedores para
apresentar Plano
de Gestão 2020 aos
parceiros associados
da Rede

O Grupo G21 comemora
30 anos em grande
festa e homenageia
personalidades que
acompanharam a
história da entidade
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Por Benneh Amorin
TEXTO E FOTOS

Nalva Oliveira, a renomada chef do Taverna Paradiso de Praia do
Forte, com Roberto Garrido, Talita e o pai Cabanelas

Abase traz renomada chef de
cozinha para seu almoço anual
Foram momentos inesquecíveis
aqueles vividos pelos participantes do
almoço anual de confraternização da
diretoria da Abase. Este ano os convidados
da diretoria foram brindados com um
almoço requintado, a cargo da renomada
e reconhecida nacionalmente Nalva
Oliveira, titular do Taverna Paradiso, um
dos melhores restaurantes da Praia do
Forte.
Ela preparou dois pratos especiais,
um, à base de carne com fettuccine e
outro, um risoto com camarão. As duas
opções maravilhosas que encantaram os
convivas, muitos deles repetiram. Como
entrada, deliciosos pães com queijos finos,
e, para finalizar, sobemesas maravilhosas.

Joel Feldman, presidente da Abase,
e Mauro Rocha, superintendente, falaram
da satisfação em receber tão seleto grupo
de convidados e falaram, rapidamente,
do desempenho da Abase durante 2019
e os planos para 2020.

Mauro Rocha, superintendente e Joel Feldman,
presidente

Diretores da Abase recepcionam convidados
no especial almoço de fim de ano
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O ano é para rever práticas
e proporcionar compra
diferenciada para seu cliente
ROGÉRIO MACHADO
Proprietário da Agillys Consultores & Associados, mentor, consultor, palestrante, professor e escritor - @rogeiromachadomentor

O ano de 2020 começa bem
diferente dos últimos anos,
com uma boa perspectiva de
crescimento no consumo. Depois
de muito tempo de estagnação
e até retração, o cenário atual
se mostra muito positivo. Sendo
assim, o que fazer para pegar
carona e fazer seu supermercado
crescer?
Em primeiro lugar, entender
que quando a economia melhora
e os empregos voltam, os
consumidores se permitem gastar
“melhor”. Comprar itens que não
sejam de primeira necessidade
e retornará marcas líderes. Está
na hora de você rever seu mix
de produtos e proporcionar
uma experiência de compra
diferenciada. A estrutura física
da loja colabora bastante, mas
elevar o nível de atendimento
fideliza. É hora de ter os melhores
na equipe e equipe se constrói,
não se adquire pronta.
Minha sugestão é que você
faça um planejamento para
este ano, com metas bem
estabelecidas, mês a mês, com
um cronograma de marketing

prevendo as ações para todas
as datas especiais. Mas as metas
não devem ser só de vendas,
é preciso controlar também as
despesas, coisa que você deve ter
se especializado para continuar
vivo nos últimos anos. Olhar cada
linha de despesa no detalhe,
encontrando oportunidades de
redução. Dentro das despesas
estão também as perdas, um
dinheiro que sai do caixa sem
percebermos. Tem empresas que
o percentual de perdas é superior
ao lucro, e não são poucas.
Uma
indicação
que
eu
sempre faço é a opção pelo
cooperativismo. O ramo está
muito especializado e os tributos
cada vez mais complexos para
um negócio médio ou pequeno
sobreviver
sozinho.
Juntos
somos mais fortes e, na Bahia,
existem boas opções de centrais
de negócios para se associar.
Invista nas novas tendências
do mercado para tornar a sua loja
atual e encante seu cliente.
Daqui a doze meses, com
certeza, você estará celebrando.
Feliz ano novo!
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Sua empresa consegue
se diferenciar?
POR CASSIARA MOREIRA
Administradora, Sócia-diretora da Roma Bahia Distribuidora,
Master Coach pela Febracis, Analista de Perfil Comportamental Cis Assessment

O foco de toda empresa deve ser
lucro, gestão de excelência e entrega
extraordinária. Para esses três passos há
pessoas envolvidas.
87% das organizações demitem
profissionais em razão de suas atitudes,
temperamento, falta de garra ou por
problemas de relacionamento interpessoal.
(Revista Você S/A).
80% do turnover mundial está
relacionado a erro de contratação. (Harvard
University).
Como conhecer a si e aos outros, gerar
conexões poderosas e obter resultados
extraordinários?
Por que precisamos saber lidar com
pessoas diferentes? Para essa e muitas
outras perguntas posso dizer que conhecer
pessoas é ter a capacidade de influenciálas a fazer o que precisa ser feito e obter o
melhor delas.
Falar de negócios, seja de que ramo
for, é falar de pessoas. Por mais tecnologia
ou automação que estejam envolvidos no
seu negócio, as pessoas são parte muito
importante. Na criação, na operação ou no
consumo.
Entender de pessoas é estar a passos
largos à frente de concorrentes, visto que,
saber extrair o que há de melhor delas, bem
como, saber oferecer o melhor a elas não é
uma expertise de todo empresário.
Investir em autoconhecimento, em
treinamento com conteúdo relevante,
conhecer de perfil comportamental,
identificar principais habilidades, principais
fragilidades, os valores das pessoas que
estão envolvidas no seu negócio fará muita
diferença nos seus resultados.
Segundo Jim Collins, autor de inúmeros

livros sobre gestão e entre eles o Empresas
Feitas para Durar, “A habilidade executiva
número 1 é escolher as pessoas certas e
colocá-las nas posições certas.”
Quando iniciei minha formação visava
apenas o autoconhecimento, resolvi
então investir em mim e depois em toda
a minha equipe, entendi que era uma
gestão de sobrevivência, e enxerguei que
poderia obter muito mais, então resolvi ser
especialista em pessoas e com isso mudei
não só resultados empresariais, mas os
pessoais também.
Conheci diversos empresários durante
esse meu caminho de formação com os
mesmos motivos, todos já registrando
ganhos inesperados em seus negócios
a partir das técnicas que aprendiam e
aplicavam com seus funcionários.
Falar para empresários hoje, para mim, é
a certeza de que estou levando uma grande
contribuição para a vida e para os negócios
das pessoas. Em tempos de mudanças,
crises, o caminho é a diferenciação.
A diferenciação voltada para a qualidade
do produto e do serviço, é algo que muitos
já fazem, mas a diferenciação em ter um

| Destaque |
time eficiente, focado e conectado em toda
sua operação é algo que poucas empresas
terão. As grandes empresas têm algum
critério mais especializado na seleção, um
programa de treinamento anual, mas as
empresas de médio e pequeno porte na sua
maioria não veem esse investimento como
algo verdadeiramente importante. Todos
querem um time, quadro da sua empresa
que age em sincronia e conexão de forma
a todos estarem voltados para o mesmo
resultado. No entanto, o que encontramos
são empresas que têm equipes que pensam
de forma independente, quando poderiam
ter verdadeiro time, com o mesmo foco e
equilíbrio.
Hoje na sua empresa você deve ter
profissionais com maior liderança, iniciativa,
que busca realizações mensuráveis,
que fecha bons negócios, mas que em
momentos de pressão são explosivos e
intolerantes, que tem dificuldades em lidar
com pessoas mais analíticas. No entanto, há
um outro grupo que é flexível, se relaciona
muito bem com pessoas, influencia de
forma positiva o fechamento de negócios,
mas tem dificuldades de liderar um grupo.
Provavelmente exista um outro que é
muito planejador, ponderado, mas que age
pouco, ou mesmo, um colaborador que olha
os detalhes da sua operação, cuida para que
tudo ocorra como planejado, mas diante de
um imprevisto, paralisa por ser inflexível.
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E se você souber identificar todos
esses pontos e puder ter o DNA da sua
empresa bem definido? Se puder desenhar
as habilidades de cada cargo do seu time
e colocar as pessoas nos lugares certos? E
se você puder fazer todas essas pessoas
trabalharem como um time? Esses e outros
cenários favoráveis e diferenciados só é
possível se você entender que o seu negócio
é feito de pessoas e que suas melhores
ferramentas são as melhores pessoas.
Certa vez ouvi de um empresário: “Mas
se eu investir nelas e elas saírem depois da
empresa?” E eu respondi, e se o senhor não
investir nelas e elas permanecerem aqui?
“Se você não entende de pessoas,
você não entende de negócios.” - Simon
Sinek.
Em tempos de largas mudanças
tecnológicas e na mudança da forma de
consumos por parte dos seus clientes,
crescer de forma sustentável é focar em
pessoas, ter o melhor time passa a ser o seu
maior ativo no negócio. Independentemente
do tamanho do seu negócio, do produto/
serviço que você tem ou quem você atende,
ter as pessoas preparadas para os objetivos
da sua empresa, requer um bom critério
na escolha e um critério ainda melhor para
moldar essas pessoas às suas necessidades
empresariais.
Faz sentido para você? Pense nisso.
Bons negócios.
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Por Eraldo Alves
FOTOS: Benneh Amorin e Eraldo Alves

As quatro guardiãs: Valquíria Almeida, Alda Amorim,
Mércia Ribeiro e Patrícia Oliveira

4 mulheres formam Grupo
Sinergia da Rede Mais
A Rede continua inovando nas suas práticas
administrativas. Formou um grupo de 4 acionistas para
ajudar nas compras e elaboração de encartes
Cada vez mais, o número de mulheres
no setor varejista aumenta em grande
escala. Não estamos falando somente dos
cargos de recepcionistas, caixas, promotoras
e representantes comerciais, mas de outras
funções que hoje elas dominam desde
Diretoria de lojas à acionistas de grandes
redes de supermercados. Sim, estamos
vivendo em outra era, onde a mulher é
emancipada e disputa de igual por igual
em setores, onde há bem pouco tempo

eram dominados e centralizados pelo sexo
masculino.
Para contar sobre esta ascensão e
empoderamento feminino no setor varejista
e atacadista, a Super Revista esteve na Sede
da Rede Mais Supermercados, localizada
no bairro do Stiep, Salvador (BA), para
conversar com Mércia Ribeiro, Patrícia
Oliveira, Valquíria Almeida e Alda Amorim,
e saber mais sobre o grupo de mulheres
acionistas da Rede Mais, denominado de

Grupo Sinergia.
O consultor Reginaldo
Costa,
sócio-diretor
da
Prime
Consultoria
Corporativa,
define
o
Grupo Sinergia como um
motor de crescimento da
Rede, porque prioriza a
igualdade de benefícios
das
lojas.
“O
Grupo
Sinergia de mulheres da
Rede Mais Supermercados
investe em capacitação
e desenvolvimento dos
colaboradores. Elas são
detalhistas, sensitivas e
intuitivas na percepção das
oportunidades. Além de
aliar coragem, iniciativa e
determinação na execução
das
atividades.
Têm
habilidades para conciliar
as atividades das lojas e da
Rede e são monitoras da
área comercial”.
Num
bate-papo
descontraído, as acionistas
responsáveis pelos setores
de compra, gestão de
pessoas,
criação
de
estratégias comerciais e da
área social da Rede Mais
Supermercados, contaram
um pouco sobre do trabalho
que vem sendo executado
pelo Grupo Sinergia no
apoio à Rede e também à
frente de suas lojas.
A partir de agora,
vamos saber um pouco mais
sobre essas guerreiras que
reúnem-se todas as quartasfeiras na Sede da Rede Mais
e que por coincidência, todas
elas, além de empresárias do
setor supermercadista, são
mães de dois filhos. Nessa
luta do dia a dia: Elas preferem
ser chamadas de Mulheres
Superpoderosas do que
Mulheres Empoderadas.

As quatro acionistas
Mércia Ribeiro – Mãe
de dois filhos, Felipe Ribeiro,
18, e Maria Eduarda, 12,
casada com o empresário
Fábio Ribeiro, a acionista
conduz três lojas da Rede
Mais,
localizadas
nos
bairros de Fazenda Coutos,
Narandiba e Valéria.
Mércia falou que a
participação do Grupo
Sinergia é trazer um pouco
da experiência da visão que
os clientes têm da loja, tendo
em vista o contato direto
das mulheres acionistas
com estes clientes. “Com
esse feedback do cliente
podemos fazer a integração
entre loja e a Rede, buscando
atender o objetivo principal
que é a satisfação do cliente”.
Indagada de como
lidar com a família e ao

mesmo tempo dirigir uma
loja,
Mércia
ressaltou:
“O fato de ser mulher já
ajuda bastante por ter
uma sensibilidade maior.
Dosamos nosso tempo e
vamos administrando e
percebendo as necessidades
no dia a dia. Todas nós
temos marido, filhos e casa,
supermercados e clientes
para organizar e tentamos
nos doar um pouco para
cada um. É o caso de fazer,
ouvir, entender tudo ao
mesmo tempo. O legal é
que conseguimos ter uma
sinergia para enxergar que
o problema é nosso e temos
que resolver entre nós. É
o fato de sairmos da loja e
nos reunirmos na busca de
construir uma solução”.
Patrícia Oliveira – Mãe
de dois filhos, Emerson, 28,
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Mércia Ribeiro

e Gabriel, 24, casada com Edson Oliveira, a
acionista está à frente da loja Rede Mais da
Boca do Rio.
Sobre a entrada da mulher no setor de
varejo, Patrícia ressaltou: “Vejo a entrada da
mulher no mercado varejista com força total.
Observo isso na minha experiência de 30
anos neste mercado e antes quem tomava
a frente da loja era meu esposo, que aos
poucos foi saindo devagarinho e quando

percebi já estava envolvida de uma forma
tamanha e comecei a sentir prazer em está
neste ambiente e depois que entramos na
Rede Mais, conseguimos um suporte muito
grande”.
Com a formação do Grupo Sinergia,
segundo Patrícia, a união das acionistas
serviu para um melhor aprendizado “e a
troca de ideias de cada acionista dentro do
grupo traz a experiência de cada uma em
suas lojas para o grupo”.
Patrícia falou do orgulho do Grupo
Sinergia por ter o reconhecimento da
Rede Mais Supermercados ao trabalho
desenvolvido ao longo do ano de 2019.
“Estamos tendo um retorno dos sócios do
nosso trabalho e isso nos deixa satisfeitas”.
Ela falou também que se reunir com as
colaboradoras compradoras dá uma melhor
visão para trabalhar toda a Rede. “Como
acionistas de lojas, passamos para elas o que
realmente queremos e qual o tipo de parceria.
Depois deste encontro temos um resultado
diferente e a sintonia fica bem melhor e pelo
fato de estarmos no mercado a algum tempo
serve como experiência e orientamos que
o trabalho do Grupo Sinergia aliado a essa
parceria tem melhores resultados”, ressaltou,
acrescentando que: “Temos que arregaçar
as mangas como acionistas e começar dar
sugestões construtivas para melhoramento
de nossas lojas, porque a Rede é nossa e do
interesse de todos o seu crescimento”.
Indagada sobre a forma de trabalho
do Grupo Sinergia e o empoderamento
feminino que vem da consciência coletiva
para fortalecer as mulheres e desenvolver
a equidade de gênero, Patrícia disse que o
grupo prefere denominar-se pela alcunha
de Mulheres Superpoderosas. “Preferimos
Superpoderosas porque nós mulheres
temos uma demanda muito grande no dia
a dia. Quando acordamos vamos cuidar
dos filhos, pensar no que fazer no almoço
e quando chega ao trabalho temos que
atender vendedores e observar a arrumação
da loja e outras demandas que aparece”.
Valquíria Almeida – Mãe de dois
filhos, Guilherme, 12, e Pedro, 08, casada
Valquíria Almeida

| Informe Especial |

21 | JANEIRO | 2020

com Fábio Andrade, a acionista está à frente
da loja Rede Mais do bairro Mata Escura.
De acordo com Valquíria, poder
participar do Grupo Sinergia é uma grande
satisfação. “É com grande satisfação que
posso contribuir com esse movimento
de mulheres acionistas da Rede Mais
Supermercados gradativamente e a cada
demanda que vem chegando vamos
tentando resolvê-las da melhor forma e
sempre em parceria”.
A acionista falou também da
importância da unidade do Grupo. “É
importante também porque não é um
grupo fechado, aceitamos sugestões e
abrimos espaço para outras acionistas para
ampliação do grupo. Junto com essa união
o grupo fica mais fortalecido, e isso faz
toda a diferença, saber como lidar com os
problemas que surgem de forma positiva,
visando lá na frente e não a real situação de
hoje”.
Alda Amorim – Mãe de dois filhos,
Sofia, 13, e Renato, 10, casada com
Florisvaldo Silva, a acionista está à frente
de duas lojas da Rede Mais, localizadas
nos bairros do Alto de Ondina e Vale das
Pedrinhas. Alda também começou ajudando
o seu marido na direção das lojas, mas teve
que sair do seu trabalho para se dedicar
exclusivamente no supermercado. O que
era um mercado menor numa rua não tão
visível, logo mudou-se para uma melhor rua
e uma loja maior.
Segundo Alda, o grupo começou
depois que percebeu a necessidade de
auxiliar a Diretoria para resolver algumas
demandas que porventura surgem no dia a
dia de uma Rede de Supermercados. “Hoje
é com grande prazer que o Grupo Sinergia
coordena o tabloide que circula nas lojas e
outras demandas que vão surgindo. Nos
reunimos todas as quartas-feiras, mas
sempre que possível estamos em contato
nos outros dias”.
Alda ver na experiência das lojas um
grande aprendizado para uma boa gestão.

Alda Amorim

Patrícia Oliveira

“Independente de sermos empresárias,
temos também a família para cuidar no
nosso dia a dia e com a missão de saber
separar e organizar o nosso tempo. Temos
que trazer nossas experiências das lojas
tanto o que deu certo como também errado
para mostrar as dificuldades encontradas e
como construir soluções para o que não deu
certo”.
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Rede Mais abre em Vida
Nova, Lauro de Freitas
A Rede Mais Supermercados
inaugurou mais uma loja no bairro de
Vida Nova, em Lauro de Freitas, em
outrubro de 2019. Os clientes chegaram
mais cedo para conferir a nova loja e suas
promoções. No halloween de ofertas,
bruxos e fadas divertiram os clientes e a
criançada em frente da loja.
Sinval Barreto, presidente do Conselho
da Rede Mais Supermercados, ressaltou
que o objetivo do Grupo é proporcionar a
seus clientes mais conforto, alegria, carinho
e comodidade com o preço mais barato.
Sobre a nova loja, Barreto disse:
“Esse é mais um passo do plano de
expansão da Rede. Quando fechamos
nosso planejamento estratégico da
Rede, ficou definido encerrarmos o ano
de 2022 com 200 lojas, dentro de um
raio de 400 km de Salvador. Essa loja
de Vida Nova é a primeira que estamos
inaugurando oficialmente, logo depois
de ter lançado o projeto das 30 lojas, em
2019. E também estamos inaugurando
uma outra loja em Madre de Deus. Em
novembro foi inaugurada mais uma loja
em Pau da Lima e, em dezembro, na

cidade de Feira de Santana”.
Esse crescimento da Rede se deve,
segundo Barreto, ao esforço, dedicação,
trabalho, compromisso, seriedade, respeito
ao consumidor, a comunidade e aos
associados. “Estamos crescendo no interior
do Estado e a partir de janeiro estaremos
de vento em popa para cumprir o nosso
plano”. Barreto disse ainda que na próxima
semana a Rede inaugura mais uma loja no
bairro Pau da Lima, e, em dezembro, será a
vez de Feira de Santana.
Fabio Ribeiro, diretor-presidente da
Rede Mais, falou da satisfação do Grupo
em ver o crescimento da Rede com mais
duas lojas sendo inauguradas no mesmo
dia. Ele falou também do diferencial da
Rede para outras redes: “Trabalhamos
preços competitivos e primamos por um
atendimento de qualidade aos clientes”.
O Grupo Sinergia, formado por
mulheres acionistas da Rede Mais
Supermercados, foi conferir de perto a
inauguração da nova loja e parabenizar
mais um associado da Rede. As acionistas
Márcia Ribeiro, Patrícia Oliveira, Valquíria
Almeida e Alda Amorim, atuam na Rede no

Diretores e forncedores presentes à inauguração

setor de compras, na criação de calendários,
na gestão de pessoas, na capacitação e
desenvolvimento dos colaboradores e na
área social.
Reginaldo Costa, diretor executivo da
Prime Educação Corporativa e consultor
do Grupo Rede Mais Supermercados,
falou sobre as vantagens do Cartão Mais.

“Através de cartão próprio, a Rede Mais
oferece ao consumidor prazos e vantagens
exclusivas, o que garantirá maior fluxo de
vendas e satisfação aos lojistas.”.
Costa falou também de outra
vantagem do Cartão Rede Mais, que são
as taxas negociadas com operadoras de
cartões de crédito e bancos.
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Feira de Santana também
ganha loja da Rede Mais
A
Rede
Mais
Supermercados
inaugurou mais uma loja, desta vez, na
cidade de Feira de Santana, bairro Feira
X, em dezembro de 2019. De acordo com
Fábio Ribeiro, diretor-presidente da Rede
Mais Supermercados, a inauguração de
mais lojas da Rede é um retorno a uma
maior cobertura de mercado. “A loja de
Feira representa mais um retorno da
capilaridade que estamos buscando e mais
um passo da consolidação da proposta da
Rede para os próximos quatro anos”.
De acordo com Victor Silva, sócioproprietário da loja Rede Mais Feira
de Santana, a Rede Mais garante não
somente trabalhar com competitividade,
mas também ter acesso à tecnologia,
informação e consultoria. “Ou seja, a Rede
trabalha com todo um planejamento,

estrutura, suporte e tecnologia envolvidos
em todo um processo”.
Silva enfatizou que a história da
Rede tem um grande embasamento na
parte tecnológica. “Estamos fechando
Softhouse, CRM, Clube de Desconto
Integrado, Cartão da Rede com marca
própria com objetivo de valorizar as
informações e os clientes. Portanto,
estamos preparados com todo esse knowhow que a Rede traz para os acionistas
e as suas lojas”. Sobre o diferencial da
Rede, ele disse: “O nosso diferencial é que
se trabalha num ambiente muito justo,
mesmo sendo uma Rede com sócios
com cotas diferentes, se respeita muito
a opinião de todos os acionistas. É uma
Rede que trabalha com o diálogo e muito
unida”, ressaltou.
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Super Sul Supermercados abre
loja em Lauro de Freitas
O Super Sul Supermercados inaugurou
a sua 4ª loja e desta vez na cidade de Lauro
de Freitas, em novembro de 2019. Com
a animação de bandas e personagens
circenses, a família Andrade, proprietária
da Rede, recepcionou os primeiros clientes
na nova loja de 400m² com um layout
supermoderno com padaria, açougue,
hortifruti e um excelente espaço de
congelados. Hoje, a Rede gera cerca de 150
empregos diretos e 300 indiretos.
De acordo com Igor Andrade, sócioproprietário da loja, a Rede apostou em
abrir a 4ª loja na cidade de Lauro de Freitas
por ser uma cidade com uma população de
200 mil habitantes e com uma das melhores
economias do Estado. “Hoje, estamos em
Periperi, São Caetano, Mata Escura e agora
também em Lauro de Freitas. E para 2020
está prevista a inauguração da 5ª loja em
Fazenda Coutos”.
Para Adelvan Andrade, pai de Igor e
Katharina, e sócio-proprietário do Super
Sul Supermercados, é com muita felicidade
que inauguro mais uma loja com um
projeto arquitetônico diferenciado. “Essa
expansão de novas lojas é um trabalho de

muita dedicação com o meu filho e isso
tudo é muito satisfatório e pretendo não
parar por aqui. Sempre com muita cautela
e muito trabalho”.
Sobre o competitivo mercado
varejista e ascensão dos grandes players,
Igor Andrade, ressaltou que existe um
aquecimento no setor de supermercados,
mas acredita que o trabalho de qualidade
e a preocupação com o cliente e uma
excelente parceria com os fornecedores
aliada à dedicação dos colaboradores
conseguimos sobressair no mercado.
“Acredito que nosso diferencial é realmente
muito trabalho, garra, determinação e,
principalmente, o dono dentro da loja
sabendo das necessidades de seus clientes
e isso os grandes não têm como fazer”.
Novos projetos - Segundo Igor, a
Rede pretende primeiro se consolidar em
Salvador e Lauro de Freitas para depois
investir em outras cidades. “Estamos
trabalhando com cautela, expandindo loja
em Salvador, mas pensamos sim, entrar em
outras cidades do interior do Estado”.
Como jovem empreendedor, Igor
passa uma mensagem para os que estão
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Família Andrade, Igor, Katharina e Adelvan Andrade, o pai

começando no setor. “Primeiramente, é
preciso ter muita dedicação, porque tem
que abdicar de muitas coisas, a exemplo da
vida social. Mas ser um empresário no setor
de supermercados é um sonho e sempre
acompanhei o meu pai. Portanto, quem quer
empreender tem que ter muita disposição
e muita garra porque não é fácil. Vivemos
num País que tem muita burocracia e existe
muita corrupção e isso tudo desfavorece o
empreendedor. Precisamos de uma política

que dê mais apoio ao novo empreendedor”.
Quem esteve presente também
na inauguração foi Pablo Domingues,
representante comercial da Arneg Brasil,
Ecoart e HMY Montagem, responsável
pelo projeto e montagem da loja Super
Sul Supermercados, de Lauro de Freitas.
“Foi uma satisfação layoutizar a parte
de balcões de refrigeração, gôndolas e
checkout desta loja Super Sul, de Lauro
de Freitas”.
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NovoMix abre mais dois
atacadões em Camaçari
A rede de supermercados NovoMix
inaugurou no início de novembro de 2019,
a sua quinta loja, em Camaçari. Localizada
no Jardim Limoeiro, um dos bairros que
mais crescem na cidade, próxima aos
condomínios Morada dos Sabiás e Alpha 1,
a nova unidade está situada numa área de
quase três mil metros quadrados.
Antes da abrir as portas do NovoMix,
foram celebradas uma missa e um culto
dentro da nova loja para colaboradores,
fornecedores, convidados e a imprensa.
Logo após as palavras do padre e do pastor
para abençoar o novo empreendimento, os
irmãos Cheila e Fabrício Vieira, acionistas
e proprietários da loja Jardim Limoeiro,
parabenizaram seus colaboradores pelo
trabalho desenvolvido junto com a diretoria
e entregaram placas de homenagem aos
funcionários destaque e aos cinco acionistas
do grupo: Demétrio Machado, Fabrício
Oliveira, Jânio Neves (Juarez), Manoel Inácio

(Nelinho) e Abdiel Amaral.
Fabrício Oliveira, sócio-proprietário da
loja e acionista do NovoMix, falou que a
Rede está muito otimista com a inauguração
da nova loja. “A expectativa é excelente.
Estamos em um local que vem crescendo
bastante com condomínios e conjuntos
e muita moradia por toda a área aqui do
Jardim Limoeiro”.
Em seu discurso de abertura, Fabrício
agradeceu a família e aos clientes pela
implantação da nova loja NovoMix. “Quero
agradecer a Deus por nos dar força e
coragem para enfrentar os desafios diários
e a toda a minha família e, em especial, aos
meus irmãos Cheila, Carol e Rodrigo por
formar esse elo e sempre estar juntos e aos
colaboradores por serem excepcionais e
incansáveis. Agradeço também aos meus
sócios por esse novo ciclo NovoMix pela
parceria e cumplicidade e enfrentar juntos
grandes desafios diários e também ao time

Família Vieira unida em prol do mesmo objetivo e, em destaque, os irmãos Fabrício e Cheila

do comercial e todas as compradoras pelo
empenho e negociações e também aos
fornecedores a sonhar nossos sonhos”.
Cheila Oliveira, sócia da loja e
também acionista do NovoMix, falou que
o crescimento de empresa se deve ao
trabalho e muito amor dedicados. “Temos
uma história de muita luta. Hoje, com cinco
lojas, conseguimos empregar mais de 500
pessoas, gerando emprego e renda para a
nossa população e temos muito orgulho
de fazer parte do crescimento da nossa
Camaçari. Poder proporcionar qualidade
de vida e emprego e renda para nossa
população. Agradeço a amigos e parceiros e
aos nossos clientes que são os responsáveis
por nossa loja existir”.
A gestora e proprietária do NovoMix
Atacadão destacou a geração de emprego
pela rede no município, que já somam 500,
e falou sobre a escolha do local da nova loja.
“Foi pelo anseio da população de ter um
mercado no bairro, que atende vários outros
bairros. E a gente está perto da comunidade”.
José Matos, secretário de Relações
Institucionais de Camaçari, parabenizou
a família Vieira por contribuir com o

desenvolvimento da cidade na geração
de empregos e renda. “Parabenizo essa
família genuinamente camaçariense por
investir na nossa cidade. Sempre digo que
as pessoas fazem as suas ações através do
desenvolvimento e da geração de emprego.
O prefeito Elinaldo manda um abraço para
toda população de Camaçari e, em especial,
para a sua família Vieira. E repito: vamos
parabenizar aqueles que trabalham pelo
desenvolvimento da nossa cidade”.
Com preços extremamente atrativos
e uma estrutura moderna, a nova loja tem
1.600 metros quadrados de área construída,
que contempla hortifruti, açougue, frios,
padaria e confeitaria, além das seções
convencionais como mercearia, higiene,
limpeza e perecíveis, dentre outras.
A nova unidade possui ainda projeto
de iluminação que ressalta a qualidade e
exposição dos produtos, além de tornar o
ambiente mais agradável para compras. Os
clientes poderão também, assim como em
todas as lojas da rede em Camaçari, contar
com entrega grátis nas compras a partir de
R$ 120,00, cartão próprio para compras e
serviço de empacotamento.
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Acionistas parabenizam Família Vieira
Os acionistas da Rede NovoMix
parabenizam a família Vieira. Para Nelinho,
é muito importante para o grupo NovoMix
essa consolidação da marca em Camaçari.
“Acredito que é o reflexo da união dos
cinco sócios com um projeto grandioso
para fortalecer ainda mais a marca
NovoMix, sempre focado em dar um bom
atendimento ao cliente. Nosso foco sempre
será o consumidor, que é a mola mestra
que nos fortalece. O cliente satisfeito é
o que nos solidifica. Independente da
concorrência é ele que vai nos fortalecer
cada vez mais”.
Sobre o enfrentamento com os
grandes players, Nelinho respondeu: “Lidar
com uma grande força nunca é fácil, é

igual à história de Davi e Golias. Devemos
procurar o diferencial: é o foco no cliente,
na qualidade e no atendimento e no
corpo a corpo de nossos colaboradores
e na formação da equipe. Por isso,
buscamos sempre empregar essa filosofia
de agradecimento aos colaboradores,
fornecedores e clientes”.
Segundo
Abdiel
Amaral,
a
inauguração da loja do Jardim Limoeiro,
é motivo de muita alegria para Camaçari.
“Já é a quinta loja na cidade e o NovoMix
já é uma Rede consolidada em Camaçari,
gerando mais de 500 empregos diretos,
com seis lojas em Salvador e mais duas em
Lauro de Freitas e a cada dia fortalecendo
nossa marca”.
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O novo Atacadão fica na Praça dos 46
O NovoMix inaugurou mais uma loja
em frente à Praça dos 46 e o município de
Camaçari ganha mais uma unidade da Rede.
A inauguração aconteceu em dezembro
passado com a participação da Diretoria do
grupo.
Segundo Fabrício Oliveira, sócioproprietário da loja e acionista do NovoMix,
a nova loja da Praça dos 46 tem uma área de
1600 m², sendo 600 m² de área de vendas e
gerou cerca de 80 empregos diretos.
Oliveira ressaltou que o diferencial do
NovoMix de outras redes é a proximidade
que a equipe tem com os clientes. “Nós somos
muito próximos dos clientes e tentamos
proporcionar sempre a melhor experiência

de compra, com preços competitivos e
atendimento diferenciado”. No que tange
o trabalho desenvolvido na área de TI das
lojas, Oliveira disse:“Exploramos o máximo
possível do nosso sistema para potencializar
o abastecimento das lojas”.
Questionado de como consolidar a
Rede e se fortalecer em meio a tantas crises,
ele respondeu: “O segredo é fazer bem-feito,
amar o que faz, valorizar a equipe e atender
às demandas dos clientes”.
A Rede encerrou o ano de 2019 com
15 unidades e, conforme Oliveira, para 2020
existem vários projetos em andamento.
“Estamos trabalhando para apresentar novos
projetos para 2020. Aguardem novidades”.
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Unimar inaugura seu
1º atacadão, na Radial B
A Rede Hiper Unimar inaugurou uma
nova loja na Radial B, em Camaçari, com
1.200m² de área de vendas e 2.500m² de
área construída. O novo Atacadão Unimar
gerou 120 empregos diretos e mais de
300 indiretos. No primeiro semestre de
2020, será inaugurada uma nova loja em
Arembepe.
De acordo com Roque Oliveira,
sócio-proprietário do Hiper Unimar

Supermercados, a consolidação da Rede se
deve ao trabalho em equipe e a busca por
um diferencial nos serviços estratégicos.
“Acreditamos sempre no trabalho e
nas pessoas, buscando ser diferente
das demais com serviços e estratégias
comerciais, entendendo e atuando de
forma diferente em cada região de loja
instalada, a fim de atender a necessidade
de cada público e buscando as melhores
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condições comerciais para oferecer os
melhores preços e também tornar-se cada
vez mais competitivo”.
O diferencial da Rede, segundo
Benício Couto, diretor de operações do
Hiper Unimar Supermercados, se concentra
na tomada de decisão rápida, foco no
negócio e em pessoas, podendo privilegiar
a comunidade onde está instalada cada
loja, “fazendo que a economia gire e seja
aquecida, gerado empregos para o próprio
bairro, além de serviços diferenciados
como, entrega em domicílio grátis e
parcelamento em três vezes sem juros em
todos cartões de crédito”.
A Rede Hiper Unimar, atualmente,
possui quatro lojas. Na Linha Verde,

em Barra de Pojuca, uma loja na Praça
da Matriz e um Centro Distribuidor. Em
Camaçari, no Jardim Limoeiro e na Radial B.
“Estamos com previsão de inaugurar a loja
de Arembepe ainda no primeiro semestre
deste ano, além de outros projetos que
estão sendo desenvolvidos e que deverão
ser anunciados em breve”.
Questionado de como a Rede vem
trabalhando na era tecnológica, Couto
respondeu: “Buscando ferramentas que
facilite a nossa operação, promovendo
nossas ações de vendas e serviços
utilizando as ferramentas das redes
sociais e o sistema mobile para pesquisa
de satisfação de clientes e clube de
fidelidade”.

Comemoração de 1 ano da aquisição do Limoeiro
A Rede Hiper Unimar Supermercados
comemorou um ano da loja Jardim
Limoeiro, em Camaçari, no início de
novembro último. Atualmente, a Rede gera,
com as quatro lojas, 430 empregos diretos
e mais de mil indiretos. E a previsão com a
inauguração da nova loja de Arembepe é
chegar em mais 600 empregos diretos.
De acordo com Roque Oliveira,

sócio-proprietário do Hiper Unimar
Supermercados, é muito gratificante
comemorar um ano da Rede no bairro do
Jardim Limoeiro e expandir outras lojas
na cidade de Camaçari. “Estamos com
quatro lojas em Camaçari, onde a Matriz
e o nosso Centro de Distribuição, estão
localizados na Orla, em Barra de Pojuca,
em Itacimirim”.
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Sob o comando de Roquinho e Benício, a Unimar de Limoeiro,
em Camaçari, comemorou um ano
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O Hiper Unimar inaugurou
uma outra loja em novembro, o
Atacadão Hiper Unimar, na Radial
B, para atender a comunidade da
região. E em 2020, segundo Roque,
será inaugurada uma quinta loja na
entrada de Arembepe. “Uma loja de
3.300m² de área de vendas numa
área total de 8 mil m². Tudo isso na
região de Camaçari”.
Roque ressaltou que faz pouco
tempo que a cidade de Camaçari
era bastante carente com relação à
rede de supermercados. “Bem pouco
tempo, os moradores de Camaçari se
deslocavam para Salvador e Lauro de
Freitas para fazer as suas compras.
Hoje, não. A população de Camaçari
está bem assistida e comemorando
conosco um ano de aniversário do
Hiper Unimar”.
O diferencial do Hiper Unimar
para outras redes, segundo Roque,
está em sua variedade diferenciada.
“Ou seja, além da variedade ofertada,
damos condições de parcelar as suas
compras a partir de R$ 100,00 em até
três vezes sem juros, em qualquer
cartão. As pessoas que querem
fazer a sua festa, comemorar o seu
aniversário ou casamento venham
até o Unimar que parcelamos as suas
compras”.
O diretor de operações do Hiper
Unimar Supermercados, Benício
Couto, falou com a Super Revista
sobre o sucesso da comemoração
da loja do Jardim Limoeiro.
“Agradecemos ao acolhimento da
comunidade de Jardim Limoeiro aqui
de Camaçari que recebeu o Hiper
Unimar. Completamos um ano aqui
com muita alegria e a resposta foram
essas 4 mil pessoas que estiveram
hoje aqui no nosso café da manhã.
Loja cheia é uma grande satisfação
para todos nós que fazemos a Rede
Unimar”.
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MixBahia de
olho no futuro
A Rede MixBahia realizou um Encontro
com Fornecedores para confraternizar e
apresentar o seu plano de gestão 2020 aos
parceiros associados da Rede no início de
dezembro passado, no auditório da Abase,
no bairro de Armação, Salvador(BA). Antes
do início da premiação e a entrega dos
troféus e brindes para os fornecedores
e parceiros que vêm trabalhando com o
MixBahia ao longo da história da Rede, foi
servido um delicioso café da manhã.
Na abertura do evento foi convidado
para dar boas-vindas aos fornecedores que
lotaram o auditório da Abase, o presidente
da Rede MixBahia, Itamar Fontes. “Esse
é um dia para agradecer aos parceiros
fornecedores e também para prestar contas
do que foi o ano de 2019 dentro da família
MixBahia. Foi um ano de ajustes e algumas
mudanças necessárias para avançarmos
em alguns pontos, a exemplo de logística
e na estrutura administrativa e aumento
de nossa capacidade de armazenagem no
nosso Centro de Distribuição (CD)”.
Fontes adiantou que a Rede comprou
uma área de 22 mil m² para a construção
do CD do MixBahia em Dias D’Ávila,
previsto para inaugurar no final de 2020

Em encontro com
fornecedores, a equipe
MixBahia, diretores e
colaboradores, promoveu
palestras e homenagens

com uma capacidade maior de distribuição
e recebimento de produtos. “Tivemos
avanços também em alguns aplicativos
dentro da Rede, visualizando os controles
e avaliações dos resultados das lojas e,
assim, formamos uma cultura melhor, mais
moderna, eficiente e profissional na gestão
das lojas e da Rede, além de fortalecer
nossa ligação com os clientes através de
serviço de qualidade, promoções e ofertas
e os fornecedores têm apoiado a nossa
proposta”.
Para receber o troféu de fornecedor
que acompanha a Rede desde o início
que entrou no mercado baiano, foram
convidados: Dinálio Álvares (Damapel),
Cleside Gama de Menezes (Guanabara),
Roberto Martins (JM Martins), Joaquim
Júnior (Itambé) e Manoel Cabanelas
(Veneza).
Quem também foi convidado para
falar aos fornecedores foi o fundador e
diretor comercial da Rede MixBahia, Josué
Teles, atual presidente da Federação das
Redes de Negócios Multissetorias (Fernem).
Em sua explanação, Teles ressaltou sobre
a importância da Rede estar reunida
com os fornecedores. “Hoje estamos
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colhendo frutos e essa reunião é a prova
disso. Um sonho sonhado há mais de 12
anos, quando poucos acreditavam, mas
tivemos o apoio de alguns fornecedores
e graças a Deus, com fé e determinação
e, acima de tudo, crença naquilo que
estávamos desenvolvendo. Nesta reunião,
apresentamos aos fornecedores o que foi
o MixBahia, prestando contas e as suas
perspectivas futuras e o plano de gestão
para 2020 a 2004”.
Cássio Rocha, gestor executivo, e
Jéssica Mizushima, gerente comercial,
falaram sobre o plano de ação com
campanha publicitária adotada pela Rede
durante o ano de 2019 e o novo projeto da
MixBahia para 2020.
Segundo Rocha, a Rede tem
buscado um planejamento sólido com
uma gestão bastante consolidada e com
profissionalismo para garantir e fortalecer
esse crescimento ao longo dos anos.
“O momento de hoje é para chamar os
fornecedores e agradecer aos parceiros
que estão com a Rede desde o princípio
até os dias de hoje e mostrar para eles que
realmente temos um plano sólido e através
deste plano juntos com eles, queremos
construir um MixBahia melhor”.
A gestão com loja própria em 2020
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e o modelo operacional e a construção
do novo CD, segundo Rocha é o grande
desafio. “Essa solidez de planejamento é
conquistada com trabalho, com esforço
e dedicação para se chegar ao patamar
pretendido”.
A gerente comercial Jéssica Mizushima
ressaltou sobre a importância dos
fornecedores e parceiros do MixBahia. “Na
verdade esse encontro é a finalização de um
projeto de 2019 e apresentação do plano
de gestão para 2020. A equipe MixBahia
sente-se extremamente honrada por ter
a presença de diversos fornecedores, por
contar com o apoio e carinho e o respeito
pela Rede. Isso é um sinal que estamos
bem e somos parceiros”.
Sobre o setor varejista em 2019,
Jéssica Mizushima falou que foi um ano
difícil, “porém, com a campanha MixBahia
que circulou na televisão, outdoors, jornais,
rádio e a Super Revista conseguimos não
perder vendas e revertemos para um maior
crescimento. A campanha veio para dar um
maior suporte e fomentar novas vendas”.
A Rede hoje tem uma loja própria
e 32 associados distribuídos em toda
a Bahia e para o terceiro trimestre de
2020 vem mais novidades, conforme
disse Cássio Rocha.

| MixBahia |
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Diretores, colaboradores e fornecedores na foto maior e nas
menores Itamar, Josué, Jéssica, Bráulio, Cássio e Mari Antunes

Cantora Mari Antunes fala para
fornecedores e parceiros MixBahia
O evento para fornecedores e
parceiros MixBahia contou também com a
participação da cantora e compositora Mari
Antunes, da Banda Babado Novo, que vem
sendo a garota-propaganda da Rede ao
longo de 2019. Convidada para falar sobre
a campanha, ela disse: “Fico muito feliz por
fazer parte da campanha MixBahia de final
de ano que está fomentando cada vez mais
vendas. Que bom saber que houve um
crescimento nas vendas em todas as lojas da
Rede, através da campanha”.
Mari Antunes se colocou à disposição
da Rede para continuar com a campanha.
“Quero agradecer pela confiança e carinho

de todos os envolvidos. Espero estender a
campanha dos corações por diversos anos
e, principalmente, que possamos trabalhar
também agora no Carnaval”, ressaltou Mari
Antunes.
“A Rede, tem sim, objetivo em continuar
fazendo novos projetos com a Mari Antunes.
Portanto, no ano que vem existe sim, a
possibilidade de continuarmos com Mari
como garota-propaganda MixBahia”, disse
Jéssica Mizushima. No final do evento, a
cantora com toda a sua simpatia posou
com os seus fãs fornecedores e parceiros
MixBahia, que aproveitaram para conhecer
de perto a vocalista da Banda Babado Novo.

| MixBahia |
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5º Encontro da
Numerc, em Itaberaba,
é referência na Bahia
Com o tema Propósito & Pessoas, o
5º Encontro de Varejo de Alimentos promovido pela Numerc, que teve o apoio do
Sebrae, Abase, Fernem e Prefeitura de Itaberaba é uma realidade incontestável e se
firmou como o maior evento supermercadista, talvez único, do interior da Bahia. Os
números falam por si.
O evento, realizado, mais uma vez,
no Clube AABB (Associação Atlética
Banco do Brasil), durante os dias 23 e 24
de outubro, teve 35 estandes expositores,
com mais de 40 indústrias nacionais e estaduais, com a presença de vários proprietários, e cerca de 1.000 participantes, supermercadistas, fornecedores e convidados
que passaram por lá, durante os dois dias.
Com uma Feira que triplicou de tamanho

em relação ao ano passado, a V Numerc
gerou muitos negócios entre os fornecedores expositores e os supermercadistas.
A abertura oficial, coordenada por
Florisvaldo Oliveria, presidente da Numerc,
ocorreu às 14 horas do dia 23 e contou
com a participação de autoridades, empresários, supermercadistas e convidados.
Entre os quais, o prefeito da cidade, Ricardo dos Anjos Mascarenhas, que parabenizou a Numerc pela iniciativa; do diretor do
Sebrae, em Feira de Santana, Isailton Reis,
juntamente com Lúcia Leite e Alexandre
Bouzas; presidente da CDL de Itaberaba,
Ana Amélia Torres; empresários Gilson
Nascimento, Casa das Frutas; Bráulio de
Araújo, Fernem; e Mauro Rocha, superintendente da Abase.

Na solenidade de abertura, falaram o presidente da Numerc, Florisvaldo Oliveira; o prefeito de
Itaberaba, Ricardo Mascarenhas e Isailton Reis, do Sebrae Feira de Santana
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Florisvaldo satisfeito com
o 5º Encontro da Numerc
O presidente da Numerc, Florisvaldo
Oliveira, se disse muito satisfeito com
os resultados advindos do V Encontro
de Varejo de Alimentos, que aconteceu
entre os dias 23 e 24 de outubro passado,
em Iaberaba. Para ele, a Feira é uma
realidade que se firmou definitivamente
no calendário de supermercados da Bahia,
agregando muito para o setor na região de
Itaberaba, onde está sediada a Numerc, e
em cidades circunvizinhas.
“Não temos do que reclamar,
estamos muito satisfeitos e felizes, proque
o retorno dado por todos os participantes,
fornecedores e supermercadistas foi
bastante positivo”, ressaltou Florisvaldo,
acrescentando que ano que vem a Feira
vai crescer mais.
Já para o consultor e participante
da organização da V Numerc, Alexandre
Bouzas, a Feira é mais que um evento
comercial, pois já se tornou referência
para o desenvolvimento local e setorial na
região. Ainda na avaliação que fez para a
Super Revista, ele disse ainda que o evento
promove um período extremamente
positivo para Itaberaba, visto que alavanca
vários setores econômicos, como hotelaria,
gastronomia, farmácias, empresas de
serviços, beneficiando a cidade muito

positivamente.
A Feira de Varejo da Numerc, na
opinião de Alexandre, é um evento que
entrou no calendário da cidade e da região,
abraçado por todos os empreendedores
da Chapada Diamantina, onde Itaberaba
está inserida, estendendo-se por diversas
outras regiões, como, por exemplo, a região
de Jacobina, Senhor do Bomfim, Feira de
Santana, Santo Antônio de Jesus, Cruz das
Almas, ou seja, todo o Recôncavo. Aliás,
os organizadores do evento, que fazem
parte a direção da Numerc têm muita
aproximação com a Abase (Associação
Baiana de Supermercados), que também
prestigia. Por tudo isso, a Feira da
Numerc já está inserida no calendário de
supermercados das atividades da Abase,
pois conseguiu se firmar nestes cinco anos,
se consolidando.
Ele acrescentou que do ponto de
vista de avaliação, a organização fez
uma pesquisa para avaliar o grau de
satisfação dos participantes. Com os
fornecedores que participaram do evento
colocando estandes e promovendo seus
produtos, eles avaliaram com nota acima
de nove. A pesquisa apontou também
que 100% dos expositores têm interesse
em voltar para expor na Feira, além de

49 | JANEIRO | 2020

novas empresas expressar interesse em
participar da próxima edição. Esse fato,
ressalta Alexandre, demonstra que a
Feira gera, além de aproximação com os
supermercadistas que frequentam a Feira,
gera muitos negócios. Alexandre destacou
ainda que não só a Feira tem gerado
interesse aos participantes, mas toda parte
técnica, de treinamento, com palestras,
muitas dicas e informações.
Acrescenta que neste particular o
Sebrae, coordenado por Lúcia Leite, tem
uma participação muito positiva, pois
escolhe temas que são de total interesse
dos supermercadistas participantes. A
participação da entidade é imprescindível,

diz Alexandre, no que concerne ao
conteúdo, pois leva muito conhecimento,
informação e capacitação, dentro daquela
missão maior do Sebrae que é levar
competitividade para o micro e pequeno
empreendedor. Já a Numerc, enquanto
organizadora, agente de promoção e
fomentadora do evento, cumpre muito
bem o seu papel de cooperação e
associativismo e o olhar do todo, do
ponto de vista empresarial tem realizado
um elogiável trabalho. “É por isso, que
reafirmo, que a Feira da Numerc transcende
ser apenas um evento comercial. Está
comprovado que ele ultrapassa em muito
essa conotação”, finalizou Alexandre.

Supermercadistas da Numerc e de outras empresas assistiram palestras técnicas
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Estação Sol:
Setor supermercadista
aposta nas vendas no
Verão 2020

| Verão |
A estação verão chegou e o setor
supermercadista aposta no aquecimento
nas vendas de bebidas geladas durante todo
o período da estação sol. Na praia ou piscina,
as cervejas de puro malte são as preferidas,
mas os sucos gelados, refrigerantes, água
de coco e sorvetes e açaís são saboreados
e apreciados pelos veranistas que não
consomem bebidas alcoólicas.
Os supermercadistas do Nordeste e de
todo o Brasil já estão a postos em busca por
mais consumidores e, para isso, já prepararam
as gôndolas das lojas com variedade de
bebidas alcoólicas e não alcoólicas, além da
diversidade de tipos de sorvetes.
Segundo levantamento realizado pelo
Departamento de Economia e Pesquisa da
Associação Brasileira de Supermercados
(Abras), o setor supermercadista espera
vendas mais aquecidas no verão 2020.
De acordo com a pesquisa, 57% dos
supermercadistas apostam no aumento das
vendas durante o verão, o que corresponde
a um salto de 12 pontos percentuais em
relação ao estudo anterior, quando a fatia
dos mais otimistas foi de 45%. No grupo dos
que esperam estabilidade nas vendas, este
dado passou de 49% para 32%.
Os passos dados pela economia e pelo
varejo brasileiro, em 2019, despertou mais
confiança no empresário supermercadista
em relação às comercializações nos
primeiros meses de 2020 — que têm no
verão o principal propulsor de vendas.
“Este movimento é reflexo do
desempenho do varejo em 2019, que foi o
melhor ano para o setor de supermercados
desde 2014, porque não registramos nenhum
número negativo”, analisa o presidente da
Abras, João Sanzovo Neto. “A recuperação
tem acontecido de forma gradual e começou
a ser sentida mais no segundo semestre, com
melhora do nível de emprego, aumento da
confiança de empresários e consumidores e
reação positiva da indústria.”
A cesta de bebidas é uma das mais
favorecidas durante a temporada de verão,
período que concentra outra importante
ocasião para o varejo: o carnaval. Para o
verão 2020, o varejo espera um salto de
14,3% nas vendas de cerveja, categoria
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João Sanzovo Neto, da Abras, afirma que a
recuperação acontece de forma gradual

que também liderou as expectativas na
pesquisa anterior. Por essa razão, 73%
dos respondentes pretendem comprar
mais cerveja para reforçar seus estoques.
Na sequência, considerando as principais
apostas de crescimento acima de dois
dígitos, estão a água mineral, 13,1%, suco,
12,1%, espumante , 12%, e energéticos, 11%.
Dentre os alimentos leves que são
consumidos nessa época de calor, o
sorvete e o queijo são os itens com maiores
expectativas de crescimento de vendas,
com respectivas altas esperadas de 11,9% e
11,8%. Completam essa relação os iogurtes
e a massa instantânea, ambos com previsão
de crescimento de 9,9%, os pratos prontos
7,7% e as sobremesas prontas gelificadas,
6,7%.
Em relação às ações esperadas por
parte das indústrias para incrementar as
vendas, as promoções permanecem sendo
apontadas como a principal para 82%
dos supermercadistas, seguidas por ações
nos pontos de venda, 64%, e apoio para
tabloide 48%, ações de merchandising,
45%, atendimento especializado, 27%, e
lançamentos de produtos, 25%, conforme
revela o levantamento da Abras, que contou
com a participação de quase cem empresas
supermercadistas.

| Verão |
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Grupo Petrópolis tem várias ações para
o verão e Salvador é bem contemplada
A Super Revista conversou com a gerente de Propaganda do Grupo
Petrópolis, Eliana Cassandre, que fez uma avaliação positiva do ano
de 2019. Segundo ela, o crescimento foi tímido mas melhor do que o
previsto inicialmente. Para o Grupo Petrópolis foi um bom ano. “Com
desafios, mas com bons resultados”. Em 2020, o Grupo inaugura uma
nova fábrica em Uberaba, Minas Gerais, com geração de 600 empregos
diretos.
Super Revista - O que o Grupo
Petrópolis tem para apresentar aos seus
consumidores no Verão de 2020?
Eliana Cassandre - O Verão é a
estação mais importante do ano para
nós e, por isso, planejamos uma série de
ações, especialmente vinculadas à marca
Itaipava que trabalha o slogan de “cerveja
do verão 100%”. As ações envolvem tanto
ativações específicas de marketing, como
campanhas publicitárias, parcerias com
eventos e espetáculos, e forte presença e
atenção aos pontos de venda, como bares,
lojas e mercados e supermercados de
todos os tamanhos. Um exemplo de ação
foi o Itaipava De Som a Sol, que aconteceu

no último dia 06, no Porto da Barra, em
Salvador. A Itaipava montou uma balsa, a
30 metros de distância da areia, e ofereceu
um show surpresa com a Banda Eva. A
plataforma realizou uma série de shows
pelo país, sempre com um resultado muito
bom. Importante acrescentar que na Bahia
especificamente, estaremos presentes nos
grandes eventos do verão baiano, com forte
participação no Festival de Verão Salvador;
no Carnavalito, que acontece pelo segundo
ano, na Itaipava Arena Fonte Nova; no
Carnaval de Salvador, em diversos espaços
e camarotes; além de presença em ensaios,
shows e festas pré-carnavalescas.
SR - Qual a perspectiva para o setor de
bebidas em 2020?
EC - Do ponto de vista do Grupo
Petrópolis, estamos com perspectivas muito
boas, tanto que estaremos inaugurando
uma nova fábrica, este ano, em Uberaba,
Minas Gerais. Será nossa oitava unidade com
capacidade para nove milhões de hectolitros
de cerveja por ano, e geração de 600
empregos diretos. Falando do setor, também
há boa expectativa. Apesar do cenário
econômico nacional estar num momento
de ajuste e o consumidor mais cauteloso, no
segmento de bebidas, temos um mercado
Eliana Cassandre,
gerente de Propaganda

| Verão |
importante e com grande potencial. Em 2019,
o mercado de cervejas cresceu até novembro
2,3% no comparativo com 2018. A expectativa
do setor é de crescimento em 2020 de 3,5%.
SR - Qual a avaliação do mercado de
2019?
EC - A avaliação é positiva. O ano se
apresentava como uma incógnita, mas
houve um bom desempenho dos segmentos
premium. O crescimento foi tímido mas
melhor do que o previsto inicialmente. Para
o Grupo Petrópolis foi um bom ano. Com
desafios, mas com bons resultados. Devido
a essa mesma aceitação, foi possível ampliar
nossas duas unidades do Nordeste – na Bahia
e em Pernambuco – duplicando a capacidade
de produção da região com novas linhas de
alcoólicos e não alcoólicos. O nosso carrochefe, a cerveja Itaipava, permanece muito
bem, entre as principais marcas vendidas do
país, com participação na Bahia de 22,2%
e no Nordeste de 17,8%. Tivemos o bônus
de ver ganhar mercado, com muito pouco
tempo, a Petra Origem Puro Malte, que vem
conquistando o consumidor nas diferentes
praças, com ótimos números de share,
alcançando o 3º lugar no segmento de Puro
Malte, no Nordeste. 2019 também foi o ano
em que fizemos um lançamento em maior
escala da Cacildis, inclusive com um grande
lançamento na Bahia e outros lugares, com
ótimo resultado. Também houve forte
trabalho com a Crystal, especialmente nas
cidades de médio porte e interior. Um dos
destaques foi o evento Crystal Encontra, que
teve edição em Feira de Santana, atraindo
milhares de pessoas, ao mesmo tempo em
que promovemos encontros interessantes,
entre artistas, influenciadores digitais e
jornalistas. Entre os produtos não-alcóolicos,
destaque para o nosso energético, o TNT
Energy Drink, com o qual realizamos uma
série de ações interessantes e de impacto pelo
país, a exemplo do TNT Stage, projeto que
abrange cultura e arte e amplia o contato da
marca com o jovem. Outro destaque do TNT
foi o investimento, com sucesso, no universo
dos esportes radicais urbanos, reunindo
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Tel: 71-3503-0607
supervisao.jjr@gmail.com

Tel: 71-3503-0606
junior@karisrepresentacoes.com.br

Millano tem Queijo Reino,
Queijo Minas Padrão,
Queijo Ralado e Manteiga.

queijosmillano.com.br
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representantes do skate, automobilismo e do
surf para criar o Time TNT.
SR - Qual o diferencial do Grupo Petrópolis
das outras marcas?
EC - O Grupo Petrópolis tem foco no
mercado. Assim, comercializar e distribuir são
fortalezas da empresa. Soma-se a isso sólidos
investimentos em estrutura, com fábricas
e linhas modernas, capazes de atender o
mercado de maneira dinâmica. Esta situação –
estrutura operacional moderna, equipamentos
de última geração e capacidade de distribuição
– suportaram o crescimento da empresa que
sempre primou pela qualidade. A estratégia
para crescer sempre foi muito objetiva: produto
de qualidade nas mãos do consumidor. A
fidelidade à marca vem da possibilidade de
consumo.

| Verão |
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Grupo Ambev traz Anitta para promover a
Skol Beats, especialmente a 150BPM
Ousada e conhecida por quebrar
padrões, Skol Beats apresenta sua
primeira novidade de 2020. A Skol Beats
GT, inspirada no famoso drinque, mantém
a leveza e refrescância já conhecidas da
marca, mas agora com sabor de gin e
tônica. A nova bebida chega para animar
o Carnaval e estará disponível em todo
o país na versão lata de 269ml. O teor
alcoólico é de 7,9%, similar ao dos outros
produtos da família Skol Beats.
“Skol Beats tem o espírito de sempre
surpreender o consumidor e acreditamos
que o carnaval é o momento perfeito
para lançarmos uma bebida como esta,
que leva um famoso drink para os blocos
de rua! Assim como o gin e a tônica, Beats
GT e carnaval são, sem dúvidas, um feat
perfeito”, disse Gabriela Gallo, gerente de
marketing da Skol Beats.
Anitta e Beats apresentam primeiro
lançamento: Skol Beats 150BPM, inspirada
no funk carioca. A novidade, que chega
ao mercado em novembro, é diferente de
tudo o que a Beats já fez.
Anitta não espera. Anitta acelera.
Uma semana após ser anunciada como a
Head de Criatividade e Inovação da Skol
Beats, a cantora apresenta o primeiro
produto nascido dessa parceria. E, claro,
a bebida tem tudo a ver com sua música
e suas origens.
Skol Beats 150BPM é uma
homenagem ao funk. A velocidade de
150 batidas por minuto passou a ser
usada nos últimos anos por funkeiros
para deixar o ritmo ainda mais agitado,
indo além dos 130 BPM, velocidade mais
tradicional no ritmo. Essa é a inspiração
do novo produto.

Conhecidas por sua ousadia e por
quebrar padrões, Anitta e Beats assinam
um produto totalmente inovador, tanto no
seu formato quanto na sua embalagem, a
primeira em 100ml. Beats 150 BPM possui
teor alcoólico de 13,9%.
“Sempre soubemos que esta parceria
daria muito certo, justamente porque a
Anitta é tão inovadora e acelerada como a
Beats. Em apenas uma semana já estamos
mostrando o primeiro lançamento,
que materializa também o espírito de
Beats nos próximos anos: surpreender
o consumidor de forma dinâmica e
inovadora”, destaca Ricardo Dias, vicepresidente de marketing da Cervejaria
Ambev.

| Verão |
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Grupo Heineken aposta em lançamentos,
como a inédita 0.0 e as puro malte
O diretor de vendas regional Bahia e Sergipe do Grupo Heineken,
Aurélio Fernandez Leiro Filho, conversou com a Super Revista sobre os
novos lançamentos da Heineken, previstos para chegar ao mercado
ainda no primeiro trimestre de 2020. O diretor da Heineken, destacou
o aumento da procura e oferta de produtos puro malte também no
segmento mainstream, como a Amstel e Devassa.
Super Revista - O que o Grupo
Heineken no Brasil tem para apresentar
aos seus consumidores no Verão de 2020?
Aurélio Fernandez Leiro Filho - Neste
verão, teremos o lançamento da Heineken
0.0, prevista para chegar ao mercado
ainda no primeiro trimestre de 2020.
Nosso objetivo com este novo produto é
oferecer aos consumidores novas ocasiões
de consumo sem deixar de lado um estilo
de vida equilibrado e sem abrir mão do
sabor. A novidade contará com fabricação
nacional, além de manter exatamente a
mesma receita já consolidada em mais de
50 países no mundo.
SR - Qual a perspectiva para o setor
de bebidas em 2020?
AFLF - Com a democratização
do conhecimento cervejeiro, algo que
trabalhamos muito aqui no Grupo Heineken
por meio de marcas como Eisenbahn
e Baden Baden, temos um mercado de
cervejas artesanais ainda muito promissor,
apesar de já vir crescendo muito. Com as
movimentações no mercado e mudanças
no comportamento dos consumidores,
que estão buscando mais informações e
se tornando cada vez mais exigentes em
relação à qualidade dos produtos, vemos
Aurélio Leiro Filho,
Diretor de vendas regional Bahia e Sergipe

que há ainda muita oportunidade de
manter o trabalho que estamos fazendo,
expandindo a evolução nos processos
produtivos de todas as categorias de
produto e contribuindo para o consumo
de cervejas de melhor qualidade.
SR - Qual a avaliação do mercado de
2019?
AFLF -O mercado de cervejas no
Brasil tem evoluído muito nos últimos
cinco anos, com o aumento da procura e
oferta de produtos puro malte também
no segmento mainstream, como a Amstel
e Devassa, o que para nós é motivo de
orgulho. Com o aumento da concorrência,

| Verão |
o mercado tem se movimentado e ganhado
ainda mais valor, além de entregar cervejas
cada vez melhores para os consumidores,
algo que se consolidou ainda mais em 2019.
EC - Qual o diferencial do Grupo
Heineken no Brasil das outras marcas?
AFLF - Nós nos diferenciamos do
mercado pela qualidade de nossos produtos,
característica de nosso portfólio que também
é um dos principais valores da companhia.
Nós buscamos inovar constantemente,
melhorando os processos de produção de
nossas cervejas e o resultado desse trabalho
é um portfólio de produtos com ingredientes
100% naturais, livres de conservantes e
antioxidantes em todas as categorias. Além
disso, a nossa marca mãe – Heineken, carrega
a mesma receita e nível de qualidade desde
1873, e guia as demais marcas do nosso
portfólio para que sigam a mesma qualidade,
respeitando as particularidades e estilos de
cada uma. Por meio de nossos produtos,
nós geramos conexões entre as pessoas e
nos fazemos presentes nos momentos de
celebração.
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MIPLAN REPRESENTAÇÕES

Tel: (71) 98700 - 9908
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Fante promove o Gin Rock’s
Para este verão, a pedida,
sem dúvida, é o Gin. Apesar de
ser considerada uma das bebidas
destiladas mais antigas fabricadas pelo
homem, o Gin reapareceu com tudo
nos cardápios de drinks de bares e
restaurantes de todo o Brasil como a
opção favorita para quem quer provar
algo clássico, mas diferente.
A versatilidade na mistura com
diversos ingredientes é o grande
sucesso da bebida entre o público
mais jovem. Para a Fante o Gin Rock´s
é a pedida para o Verão 2020 em
todo o Brasil. Na versão original, o
Gin Rock’s é obtido pela destilação
de um composto alcoólico retificado,
na presença de bagas de zimbro,
adquirindo os aromas e características
dessa fruta.
Quanto à maneira de beber, em
geral, é servido no tradicional drink gintônica: água tônica, uma ou duas doses
de gin, rodelas de limão e bastante
gelo. O gin também pode compor
diversos outros coquetéis, misturado
com vermute ou licor de menta, por
exemplo, sempre com bastante gelo.
De acordo com Jeferson Campos,
gestor de negócios da SB Oliveira, que
representa a marca, outra versão, mais
recente, é o Gin Rock´s Strawberry, que
também carrega em sua composição o
zimbro e combina o toque levemente
rosa, aroma e sabor do morango.
No perfil oficial da marca no
Instagram e Facebook os consumidores
podem ficar por dentro das mais
diversas e surpreendentes receitas de
drinks! Siga @ginrocksoficial e sinta a
versatilidade dessa bebida.
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Drink T é a novidade da ISM
Eduardo Barrantes Bravo, diretor-geral adjunto da ISM Brasil, falou
com a Super Revista sobre as novidades para o Verão 2020, destacando
o Drink T, chá-preto com fruta, nos sabores pêssego e limão. Uma bebida
com baixa caloria e açúcares.
Super Revista - O que o Grupo ISM
tem para apresentar aos seus consumidores
no Verão de 2020?
Eduardo Barrantes Bravo - A ISM,
apostando sempre na inovação, traz para
esse verão novidades que incorporam as
principais tendências do mercado global de
bebidas, as quais têm sido cuidadosamente
ajustadas às preferências do consumidor
local que, como característica, é cada vez mais
exigente e diversificado. Desta forma, a ISM
continua agregando novos produtos ao seu
portfólio de forma a satisfazer os diferentes
gostos e preferências do mercado local. No
que tange às tendências de valorização de
produtos mais saudáveis, baixos em calorias
e açúcares, desenvolvemos o Drink T, chápreto com fruta, nos sabores pêssego e limão,
trazendo a proposta de uma bebida leve para
as diferentes ocasiões do dia a dia. A bebida
é oferecida em diferentes apresentações: a
embalagem de 300ml e 335ml, em garrafa
e lata, respectivamente, traz a medida certa
para o consumo individual. Já a versão em
copo plástico, de 290ml, tem o benefício da
praticidade incorporada à apresentação. O
chá também é trazido em garrafa de 1,5L,
um dos nossos mais recentes lançamentos,
ideal para o consumo familiar. Trazendo
uma alternativa ao elemento praticidade,
lançamos também o GuaranUp versão
copo plástico, nossa bebida mista à base
de guaraná, na apresentação de 290ml. Por
outro lado, no que se refere ao mercado
de bebidas energéticas gaseificadas,
incorporamos um produto com uma nova
proposta de sabor: o EnerUp sabor Guaraná
e Açaí. Com uma concepção que combina
a naturalidade do sabor das frutas com os
benefícios da bebida energética, orientada
ao consumo em diversas ocasiões do dia a
dia. O desenvolvimento desse produto vem
como resposta inovadora à necessidade de
novas alternativas deste mercado.
SR - Qual a avaliação do mercado de
2019?
EBB - O ano de 2019, como retrato

da própria situação econômica do país,
apresentou uma ligeira recuperação de
mercado, no qual apenas as categorias de
água, suco, energéticos e chá demonstraram
crescimento. Por outro lado, durante o ano
de 2019, pudemos constatar como, a nível
local, gradualmente vão se incorporando
tendências observadas em outros mercados
da região, tais como a crescente valorização
e preferência por novas alternativas de
consumo por produtos com ingredientes
mais saudáveis, valorização de bebidas com
menos calorias ou menor quantidade de
açúcar.
SR - Qual o diferencial do Grupo ISM
das outras marcas?
EBB - A ISM é tradicionalmente
conhecida por levar ao consumidor
produtos de alta qualidade, desenvolvidos
em processos rigorosos, respaldados nas
mais exigentes certificações internacionais,
com propostas inovadoras e desenhados
para responder às necessidades específicas
do mercado local a preços competitivos.
Essas características garantiram uma ótima
acolhida e ascensão das nossas marcas na
preferência do consumidor brasileiro, mesmo
com os poucos anos de funcionamento da
operação ISM Brasil. Somos gratos a esse
retorno e buscamos responder, diariamente,
com ainda mais inovação em produtos
que atendam e superem às expectativas e
demandas dos diferentes consumidores dos
mercados nos quais estamos presentes.
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Guarathon e
Megathon

A Guarathon aposta em um aumento
de mais de 20% nas vendas de toda a linha
na estação verão 2020. Sinaliza Marcos
Winits, representante comercial da
Guarathon. Ele observa no verão o período
de muito consumo na bebida mista de
Guarathon e do próprio energético, que já
está presente em todas as redes de Cash
& Carry, varejo e associações. “Devemos
ter um crescimento considerável de mais
de 20% nas vendas de toda nossa linha”.
Megathon – Segundo Winits, o
energético Megathon se encontra na
pesquisa Nielsen em primeiro lugar e se
encontra nas grandes redes, a exemplo
do G Barbosa e Extra.
Quanto às perspectivas para 2020,
Winits respondeu: “Temos perspectiva
de crescimento de dois dígitos, tendo
em vista da melhora na economia do

Tel 71 3450-3754
palumborepres@uol.com. br

País e da nova fábrica que entrou em
operação, que vai nos permitir lançar
novos produtos durante o ano e atender
com maior rapidez e eficiência os estados
do Nordeste, que já estamos presentes”.
Winits ressaltou que o diferencial
da Guarathon é justamente a questão
de apresentação dos produtos com
embalagens diferentes, “além do nosso
atendimento com bastante rapidez, que
evita ruptura no ponto de vendas, ações
de degustações e preços de ofertas muito
agressivos nas inaugurações”.
De acordo com o representante
comercial, a fábrica conta com
equipamentos
adequados
para
atender as reais demandas do mercado
consumidor. “A nossa linha de produção
tem um enorme controle de qualidade
envolvido em todo o processo. A nossa
equipe analisa e monitora a produção de
todos os produtos sob as mais rigorosas
técnicas de assepsia exigidas pelos órgãos
governamentais”.
“Enfim, acreditando na qualidade
é que garantimos o sucesso e a plena
satisfação dos nossos clientes porque
temos a certeza que são os responsáveis
pela nossa existência e permanência no
mercado”, finaliza Winits.
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Night Blue chega ao mercado
O energético Night Blue Energy Drink,
bebida genuinamente baiana, industrializado
na cidade de Feira de Santana, teve seu
lançamento em outubro de 2019 e já
começou a sua comercialização nas redes
de supermercados.
Segundo Anderson Pinho, diretor da
NB Brasil, que assina a marca Night Blue, a
operação comercial e logística do energético
se encontra em Salvador. “A Night Blue é uma
bebida que tem um grande diferencial das

outras marcas que é o baixo teor de açúcar
e melhor coloração e aroma. Nosso projeto
não é só trabalhar preços e, sim, a marca,
para fidelizá-la perante os consumidores”.
Pinho adiantou que o Night Blue já se
encontra em algumas lojas em Salvador,
a exemplo do Total Atacado. Super Cia,
Super Nobre e com cadastro efetivado
no Macro e fechando parceria com o
G Barbosa e Mercantil Rodrigues e em
negociação com o Açaí.

Guaramix, líder no Nordeste
O Guaramix, bebida elaborada à
base de frutos da Amazônia, composta
de guaraná, açaí e ginseng, promete
triplicar as vendas no período do
verão. Uma bebida líder de mercado
no Nordeste, segundo Anderson Pinho,
diretor das Marcas Brasil, que representa
o Guaramix na Bahia desde 2008, é uma
bebida que se encontra 100% nas redes
dos supermercados baianos.
O diretor da Marcas Brasil ressaltou
que o diferencial do Guaramix é a menor
concentração de açúcar. Ou seja, a ideia
é ter um teor de açúcar baixo, sem perder
o sabor. Disse ainda que é uma bebida
que patrocina vários clubes de futebol
brasileiros, a exemplo do Cruzeiro e do
Botafogo.

“Quando chega no verão a demanda
é bastante elevada e temos que produzir
muito para atender a todos. Todos
os anos neste período temos que nos
organizar para atender essa demanda
que chega a 100%”. O Guaramix pode
ser encontrado nas embalagens de Copo
290 ml, Sport 500 ml, Premium 500 ml e
Mini 250 ml.
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Palmeiron e Casa de Vinhas,
produtos ASA
A ASA Alimentos aposta no suco
de frutas Palmeiron e no delicioso
suco de uva integral Casa de Vinhas
para a estação verão. O delicioso suco
concentrado Palmeiron é rico em
vitamina A, B, C fibras e sais minerais e
é produzido com polpa de fruta natural,
além de ter um alto rendimento. Pode
ser encontrado nos sabores de Caju,
Uva, Acerola, Manga, Abacaxi, Goiaba e
Maracujá.
O suco de uva integral Casa

de Vinhas comercializado pela ASA
Alimentos é uma excelente pedida no
verão. O suco é 100% integral e com
embalagens de 300ml 500ml e de 1L,
tem excelentes benefícios para a saúde e
é recomendado por cardiologistas.
Nada mais saboroso que um suco
100% integral. Produzido sem aditivos ou
corantes, o suco de uva Casa de Vinhas
vem direto do Vale do São Francisco para
a sua mesa, com um sabor diferenciado
e inúmeros benefícios para a sua saúde.

71 - 98726 - 6070
fortunetto@terra.com.br

Vinhos Canção
tem variedades
Lá em Mato Perso, 4º Distrito, às
margens do Rio Farroupilha, em Flores da
Cunha, na Serra Gaúcha, tem uma empresa
exemplar. Ela se chama Vínicola Canção,
que produz e vende para o Brasil inteiro,
os seus renomados vinhos e sucos que leva
o seu nome. São vinhos de mesa, varietais,
espumantes, cooler, sucos de uva, vodka
kasyra, aperitivo com gosto de carvalho
Red River etc. Os vinhos da Canção são bem
apreciados pelos consumidores brasileiros,
sendo dos que mais vendem em todo país.
Neste verão, a Canção está promovendo
uma série de ações com os seus rótulos,
pois é uma ótima ocasião para aumentar
as vendas. Na Bahia os representantes são:
Salvador e Recôncavo, Riograndense (713273-8120); Feira de Santana e Região Norte,
HMP Representações (71-9 9972-8410); Sul
e Extremo Sul, Bruna Representações (739 9983-1052); Oeste, SS Representações
(77- 9 8134-6638); e Sudoeste, JE Dinâmica
Representações (77-9 9117-9539). É só ligar
e pedir maiores informações.

disalli@disalli.com.br - (71) 3311-0770

Mauricio Viriato (71)99921.0009
mauricioviriato.marca@gmail.com

| Verão |

70 | JANEIRO | 2020

BN Mascarenhas aposta no Guarafit
Power e Guarafit Energy
O grupo BN Mascarenhas
apresenta para 2020 dois grandes
lançamentos da linha de Bebidas
Energéticas: O Guarafit Power - à
base de Café e Extrato de Guaraná
- e o Guarafit Energy - à base de
Catuaba e Extrato de Guaraná.
Além disso, para tornar os produtos
ainda mais atrativos aos olhos dos
clientes, foi feita a remodelagem de
diversas embalagens.
Em entrevista à Super Revista,
Bruno Nascimento Mascarenhas,
presidente da BN Mascarenhas,
disse estar muito otimista com a
perspectiva de crescimento nas
vendas do setor de bebidas. “Isso
se deve a conquista de novos
mercados com o atendimento
a grandes redes de Atacado e
Varejo. Outro fator importante,
é o fortalecimento constante
das marcas do portfólio BN
Mascarenhas, um ponto que
tem influenciado o consumidor
final na preferência pelos nossos
produtos. E para tornar essa perspectiva
resultados consolidados, em 2020,
pretendemos investir ainda mais na
divulgação das marcas das nossas bebidas,
tornando os produtos cada vez mais
lembrados pelos consumidores através de
campanhas publicitárias, degustações e
patrocínios de personalidades e eventos”,
ressaltou.
De acordo com Mascarenhas, o grupo
possui um vasto leque de diferenciais
em relação a outras marcas. Dentre eles,
destaque para a logística própria e a boa
saúde financeira do grupo. “Com estes
fatores, conseguimos fechar negociações de
insumos com condições comerciais atrativas.
Ou seja, entregamos produtos de excelente

qualidade, em curto prazo e que podem
proporcionar uma alta margem de lucro a
nossos clientes”.
Também, segundo ele, o grupo
investiu na qualificação dos colaboradores,
para contar com uma equipe habilitada a
trabalhar em diferentes setores e linhas da
empresa, “dessa forma, conseguiu ter uma
equipe multitarefa, que tem a capacidade
de manter uma alta produtividade durante
todo o ano, atendendo a sazonalidade dos
produtos, otimizando assim a capacidade
produtiva de toda a empresa. Além disso,
a BN Mascarenhas tem como diferencial
a possibilidade de fornecimento de um
grande mix de produtos para seus clientes,
podendo atender a diferentes públicos e
mercados em todo o Nordeste”.
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Cauê Matos, Renata Bitencourt e Murilo Matos

Ilumisol na Bahia
A empresa, que está em Lauro de Freitas,
completa um ano em março
A
Ilumisol,
empresa
nacional
especializada no setor de energia solar
fotovoltaico, entra no mercado baiano e
vem com uma proposta inovadora para
os supermercadistas, trazendo um novo
conceito no consumo e economia de energia.
A franquia da Ilumisol na Bahia, localizada
em Lauro de Freitas, completa um ano em
março de 2020 e já com mais de 60 obras
em execução. A Ilumisol conta com mais de
7 mil obras realizadas em todo o País.
De acordo com Murilo Matos, diretor de
unidade da Ilumisol, falta maior divulgação
sobre o sistema de energia solar fotovoltaico
e as vantagens que o sistema oferece para
os que optam pela sua instalação, seja
residencial, rural, comercial e industrial.
“A energia solar, mesmo já sendo uma
tecnologia antiga, é ainda jovem no nosso
meio, porque somente agora teve acesso
com maior intensidade. Mas, o cenário ainda
é um pouco tímido no Nordeste, o que no
Sul e Sudeste tem uma amplitude maior”.
Indagado sobre o que o setor de
supermercado tem a ganhar e porque
apostar no sistema de energia solar,
Matos respondeu: “O setor vai ganhar,
princialmente, na economia de energia.

Sabemos hoje que os supermercadistas
têm um custo muito elevado nas tarifas de
energia e a energia solar veio para oferecer
economia e sustentabilidade do seu
comércio”.
“O mercado de energia solar vem
ganhando força e em fase de crescimento,
o que esperamos que em 2020 seja ainda
melhor, tendo em vista termos atingido
um bom desempenho com 60 obras
em execução em menos de um ano. E
aguardamos aqui na Bahia um boom
acontecer no setor de energia elétrica, que
hoje estamos em 3% na casa de energia
solar”, ressaltou.
Para o engenheiro Lucas Matos Gama,
responsável pela área técnica da Ilumisol na
Bahia, a empresa baiana traz todo o knowhow nacional e atua em todos os segmentos,
residencial, comercial e industrial nas zonas
urbana e rural com sistemas de painéis de
seis a 20 mil placas. Sobre a entrada da
Ilumisol no setor supermercadista na Bahia,
Gama respondeu que algumas execuções já
foram realizadas em alguns supermercados
da região metropolitana e no interior do
Estado. O engenheiro ressaltou que existem
algumas variáveis importantes para o setor
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supermercadista optar pela energia solar,
que seria a diminuição do autoconsumo,
economizando com iluminação, refrigeração
e fornos elétricos, “o que eleva muito o
consumo de energia”.
Outra variável apontada por Gama
é a área disponível de telhado que os
supermercados possuem, que facilita a
instalação completa do sistema sobre o
próprio telhado do supermercado. “Tem
opção também para quem opta por instalar
em outros locais próximos ao imóvel, a
exemplo de galpões e área de fazendas. Os
supermercados, normalmente, já contam
com o espaço suficiente para receber a
instalação”.
Quanto à falta de conhecimento da
população em geral sobre a importância da
energia solar para a economia da energia
elétrica, através da luz do sol, Gama enfatizou
que: “A energia solar, de certa forma, é
ainda um produto novo. Apesar de que
hoje temos acesso à informação com bem
maior rapidez, é normal que nem todas as
pessoas conheçam a fundo o sistema por ser
algo recente. O sistema de energia solar tem
alguns componentes importantes na parte
de equipamentos, a exemplo das placas
solares, que faz a captação da radiação, do
inversor, que converte a energia dos seus
painéis fotovoltaicos em energia adequada
para o uso em qualquer equipamento
conectado à rede elétrica. Ou seja, tem alguns
componentes que não são do conhecimento
de grande parte da população”.
Gama explicou que o projeto é
feito junto com a Coelba, que precisa ser
aprovado pela concessionária e vistoriado
para a instalação e homologado. “Todo o
processo é regularizado pela Coelba e a
execução do projeto é feita pela Ilumisol.
Na assinatura do contrato, o cliente assina
uma procuração específica para representálo junto a Coelba para emissão do projeto,
solicitação de viatória e toda e qualquer
adequação que seja necessária”.
Quanto ao custo para instalação, Gama
respondeu: “Costumo falar que caro é o
investimento que não dá retorno. Mas o
investimento que se tem retorno em um a
dois anos acredito que vale a pena. É bem
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Lucas Matos Gama, engenheiro responsável pela
área técnica da Ilumisol

diferente de adquirir um produto que em vez
de valorizar, reduzirá o seu valor de mercado.
Já no sistema de energia solar é diferente,
tendo em vista as tarifas de energia elétrica
ter aumento anualmente, sendo assim seu
sistema somente valorizará”.
Cauê Matos, diretor de unidade,
enfatizou que o cliente que opta pela
energia solar economiza no primeiro mês
até 95% do valor da sua fatura. Ele adiantou
que não existe nenhum risco no retorno do
investimento, pois a garantia de geração dos
módulos é de 25 anos. “A Ilumisol também
oferece a manutenção do produto instalado
com garantia preventiva da instalação, que
faz a fiscalização da estrutura para averiguar
se os componentes de segurança estão de
acordo com o projeto”.
A Ilumisol esteve na última Fenagro,
realizada no Parque de Exposição de
Salvador, em novembro de 2019, em parceria
com a Associação Girolando da Bahia.
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Benneh Amorin recepciona Sérgio, Fagner, Francisco e Sérgio

Massas São
Francisco

Depois de consolidar a sua marca no Rio
Grande do Norte, a Indústria de Panificação
Massas São Francisco entra no mercado
baiano com toda força. Os irmãos Francisco
e Fagner Feliciano, sócios-proprietários das
Massas São Francisco, estiveram na Super
Revista acompanhados dos diretores da
Markas Vip Representações, Sérgio Andrade
e Sandro Vasconcelos. Na ocasião, os irmãos
Feliciano falaram sobre as duas décadas
das Massas São Francisco no mercado de
biscoitos.
De acordo com Francisco Feliciano, tudo
começou no ano de 1998, na comunidade
de Boi Selado, município de Jucurutu, em
Rio Grande do Norte, quando ele e mais dois
irmãos tiveram a ideia de fabricar os seus
próprios pães e biscoitos. “Eu, com 16 anos,
mais dois irmãos com 13 anos, vendíamos
pães de uma padaria próxima a nossa
cidade e acabamos tendo a curiosidade de
fazer pães no fogão da cozinha de casa na
comunidade de Boi Selado. Deu certo e a
partir daí começamos a vender pães no

Indústria de
panificação entra no
mercado baiano de
forma significativa

balcão de nosso mercadinho”.
Depois da fabricação de pães, segundo
Francisco Feliciano, começaram a investir em
biscoitos e bolachas da região. “Depois das
bolachas começamos a investir em biscoitos
folhados, amanteigados, doces e sete capas
em cidades vizinhas, e, assim, investimos e
arriscamos e deu certo. Foi um crescimento
gradativo, buscando qualidade em nossos
produtos e aos poucos sobressaindo no
mercado”.
A panificação Massas São Francisco já
fortalecida no mercado local e nas regiões
do Ceará, Paraíba, Piauí, Maranhão, Sergipe,
Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Minas
Gerais resolveu entrar no mercado baiano.
Segundo Francisco Feliciano, percebendo
que o mercado da Bahia é promissor e tem
aquecido as vendas do setor de biscoitos e
com várias redes com potencial de compras,
resolveu entrar com a parceria da Markas
Vip Representações. Na Bahia, as Massas
São Francisco estão sendo comercializadas
em toda a Rede Assaí e, em janeiro, nas
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redes Walmart, Atakarejo e MixBahia.
Sobre o mercado de biscoitos em 2019,
o empresário disse que não sentiu muito
impacto da crise econômica porque já vem
se preparando há alguns anos e expandindo
o seu negócio com cautela e consistente.
Francisco disse ainda que tem como projeto
para 2020, aumentar a estrutura e ampliar
o número de máquinas e de colaboradores.
“Quando começamos, éramos três, agora
estamos com 110 colaboradores com
empregos diretos e 300 indiretos”.
O diferencial das Massas São Francisco,
conforme Fagner Feliciano, é buscar sempre
um controle de qualidade. “Trabalhamos
com controle de qualidade e sempre
priorizamos matéria-prima de primeira
qualidade e trabalhando com uma logística
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organizada para atender um mercado
exigente. Entendemos o que estamos
fabricando, são mais de 15 anos trabalhando
neste mercado. Principalmente, quando
utilizamos a manteiga pura artesanal”.
“As Massas São Francisco procura
conhecer os clientes e conhecer o que
ele consome em cada região, porque
trabalhamos com uma linha de 20 produtos.
Tem regiões que gira um tipo de produto
mais doce e outras regiões maior número de
salgados. Por isso, investimos em sistemas
próprios para acompanhar através de
relatórios a média de vendas de cada região.
Na verdade, o nosso produto é diferenciado
porque não é um produto industrializado,
e sim, semiartesanal”, finalizou Fagner
Feliciano.

Markas Vip é quem representa
Os diretores da Markas Vip
Representações, Sérgio Andrade e Sandro
Vasconcelos, falaram com a Super Revista
sobre a nova parceria com as Massas São
Francisco, e a entrada dos produtos da
indústria de panificação no mercado baiano
de bolachas e biscoitos. A Markas Vip
Representações se encontra no mercado
desde 2010 e a primeira representada foi a
empresa 3M do Brasil. Atualmente, trabalha
com oito representadas.
De acordo com Sérgio Andrade,
a chegada das Massas São Francisco é
um momento de desafio para Markas
Vip Representações tanto no âmbito
profissional e pessoal tendo em vista trazer
uma cultura gastronômica diferente da
região da Bahia. “Uma bolacha artesanal,
amanteigada e com um valor agregado
para o varejista e atacadista bastante
interessante e uma queda de paradigma
cultural e um produto já reconhecido e
muito consumido em outras regiões do
Norte/Nordeste”.
Andrade adiantou que as Massas São
Francisco já estão sendo comercializadas
nas Redes do MixBahia, Assaí, Big Bompreço
e em conversa com a Rede Atakarejo.

Andrade avaliou 2019 como um
bom ano e prevê 2020 como o ano
bastante positivo para o mercado
varejista. “O ano de 2019 foi um ano
muito bom pelo motivo de 2018 ter sido
um ano muito ruim. 2019 foi um ano
de mudanças, tivemos muito trabalho e
desafio e estamos fechando o ano com
um crescimento 26%. E o nosso desafio
para 2020 é que é o ano da década e será
bem melhor que os anos anteriores”.
Com a mesma visão de Andrade,
Sandro Vasconcelos também aposta no
mercado bem aquecido para 2020. “O
ano de 2019 foi um ano de adaptações
devido os anos anteriores ter sido um
mercado bastante retraído e, assim,
tivemos que readaptar e trabalhar outras
formas para não ficar no prejuízo. Por
isso damos consultoria aos nossos
clientes em logística e passamos como
intermediador da melhor forma do
cliente e indústria para que todos
tenham bons resultados”, disse ele,
acrescentando que: “2020 será um ano
voltado para o crescimento porque é a
volta do emprego e do consumo. Será o
ano da virada na economia”.
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Rancheiro consolida Bahia
e avança no Nordeste
O gerente regional Nordeste da Rancheiro, Luciano Guedes, em entrevista
à Super Revista falou sobre as novas parcerias da Rancheiro para 2020 e que
promete entrar com a sua marca em quase todas as redes na Bahia. Disse
ainda que o novo lançamento de biscoitos Rancheiro já poderá ser degustado
em fevereiro no mercado baiano e ressaltou que o Estado da Bahia contribuiu
bastante para o avanço da marca no Nordeste.
Super Revista - Quais as perspectivas
da Rancheiro para 2020
Luciano Guedes - A Rancheiro entrou
no mercado nacional faz cinco anos e, na
Bahia, estamos a quase 1 ano e meio. A
nossa expectativa é que avancemos muito
forte na regional Nordeste e, em outros
estados do País, o volume de negócio é
muito grande. Na Bahia, vamos atacar
as redes que ainda não têm a bandeira
Rancheiro e, avançaremos, também, com
um significante volume onde já posicionou
o produto.
SR – Como está a atuação da Rancheiro
no estado de Sergipe?
LG - Já estamos com a equipe formada
em Sergipe e vamos atuar forte agora no
início de janeiro 2020.
SR – O que esperar da edição 2020 da

Superbahia, que acontecerá no novo Centro
de Convenções de Salvador, localizado na
Orla?
LG - Em 2019, foi o segundo ano
que participamos da Superbahia e
consolidamos nossa presença na Bahia. E,
estaremos, sim, na Superbahia 2020, que já
existe uma previsão de maior número de
público, o que vai fomentar mais negócios.
A Rancheiro vai participar com a expectativa
de gerar negócios e mostrar quem é nossa
marca e de onde viemos.
SR – Sobre novos lançamentos para
2020. O que a Rancheiro apresenta para os
seus consumidores?
LG – Fizemos um lançamento na Apas
2019 com a linha de recheados e temos
uma novidade muito forte para Apas 2020,
mas somente ficará sabendo quem for na
Feira ou depois na degustação do novo
produto, que já está sendo feito um piloto
no estado do Góias. Em breve, acredito
que em fevereiro, o novo lançamento já se
encontrará no mercado da Bahia.
SR – Qual o diferencial da Rancheiro
de outras marcas?
LG – A Rancheiro tem um diferencial
para outras marcas porque o nosso produto
busca atender melhor o consumidor e
com bastante qualidade. Temos como
Luciano Guedes, gerente regional Nordeste, com Rosana
Rocha, em visita à Super Revista
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foco produtos saudáveis e também com
característica específica com zero lactose e
ainda com o selo vegano. Isso atesta que
não utilizamos nada de origem animal.
SR - Qual a avaliação do setor em
2019?
LG - O ano de 2019 foi um ano
sensacional para a Rancheiro. Um ano
mágico. Estamos entregando resultados
acima da expectativa da indústria,
principalmente, na regional Nordeste,
segunda regional que mais despontou no
Brasil. A primeira, foi a região de Minas
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Gerais, que avançou bastante a marca.
E o Estado da Bahia contribuiu bastante
para o avanço da marca no Nordeste.
Chegamos na Bahia, no final de 2018, um
pouco tímido e entregamos dezembro
com todas as redes consolidadas e uma
presença forte de nosso produto na
gôndola e na recepção com um trabalho
fantástico de representantes da capital
e do interior. E na Bahia estamos com
nossos produtos em todo o município. E
estamos também avançando no pequeno
varejo.

Rancheiro é uma empresa goiana
e trabalha com biscoitos e café
Em 1985, com sede na cidade de
Ouro Verde de Goiás, a Rancheiro iniciou
sua história de sucesso com a produção
do Rancheiro torrado e moído “almofada”.
O novo café agradou aos consumidores
e superou as expectativas de aceitação,
ocupando rapidamente uma posição de
destaque no mercado da região. Pouco a
pouco, a empresa adquiriu e criou novas
marcas de sucesso, como Café 3 Poderes,
Café Pingo de Ouro, Café Docê e Café
Anapolino e Qualycream, continuando sua
ascensão no mercado.
A Rancheiro é sucesso também com a
sua linha de biscoitos, que além de crocantes
tem um sabor diferenciado. Destaque para

os wafers, rosquinhas de coco e os cookies.
Crocantes e com muito recheio, os wafers
Rancheiro não contêm leite nem traços de
leite em sua formulação, garantindo um
alimento muito mais saudável e gostoso.
Disponível nos sabores chocolate, morango
e limão.
Já as rosquinhas de coco crocantes
é ideal para o lanche da tarde, para
acompanhar uma deliciosa xícara de café ou
para matar a vontade. E assim como na linha
de wafer, a nossa prioridade foi fazer um
cookie extremamente crocante, com muito
recheio e muito sabor, a opção perfeita para
os apaixonados por chocolate! Esse produto
contém lactose.
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Jabs Seguros comemora 30 anos

Prontu Alimentos inaugura Centro
Distribuidor em Stº Antônio de Jesus
Cominvestimentodeaproximadamente
R$ 1 milhão e capacidade para armazenar
mais de mil posições pallets distribuídas nas
15 ruas, a Prontu Alimentos inaugurou o
seu Centro Distribuidor em Santo Antônio
de Jesus. De acordo com o gerente de
operações industriais da Prontu Alimentos,
o CD será estratégico para os negócios da
companhia no Nordeste, proporcionando
distribuição rápida e efetiva de produtos em
todas as lojas varejista e atacadista, de várias
cidades da região.
O novo CD fica no próprio complexo
da Prontu Alimentos, em Santo Antônio
de Jesus, edificado em uma área de mais
de 9 mil m². Além do novo CD, compõe
o complexo, um posto de combustível
próprio, com capacidade para quase 20 mil
litros. Na gestão do CD, está uma equipe
capacitada e treinada composta de líderes,
conferentes, separadores, empilhadores.
Para manuseio das mercadorias possui
equipamento elétrico com alta tecnologia.
Fabrício Cruz afirma ainda que o
novo CD, além de expandir os negócios da
companhia, será um passo importante para
presença da empresa, de forma mais efetiva
e rápida, em várias cidades do Estado da
Bahia e na Região Nordeste. “Fazer um
investimento desse porte reforça a estrutura,
compromisso da marca e a responsabilidade
financeira que temos com o município de
Santo Antônio de Jesus”, diz.
Presente no estado há mais de 10
anos, a Prontu Alimentos dispõe de amplo

portfólio, com marcas consolidadas no
mercado, como Queijo Ralado Milkly, Farinha
Láctea Milkly, Leite em Pó Big-Leite, entre
outras marcas. A empresa está presente
hoje em mais de 4 mil pontos de vendas em
todo Estado da Bahia. Para atender aos seus
clientes, a empresa dispõe de uma equipe
de 35 representantes comerciais e uma frota
própria de 20 caminhões e carretas.
Região Nordeste
Com a implantação do novo CD, a meta
da Prontu Alimentos é expandir na Região
Nordeste, pelos estados de Pernambuco,
Tocantins, Maranhão, Piauí, Paraíba,
Alagoas e Sergipe. Fabrício disse ainda
que o Centro de Distribuição da Prontu
Alimentos já nasceu completo, possuindo
eficiente equipe de colaboradores, além
de moderna tecnologia. “Inclusive, está
passando pelo processo de Certificação
do E.R. - Registro de Estabelecimentos,
fornecido pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento-Mapa, o que
possibilitará à empresa atuar no comércio
internacional com produtos de origem
animal”, finalizou Fabrício.
Perfil
O gerente comercial, Fabrício Cruz,
tem experiência em grandes indústrias
nacionais e internacional. Formado em
Engenharia da Produção Industrial,
tem 34 anos de experiência. É também
especialista em Engenharia de Segurança
do Trabalho e mestre em Administração
de Empresas.

A Jabs Corretora de Seguros
completou 30 anos agora em novembro
de 2019 e a Super Revista foi conferir de
perto o seu trabalho. A Jabs conta com
milhares de clientes, alcançando alto grau
de fidelização e grande credibilidade no
mercado, sendo isenta, desde a sua criação,
de reclamações e ou ações judiciais.
Em entrevista à Super Revista, João
Augusto Buarque de Sá, sócio-proprietário
da Jabs Corretora de Seguros, ressaltou
que a Jabs tem como objetivo atuar na
administração, gerenciamento de risco,
corretagem e consultoria de seguros em
todos os ramos.
“Existe uma satisfação muito grande
nossa em atuar nesta área há 30 anos,
sem ter absolutamente nenhum problema
de ordem jurídica por parte de algum
segurado que tenha ficado insatisfeito. Isso
prova a nossa lisura com o negócio, com
nossos clientes e em nosso atendimento
e a satisfação de todos eles”, disse João
Sá, adiantando que, “30 anos não são
30 dias, por isso, estamos muito felizes e
continuamos firmes atuando muito na área
de supermercados com alguns clientes, a
exemplo do Centro Sul, RedeMix e tantos
outros”.
O diferencial da Jabs, segundo João
Sá, é que o cliente pode sempre contar
com a sua equipe. “O nosso lema é conte
sempre conosco, porque o cliente aqui vai
ter todo o apoio com a melhor qualidade
e com o menor custo. No momento que
há um evento vamos estar presentes para
resolver, liquidar e indenizar. É isso que o
cliente quer: segurança. E nós vendemos
confiança”.
João Sá explicou que, quando a
pessoa compra uma apólice de seguros, ela
não quer utilizar, “mas no momento que
precisa utilizar, nós que fazemos a Jabs,
resolvemos, porque sempre atendemos”.
A Jabs Corretora de Seguros participa
ativamente de processos licitatórios,
pelo que, mantém honradez impecável

João Augusto Buarque Sá é sócio-proprietário
da Jabs Corretora de Seguros

no pagamento de encargos e impostos.
“De forma transparente e ética preza
pelos negócios e pelo respeito mútuo da
empresa para com os seus clientes”, disse
João Sá.
De acordo com João Sá, a visão da
Jabs é a de sempre prestar o melhor serviço
em gerenciamento de riscos e seguros,
buscando a integração e a facilitação do
trabalho dos seus clientes, “com a missão de
oferecer a eles uma ampla consultoria em
seguros nos ramos diversos, utilizando as
práticas e as soluções ideais e que atendam
as suas necessidades específicas. Enfim,
solucionando problemas e minimizando
custos, através de um atendimento
personalizado e diferenciado”.
Quanto aos valores da Jabs, conforme
João Sá, são a constante busca pela
excelência em seus serviços, através da
prática de um atendimento diferenciado
que visa a plena satisfação do cliente.
“O foco é a rapidez, a eficiência, a
confiabilidade, a segurança e, acima de
tudo, o compromisso”.
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Festa comemora 30 anos do G21
O Grupo G21 comemorou seus 30
anos em grande festa realizada no Salão
Mário Cravo, na Casa do Comércio, em
novembro passado. Familiares e amigos
foram prestigiar os membros do G21
numa festa de confraternização entre
representantes comerciais e gestores da
indústria alimentícia varejista e atacadista.
O jornalista Benneh Amorin, fundador
da Super Revista da Abase, foi um dos
homenageados da noite pelo trabalho de
divulgação do setor supermercadista.
O chefe cerimonialista e membro
do G21, Noberto Araújo, fez a abertura
contando um pouco da história do G21
e logo após convidou os homenageados
da noite para receber o troféu G21 2019.
Foram homenageados: João Cláudio
Nunes (Joãosinho), Joel Feldman, Roque
Santos, Oldegar Passos, Fernando Mota
Filho, Luiz Gomes, Carlos Borba, Américo
Campos, Pedro Barbosa de Oliveira, Pedro
Barreto e Noberto Araújo.
Para a coordenadora do G21, Rosa
Maia, a proposta inicial do G21 é a união

dos representantes comerciais com
gestores de indústria que se reúnem
e trocam ideias do que acontece no
mercado alimentício da Bahia e do Brasil,
além de vivenciar a amizade entre os
membros do grupo. “O Grupo G21 não
tem pretensão de ser uma organização
ou sindicato, onde fazemos questão de
deixar claro que é formado por um grupo
de amigos que trata de diversos assuntos
que acontecem não somente no mercado
baiano como em todo o Brasil”.
De acordo com Rosa Maia, o Grupo
G21 é formado por representantes
comerciais e gestores de indústria que
se reúnem há 30 anos para se aproximar
e discutir assuntos de interesse do setor
da área de vendas comercial e industrial.
“O G21 se reúne uma vez por mês de
maneira formal e tem uma coordenação
que se renova a cada semestre do ano
e através de informações, debates e
palestras dentro do grupo conseguimos
entender a situação do mercado e da
economia do País”.

Noberto Araújo, um dos fundadores do G21, foi o mestre de cerimônia do evento e relembrou, com imagens, a história.
Segue com a coordenadora Rosa Maia, que também falou da comemoração; Noberto com Júnior, Garcia, Pedro Passos e
imagem de Benneh Amorin.; Pedro Oliveira, um dos homenageados, com a esposa Carmem; Rosa com Pedro Barreto e
Noberto, que na última foto está com Leninho, Beto Martins e Garcia
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Joel Feldman, Roque Santos
e Mauro Rocha
Um dos homenageados da noite, o presidente
da Abase, Joel Feldman, falou da importância dos
30 anos do G21 para o setor varejista e da indústria
da Bahia. “Vejo o Grupo G21 com ótimos olhos. O
G21 cuida de nossos negócios faz três décadas e
são fornecedores de segmentos distintos que conhecem de perto nossas empresas e nos ajudam a
crescer. Muitos deles nos viram começar e acompanharam a maioria das empresas de diversos setores
a se desenvolverem ao longo dessa trajetória de 30
anos. Portanto, somente temos a agradecer”, ressaltou.
Roque Santos, presidente da Asdab, também
homenageado da noite, disse que para os que saem
de casa para se dedicar ao
associativismo, observa o
G21 como um exemplo a
ser seguido. “Um grupo
que além de amigos, são
profissionais de qualidade
que se reúnem para fazer
network e compartilhar
ideias. Isso é se doar por
uma causa. Todos estão
de parabéns”.
Mauro Rocha, superintendente da Abase,
ressaltou que a Associação Baiana de Supermercados apoia o G21 desde
a sua formação e ficamos
muito felizes por essa iniciativa do grupo. “É um
grupo de representantes
e executivos da indústria
que somente se fortalece
e faz um excelente trabalho junto ao setor de varejo de alimentos e também
é uma grande família. O
G21 é um associativismo
de representantes de sucesso que querem melhorar os seus negócios. Só
temos a apoiar e parabenizar o G21”.

Pedro Barreto, Garcia, Leninho e Ângelo
Para Pedro Barreto, o sentido do Grupo
G21 é exercer força sem poder. “Uma vez
que na qualidade de profissionais de vendas
nós lutamos contra o inimigo que é amigo,
o comprador. Razão pela qual a coexistência
entre duas pessoas antagônicas. Por isso,
o profissional de vendas, tem que dá o
exemplo de responsabilidade, uma vez que
ele responde pela empresa que gerencia”.
“Fico muito feliz com os 30 anos do G21
porque é um grupo que ininterruptamente
se reúne uma vez por mês e isso demonstra
união e profissionalismo, além de que tem um
objetivo único que é estreitar relacionamentos
tanto com as associações como também os
clientes, que é de grande importância para o

mercado baiano”, enfatizou Jorge Garcia.
O representante comercial, Leninho
Santana, falou da satisfação de participar
da comemoração dos 30 anos e também
por fazer parte da sua fundação. “O G21
representa muito para o setor de comércio
baiano. Um grupo formado por pessoas
sérias que desenvolve um excelente trabalho
para melhorar cada vez mais a nossa classe”.
Para Angelo Oliveira, os 30 anos de G21
demonstra a união dos seus membros e pode
ser observado no sigilo entre os membros,
onde a pauta discutida dentro do G21 fica
dentro do grupo e não pode ser vazada.
“Procuramos dentro do grupo ajudar uns aos
outros e permanecer unidos”.

84 | JANEIRO | 2020

| Comemoração |

Noberto Araújo conta a história
Como surgiu o G21
De acordo com Noberto Araújo, o
G21 teve origem depois de um jantar em
homenagem a Pedro Oliveira, feito a convite
de Noberto Araújo, Pedro Barreto e Américo
Campos, que integravam a Associação dos
Profissionais de Vendas (Asfiba).
“Na ocasião, ao lado de Pedro Barreto
e Américo Campos, sugeri uma entidade
de profissionais de vendas. E o Pedro
Barreto que é cabalístico, indagou: 3 x 7
= 21 profissionais de vendas. A partir daí
começamos a convidar amigos profissionais
de vendas para fazer parte do G21”, conta
Noberto.
E assim começou. Toda segundafeira de cada mês, 21 empresários
baianos profissionais da área de vendas,

Integrantes do grupo hoje

Confira os nomes dos integrantes
do G21 por ordem alfabética: Ângelo
Oliveira, Antônio Júnior, André
Menezes, Breno Menezes, Cássio
Cabanelas, Elísio Lobo, Eduardo
Magnavita, Eduardo Gomes, Indiana

denominados de G21, se reúnem para
discutir assuntos sigilosamente de interesse
do mercado varejista.
Segundo Noberto, para se tornar um
G21 passa por uma seleção especial e precisa
ser um profissional de vendas, que realmente
preencha os requisitos da entidade. “Nessa
brincadeira já estamos completando 30 anos
de existência”.
Ele explicou que antes da criação
do G21 existia a Asfiba (Associação de
Fornecedores da Bahia). Alguns critérios são
exigidos pelo Regulamento da Entidade, a
exemplo de quando sai um membro entra
outro de imediato, a cada seis meses é eleito
um coordenador, além de que os membros
vitalícios saem para dar lugar a novos
profissionais.

Patrícia, José Geraldo, Jorge Garcia, Jafé
Neto, Moises Santana, Naiara Andrade,
Pedro Passos, Roberto Martins,
Roberto Lago, Ronaldo Martins, Sandro
Junqueira, Valter Dantas, Welennilson
Sampaio (Leninho) e Rosa Maria.
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Representantes entregam
troféu a Cabanelas
pelos 57 anos de luta
O Grupo de Representantes, formado por
um grupo de experientes profissionais do setor de
representação aqui em Salvador, fez no mês de
dezembro o seu jantar de confraternização, com
a presença de vários deles. O grupo surgiu em
defesa da categoria de representantes e em busca
de viabilizar reivindicações de interesse da classe.
A coordenação é de Fernando Mota e ele informou
que, entre outros assuntos, a reunião serviu para uma
confraternização e para tratar de assuntos ligados aos
“interesses de nossa categoria, como, por exemplo,
o encaminhamento, junto a alguns vereadores de
Salvador, para diminuir a alíquota do ISS no município
de Salvador.
Um momento especial neste jantar foi a
homenagem a um dos decanos do ramo de
representação na Bahia, Manoel Cabanelas, que há 57
anos é representante comercial. Ele recebeu um troféu
com a seguinte inscrição: “Grupo de Representantes
Amigos de Salvador – Para o amigo Cabanelas pelos
57 anos de luta no ramo de representações. Salvador
19/12/2019”. Estavam presentes ao encontro,
Fernando Mota, Leninho Sampaio, Oldegar Passos,
Jorge Garcia, Beto Martins, Mário Arthur, Elísio
Fonseca, Ismar Câmera, Cabanelas, Paulo Leahy, Guto
Góes, Waldemar Kraus, Rodrigo Duarte, Fernando
Nobre e Walter Peixoto.

A confraternização do Grupo de Representantes
aconteceu no Restaurante Barbacoa
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Consulado da
Argentina faz jantar
de confraternização
A Câmara Empresarial de Comércio
Argentina-Bahia (Cecab), está sempre
promovendo eventos que integram e
tratam dos interesses do país vizinho do
Brasil com a Bahia. Um desses eventos
aconteceu no dia 27 de novembro,
no restaurante-escola Senac Casa do
Comércio, e foi numa ação conjunta com
o Consulado da Argentina, que também
tem o mesmo objetivo da Cecab, que
é o de promover oportunidades de
investimentos.
”Estamos fechando um ano de muito
trabalho, confraternizando não somente
com associados, mas também com as
pessoas que fizeram parte da Câmara,
como
patrocinadores,
apoiadores,
instituições parceiras”, pontuou, na
oportunidade, o cônsul argentino.
“A ideia principal do evento é

confraternizar, comemorar e mostrar
que estamos juntos. No ano que vem
esperamos mais trabalho, mais novidades
e mais negócios entre Brasil e Argentina”,
enfatizou o empresário Paulo Cintra,
presidente da Cecab.
Além de breves palestras e exibição de
vídeos, foi oferecido jantar acompanhado
de um bom vinho argentino, da Vinícola
Viniterra, e sorteados brindes entre os
convidados. Anotamos a presença, além
de associados, do secretário de Turismo,
Fausto Franco; do superintendente da
Abase, Mauro Rocha; Lima, executivo
de compras do MixBahia; Oliveira e
Indaiara, da SB Oliveira; e Flávio, da Sost
Distribuidora. Da Associação Brasileira de
Jornalistas de Turismo - Abrajet-Bahia,
estavam o presidente, Benneh Amorin e
os diretores Nelson Rocha e Luiz César.

O cônsul da Argentina, Pablo Virasoro, acompanhado da consulesa Valentina Virasoro; e o presidente da Cecab, Paulo
Cintra, foram os anfitriões do jantar de confraternização das duas instituições
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Bacalanor faz noite
dançante para clientes
e convidados
Uma noite muito especial aconteceu no
Clube da Associação Atlética da Bahia, na Barra,
em Salvador, no dia 5 de novembro. Foi a Noite
Viva Bacalhau, promovida já há alguns anos pela
Bacalanor. Os clientes e convidados, entre eles, o
casal Roberto e Célia Spanholi (Disalli Distribuidora)
e Benneh Amorin e Maria Saraiva (Super Revista),
foram recebidos pelo casal Arne Roast e Flávia
Patrício, ele, norueguês, sócio da Bacalanor, e ela,
esposa, brasileira, que cuida das vendas e marketing
aqui no Brasil. Foi uma noite muito agradável, em
que, no jantar, foram servidos diversos pratos de
bacalhau, regados a vinhos da Espaço Portugal,
do empresário português Rui Simões. A música
dançante ficou por conta do cantor Beto Narchi.

Noite memóravel, onde a Bacalanor recepcionou convidados especiais
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Cabanelas faz
confraternização
com a família

Manoel Cabanelas, da Cabanelas Representações, promoveu no dia 28 de dezembro
um almoço de confraternização
entre sua família, colaboradores e
amigos. Entre os convidados estavam o padre Tadeu, da Paróquia
D´Ajuda, Benneh Amorin compareceu com a esposa Maria. Da
família, a esposa Sissi, os filhos
Cássio, com Carolina, e os filhos
Marina e Dante; Talita, com o esposo, Enaldo; e Diego com Gisele
e o filho Antônio. Presentes, também, Advanda e a filha Kelly, a
amiga Estael e o motorista Júnior.

David Barbuda
Nogueira, do
Atakarejo,
com a família
David Barbuda Nogueira, do Atakarejo, estava com a família no Restaurante Boi
Preto e ao encontrar com o jornalista Benneh Amorin e com Manoel Cabanelas adiantou
que novas lojas serão inauguradas ainda este ano.

João Costa e
Gillon visitam
a Abase
e a Super Revista
O empresário João Costa, do Mercadinho Paulista e o genro Gillon Dionísio foram
recebidos na Abase pelo ex-presidente Joãosinho e pela gerente administrativa, Lilian
Malta. Visitaram também a Super Revista, sendo recebido pelo editor Benneh Amorin.
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ANIVERSÁRIOS,
CONVÊNIOS,GUIA
DOS FORNECEDORES

A Abase parabeniza a todos os seus associados e funcionários
aniversariantes do mês de Fevereiro, desejando muitas felicidades e realizações.
1 José Luís Marinho
TEIÚ INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2 Marizete Silva Santana
MI MERCADINHO
2 Fabiana Oliveira de Andrade
SUPERMERCADO MEGA MIX
2 Franklin Café
C A CAFÉ DOS SANTOS
3 Adriane Garcia
REPRESENTAÇÕES RIOGRANDENSE
4 Joane Maria Pinto Soares
JOAO COSTA SOARES
5 Deise de Oliveira Brandão
NOVO MIX
5 Fernando Andrei Baccarin
FERPALL TECNOLOGIA
7 Cristiane C. Oliveira Barbosa
MERCADO CAJAZEIRAS VIII
10 Nathalia B. Sodré Cruz
COM DE ALIM N B SODRÉ CRUZ
10 Antônio Joaquim dos Santos Júnior
KARIS REPRESENTAÇÕES
10 Raildes Melo Paraguai
COMERCIAL DE ALIM.PARAGUAI
11 Cinthia Selma Nunes dos Santos
THARSE SUPERMERCADO
11 Sérgio Ribeiro Pontes
ONDUNORTE CIA DE PE PAPELÃO DO NORTE
11 Cinthia Selma Nunes dos Santos
UNIBAHIA ATACADO
12 Gilvane Silva Bastos dos Santos
GILVANE SILVA BASTOS DOS SANTOS
12 Marcos Luiz Dantas dos Santos
GILVANE SILVA BASTOS DOS SANTOS
12 Jeferson Dala Riva
FERPALL TECNOLOGIA
14 George Barbosa e Silva
CASA DAS FARINHAS MERCEARIA
14 Evandro Oliveira da Silva

NUMERC REDE DE SUPERMERCADO
14 Joedilson Mascarenhas Assis
NUMERC REDE DE SUPERMERCADO
15 Elis Cristina Almeida da Fonseca Mota
MIX LITORAL DE ALIMENTOS
16 Jairo Ferreira
BARÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS
17 Edmundo Brian M. Sampaio Santana
EDMUNDO BRIAN M. SAMPAIO SANTANA
18 Waldemar Jorge Kraus
W KRAUS REPRESENTAÇÕES
20 José Humberto De Santana
CASA RECREIO IND. COMERCIAL
22 João Daniel P De Cerqueira
MARIA DAS GRAÇAS P CERQUEIRA
22 Renata Alves Rocha Evangelista
COMERCIAL ALVES EVANGELISTA
22 Susymara Andrade
MQI PESCADOS
23 Carlos Eduardo Osório
INDÚSTRIA DE BEBIDAS PARIS
23 Mauro Lúcio de O. Santos
MAIS ECONOMIA COM DE ALIMENTOS
24 Eliana Moraes Lima
STAR COMÉRCIO E SERVIÇOS COM BALANÇAS
25 Nivaldo Batista dos Santos
N B DOS SANTOS
25 Roberto Carvalho Martins
J.M. MARTINS REPRESENTAÇÕES
25 Maria Alice Wenningkamp
GUANABARA IND. QUÍMICAS
27 Sávio Rubens Souza Andrade
SALF COMERCIAL DE ALIMENTOS
27 Riana Alves Evangelista
COMERCIAL ALVES EVANGELISTA
27 Webwe Vaz de Melo
FRIGORÍFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA
28 Carlos Henrique Azevedo Martins
ACETONA JULIANA

Convênios
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CABALLEROS DE SANTIAGO (Espanhol)–Salvador/
BA – Oferece: desconto 20% sobre cursos regulares, intensivos e especiais do idioma espanhol, para
Beneficiários: associados, funcionários e dependentes diretos – Contato: Leila (71) 3358-2279 – Home
page: www.caballeros.com.br
CIN - Consultoria Empresarial - Prestação de produtos
e serviços educacionais com desconto de 10% para
os associados da Abase. Contato: Isabella Drumond
- (71) 3172-8500 - eventos@cinrh.com.br
COLÉGIO ANCHIETA - Pituba, Itaigara e Bela Vista
(Mantenedora Empreendimentos Educacionais
Anchieta Ltda) Descontos, com vigência a partir
do ano letivo de 2018, no percentual de 10% (dez
por cento), para pagamento até os seus respectivos
vencimentos, sobre as parcelas de março a novembro da anuidade escolar, para cada um dos filhos e/
ou dependentes legais dos filiados da ABASE, matriculado(s) e/ou a serem matriculados regularmente
nos cursos oferecidas pelo Colégio Anchieta, no
turno vespertino, de ambas as sedes, sendo válido
o referido desconto, apenas, a partir do mês em que
ocorrer a solicitação pelo(a) responsável pelo(a) aluno(a) beneficiário(a), junto a Tesouraria do Colégio,
em cada ano letivo.
COLÉGIO ANCHIETINHA AQUARIUS - (Mantenedor
Centro Escolar Aquarius Ltda) Descontos no percentual de 10% (dez por cento), a partir do ano letivo
de 2018, para pagamento até os seus respectivos
vencimentos, sobre as parcelas de março a novembro da anuidade escolar, para cada um dos filhos e/
ou dependentes legais dos filiados da ABASE, matriculado(s) e/ou a serem matriculados regularmente
nas séries oferecidas pelo Colégio Anchieta (ANCHIETINHA – Aquarius), no turno vespertino, sendo
válido o referido desconto, apenas a partir do mês
em que ocorrer a solicitação pelo(a) responsável
legal pelo(a) aluno(a) beneficiário(a), junto a Tesouraria do Colégio, em cada ano letivo. Telefone: (71)
2107-9600 email : agenfin@colegioanchieta-ba.
com.br / pedagogica@colegioanchieta-ba.com.br .
COLÉGIO SÃO PAULO - (Mantenedor Colégio São
Paulo - Estabelecimentos de Educação Ltda) Descontos, com vigência a partir do ano letivo de 2018,
no percentual de 10% (dez por cento) para cada um
dos filhos e/ou dependentes legais dos filiados da

CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA - A Abase
está oferecendo um exclusivo programa de consultoria jurídica através dos seguintes escritórios
abaixo:
FIEDRA ADVOCACIA - Fiedra Advocacia Empresarial
fecharam serviços jurídicos nas áreas de direito comercial, civil, trabalhista e tributário. Contato: (71)
3342-3884 ou por e-mail fiedra@fiedra.com.br.
NOGUEIRA REIS ADVOGADOS - Especializado
em direito tributário. Contato: (71) 3555-3099/Fax.
(71) 3555-3080 ou por e-mail secretaria@nogueirareis.com.br.
PESSOA & PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS - Concede aos associados Abase serviços
advocatícios com preços bastante vantajosos, bem
como, sistema de consultoria on-line. Contato: Valton Doria Pessoa - (71) 3176-4173 - valton@pessoaepessoa.com.br - www.pessoaepessoa.com.br
DESENBAHIA - Linhas de Financiamento ao Público Supermercadista - a Abase, consciente de seu
papel agregador e institucional perante a classe
supermercadista baiana, aderiu ao trabalho de fomento da Desenbahia através de um Convênio de
Cooperação Técnica, que visa facilitar o acesso de
seus filiados às linhas disponíveis na agência baiana de fomento. Central de Relacionamento com
Clientes: 0800 285 1626 - Gerência de Negócios
de Salvador e RMS - (71) 3103-1002 / 9-9627-1006
(Marko Svec) - Gerência de Negócios de Feira de
Santana - (75) 3221-2153 / 9-9981-7666 (Ricardo
Valois) - Gerência de Negócios de Vitória da Conquista - (77) 3424-1600 / 9-9968-3876 (Edson Sobrinho) - Gerência de Negócios de Barreiras - (77)
3611-3013 / 9-9968-3961 (Renato Freitas) - Gerência de Negócios de Ilhéus/Itabuna - (73) 3634-4068
/ 9-9981-2656 (Helder Falk) - Gerência de Negócios
de Teixeira de Freitas - (73) 3291-4744 / 9981-2733
(Thales Quadros)
HONDA IMPERIAL - Oferece carros novos para nossos associados com desconto de 6% abaixo da
tabela de mercado. Contatos: Fone 71 - 2107-1500.
ITAP CONSULTORIA TRIBUTÁRIA - Oferece: 30% de
desconto nos cursos realizados em todo estado da

Bahia - Contato: Ivana: (75) 3223-3771 / 0800 722
3771. www.itapconsultoria.com.br - itap@itapconsultoria.com.br
MIX FISCAL INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA - Oferece:
Consultoria tributária. Classificação fiscal de produtos com monitoramento diário, seja para produtos novos ou novas normas impostas pela Receita
Federal ou Estadual, PIS, Cofins, NCM, ICMS, são
alguns dos campos considerados. Descontos especiais para associados da Abase. Contato: Cristiane
Souza – (75) 2101-3744 / 9-9194-0123, Ricardo
Corêa – (74) 9-9104-9460 / 9-8843-4771 - comercialba@mixfiscal.com.br.
OKEY DOKEY INDIOMAS LTDA - Concede aos associados da Abase desconto de a 30% nos valores
dos cursos em turmas (+6% para pagamento à
vista). Contato: Jadson Araújo - (71) 3431-5096 /
9-8744-1309 - cursodeingles@okeydokeyindiomas.
com.br - www.okeydokeyindiomas.com.br
OPEN SYSTEM INFORMÁTICA LTDA – Oferece: 1.
Pagamento de software e serviços em até 05 parcelas, sendo parcela mínima de R$ 500,00 – 2. Desconto de 15% em todos nossos produtos (softwares
e serviços). – 3. Na aquisição de equipamentos frete
gratuito e parcelamento em 03 vezes. – Contato:
Welington Borges – Tel: (71) 3186-9152 – Cel: (71)
9167-0341 – e-mail: wellington@opensystem.srv.br
– site: www.opensystem.srv.br
PEOPLE PRODUÇÕES - Oferece: Equipamentos de
sonorização, iluminação, balcões promocionais,
projeções entre outros, para todo tipo de evento. Desconto de 10 % no preço de tabela nas locações
de equipamentos. - Contato: Fone: (71) 3248-2235
www.peopleproducoes.com.br - peopleeventos@
atarde.com.br

Comercial Poligrãos Ltda - Antônio Carlos
Galvão Ribeiro• (71) 3521-3188 • poligraosba@uol.
com.br • Produtos: Cereais, farináceos e rações.
Feijão Alimenta - Tel: (71) 3211-2360 • Fax: (71)
3211-2360 • feijaoalimenta@hotmail.com • Contato:
Alexandre Medeiros Alves • Linha Feijão Elegante:
Venda de Feijão (Mesa, VIP, Alimenta) Empacotado.

ções - Contato: Daniel W. Potrich • Tel: (71) 30280891/ 99189-0891 – Lauro de Freitas/Ba • girollato@
gmail.com.

Mega Pack - Contato: Ana Maria Pinto Cerqueira
- Tel: (75) 3023-9600 – contato@megapackemb.com.
br • Produtos: Embalagens Descartáveis.

Mandacaru Representações Ltda. Contato: José Carlos 71 98890-3939 / 71 30244784 E-mail: mandacaru.davaca@hotmail.
com Produtos ou Serviços: Laticínios Davaca.

Mix Bahia Atacado - Contato: Josué Teles
Tel: (71) 3301-9889

Master Frios - Contato: Raimundo Oliveira - Tel: (71) 3314-2520 - administracao@masterfrios.com.br • Produtos: Pescados, Aves,
Crustáceos, Bovinos, Suínos e Embutidos

Amanda Comercial de Alimentos - Florencio Andrade, (71) 3244-6600 • amandacomercial@yahoo.com.br • Produtos: Farinha de Trigo
e Manteiga.

Happy Day Bomboniere - André Luiz Borges Santos • (71) 3234-4757 • andreborges67@
hotmail.com • Produtos: Artigos de bomboniere e
bebidas.

Araújo Mateus - Eduardo Mateus Filho (71)
3507-3655 • eduardo@araujomateus.com.br •
www.araujomateus.com.br • Produtos: Bacalhaus, filés de peixe diversos, azeites, frutas
secas, queijos, bebidas diversas, vegetais congelados, geléias, manteigas, margarinas, frios
e embutidos, ingredientes da culinária oriental,
além de outros congelados, resfriados e secos.

Imperial Alimentos - Igor Vieira da Silva •
(71) 3395-7484 • rioimperial@hotmail.com • Produto: Feijão Milenium, Feijão Rio Imperial, Feijão
Real, Feijão Fradinho Rio Imperial, Feijão Preto
Rio Imperial, Feijão Branco Rio Imperial e Milho
de Pipoca Rio Imperial.

Barão Comercial - Jairo Ferreira (71) 32156687 • baraocomercial@globo.com• Produtos:
Feijão.
Canaã Alimentos - Contato: Victor Oliveira
Tel: (71) 3617-8900 • victor.oliveira@canaalimentos.com.br • Produtos: Comércio atacadista de
produtos de alimentos.
Disk Bananas - Maria Cleusa Lôbo - Tel: (71)
3301-6637 • (71) 3301-6161 • E-mail: diskbananas@hotmail.com • Produto: banana.

PRÓTON SISTEMAS - Desconto de 25% em licenciamento dos produtos Próton ERP e Próton XE,
adequados de supermercados; parcelamento em
5x sem juros. Contato: Adolfino Alves Pereira Neto
Tel: (75) 2101-3744 / (75) 2101-3744 / (75) 9-91940123 - Skype: adolfinoneto - E-mail: adolfino@protonsistemas.com.br
SUI GENERIS – Consultoria Empresarial – Salvador/
BA – Oferece: tarifa especial na contratação de
estagiários (nível médio e nível universitário). Quando o estudante for indicado para contratação, a
empresa contratante receberá da Sui Generis, um
desconto de 5% (cinco por cento) na taxa de manutenção mensal; sendo o estudante selecionado e
encaminhado pela Sui Generis para contratação, a
empresa contratante receberá da Sui Generis, um
desconto de 10% (dez por cento) na taxa de manutenção mensal. Empresas associadas – Contato:
(71) 3341-2223/3488-4515 – Samira Tanure – site:
www.suigenerisba.com.br ou e-mail: contato@suigenerisba.com.br

Art Frut - Contato: Sandoval Ramos Senna • Tel.:
(71) 3301-5479 • Email: vivafruta@hotmail.com •
Produtos: Produtor e atacadista de produtos hortifruti..

Girolato Transportes e Atacadista de Ra-

DISTRIBUIDOR

BANCO DO NORDESTE – AQUI O DESENVOLVIMENTO DÁ CERTO! - Venha e confira nossas
vantagens. Contato: Superintendência - BA Tel.:
3402-7511 - Célula de Negócios / Shirley Carvalho.
shirleycm@bnb.gov.br

ABASE, matriculado(s) e/ou a serem matriculados
regularmente nos cursos oferecidas pelo Colégio
São Paulo, no turno matutino e, de 15% (quinze por
cento) para os matriculados no turno vespertino, sobre as parcelas de março a novembro da anuidade
escolar, para pagamento até os seus respectivos
vencimentos, sendo válido o referido desconto, apenas, a partir do mês em que ocorrer a solicitação
pelo(a) responsável pelo(a) aluno(a) beneficiário(a),
junto à Tesouraria do Colégio, em cada ano letivo.
Telefone: (71) 2107-4600 email : csp@colegiosaopaulo.com.br.

INDÚSTRIA

BARBACOA - Concede aos associados da Abase
desconto de 10% no fechamento total da conta,
exceto nos cardápios promocionais. Contato: Talis
yuri - (71) 3342-4666 - eventos.salvador@barbacoa.
com.br

ATACADO / DISTRIBUIDOR
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Para oferecer aos nossos associados convênios que beneficiem seus negócios, estamos reavaliando os antigos convênios
e ampliando o leque de opções oferecidas. Aguardamos suas sugestões através do telefone: (71) 3444-2888.

Inbahia Distribuidora - Carlos Maia (73)
3528-0076 Fax: (73) 3525 6688 • inbahia@veloxmail.com.br • Produtos: Cera Ingleza, Bettanin,
Kanechon, Cottonbaby, Hidratty e tratty.
Johnrégis Com. Distr. e Representações - Contato: Paulo Régis Telefone: (71)
3381-5736 • Fax: (71) 3381-5736 • pcregis@
veloxmail.com.br • Distribuição das linhas: Havaianas, Bettanin, Pilhas Panasonic, Minuano,
Albany, Copag, Lâmpadas Artek, Milharil, Itambé.
Melhor Distribuição
Tel: (71) 3230-6113 • Contato : Argemiro Filho •
melhor.alimentos@hotmail.com • Atacado distri-

Acetona Juliana - Contato: (71) 3461-3875.
E-mail: acetonajuliana@hotmail.com

tos: Polpa de Frutas, vegetais congelados, sobert
de açaí..

ARS Nordeste - - Contato: Walter Britto Filho •
Telefone: (71) 3288-7370 Fax: (71) 3378-3369.

Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A Contato: Marcel Maltez • Gerente Regional de Vendas ASD • Telefone: (71) 3878-8000 • Email: marcel.maltez@brasilkirin.com.br • Produtos: Cervejas,
Refrigerantes, Sucos, Água mineral e Energéticos.

Brascom - José Jorge Pereira Abreu • (75)
3625-5877 • comercial@brascomdonordeste.com.
br / jose.bittencourt@brascomdonordeste.com.br •
Produtos: Detergente em pó, desinfetante, ceras,
removedores, detergentes de prato, piso, detergentes limpadores, desengraxantes, shampoo, limpa
alumínio, slicone.
Brasfrut Frutos do Brasil Ltda - Contato:
Marcos Barbosa Marques • Tel: (75) 2101-5500 •
Email: marcosmarques@brasfrut.com.br • Produ-

Campanella - Responsável: Santino Rodrigues
- Tel: (71) 3451-3936/1623 - E-mail: ssa.campanella@gmail.com - Produtos: Queijos, Iogurtes,
Suco de uva, mel.
Flor do Vale - Contato: Juvêncio Souza - (75)
3635-2233 - diretoria@flordovale.com - Produtos:
Fabricação de Biscoitos.

São Miguel Distribuidora - Contato: Diego
Modonese - Tel: (71) 3291-6481 • e-mail: diego.modonese@ism.global• Comércio atacadista de refrigerante, suco e água.
Unibahia Atacado - Contato: Arnaldo Araújo,
(71) 3642-9421 • financeiro.unibahia@gmail.com •
Produtos e Serviços: Central de Compras Unibahia.
buidor de alimentos
MQI Pescados Ltda. - Tel: (71) 3612-8404
- Contato: José Renato Alves da Silva - E-mail:
renato.silva@mqipescados.com.br - Serviços:
Venda de pescados, congelados e adjacentes.
Nutri Bahia - Tel: (71) 3132-8399 • guilherme@nutribahiadistribuidora.com.br • Empresa de
distribuição de: ração animal (Lupus, Cedan, Pet
Food Solution) , acessórios Pet (Furacão Pet),
medicamentos (Chemitec, Kelldrin), produtos de
limpeza (Start Quimica), biscoito recheado (KiKakau), leite de coco (Frimonte), entre outros.
Atuação em Salvador e região metropolitana.
San Diego Comércio de Mercadorias
Ltda. - Contato: Lauro Azevedo - Tel. (71) 30180333 - Produtos: Alimentícios, Limpeza, Higiene
Pessoal.
Top Alto - Contato: Jam Altef Fonseca • Tel:
(71) 3616-3854 • Email:comercial@topalto-ba.
com.br • Produtos: bovinos, suínos, aves, defumados, embutidos, derivados, pescados, sucos,
vegetais, congelados.

Frigorífico Saudali - Contato: Weber Vaz de
Melo • Tel: (31) 3819-2200 Fax: (31) 3819-2222 •
E-mail: Eduardo@saudali.com.br / Cibele@saudali.
com.br•Produtos: Suínos in natura e derivados industrializados.
Guanabara Indústrias Químicas - comercialguanabara-ba@hotmail.com • Tel: (71) 33923811 • Produtos: Velas Luz Divina, Velas Pratas,
Velas Promessa, Velas Guanabara, Cera liquida
Rubi, Pedra Sanitária Rubi, Querosene Guanabara,
Antimofo Rubi, Aguarrás Guanabara, Velas Citronelas, Sabão em Pó Guanabara, Parafina, Desod.
Liquido Rubi, Tira Manchas Bless, Sachets perfumados Rubi.
Gujão Alimentos - Dário M. de Oliveira - (75)

3198-4404 • comercial@grupolimiar.com.br • www.
grupolimiar.com.br • Produtos: Panificação.

Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte - Valdiney Maciel de Oliveira - vendasbahia@
rfonte.com.br - Tel: (71) 3390-1800, (71) 3418-8058
• Produtos: vinagre, sabonete, água sanitária, álcool,
desinfetantes e desodorantes.

M. Dias Branco S/A Ind. & Com. de
Alimentos - Contato: Gilberto Tadeu - Gerente
Regional, gilberto.jorge@mdiasbranco.com.br –
Sérgio Sá - Gerente Comercial, sergio.sa@mdiasbranco.com.br • Tel: 71 3413-7500 • Produtos:
biscoitos, massas, margarinas e farinha de trigo.

Indústrias Anhembi - Q’boa - Michael Oliveira (71) 2109-7999/ 7546-0418/ (71) 9213-2586/ (11)
97546-0418 • michael.oliveira@anhembi.ind.br • Produtos: Água Sanitária, Alvejante Perfumado, Alvejante com Detergente, Amaciante e multiiso.
Itaparica - Contato: André Santana - Tel.: (71)
3386-8067 - Local: Salvador/BA - Produtos: Fabricação de leite de coco e azeite de dendê.

La de Casa Indústria e Comércio de Alimentos - Contato: (71) 3369-7964 • produtos: condimentos, doces, frutas secas, alhos in natura, alho
triturado e alho frito .

Mico´s - Tel: (71) 3622-2395 • Produtos e Serviços: Produção e comercialização de Snacks de
milho marca MICO”s, Batata palha Slight, batata
Crony, snacks de trigo marca Peticitis, creme e gel
dental Active, refresco em pó marca Sullper, Bebida mista Sullper, Fraldas descartáveis Active.
Moinho Canuelas - Daniel Horácio Ferri • Tel/
Fax: (71) 3616-2429 /9199-3782 • ferri@molca.
com.br • Produtos: Farinha de trigo e Farelo de
trigo.

Limiar indústria e Comércio de Alimentos Ltda. - Contato: Alane Lemos Costa • Tel: (71)

Ondunorte - Andrei João (81) 2121.6767 • ondunorte@ondunorte.com.br • Produtos: papéis e

Aço Motriz - Tel.: (71) 99969-9614 / (71 3381-3455 •
contato: Neilton Gonçalves Produtos e serviços. Fabricação de porta automática, fabricação de porta de aço. Serviço de corte e dobra.

sing, repositores, promotores, demonstradoras, degustadoras, recepcionistas de feiras, etc.

Leitíssimo - Contato: Dave Broad • Telefone: (61)
9631-4050 / (62) 3445-1360 • E-mail: dave@leitissimo.com.br • Produto: Leite liquido Leitíssimo

PRESTADORES DE SERVIÇOS

Maratá - Tel: 79 3264-2800/2856 • Fax: 79 32542888/2817 • José Augusto Vieira – mkt@marata.
com.br • Produtos: cafés, refrescos, sucos, condimentos, coloríficos, especiarias, descartáveis,
vinagres, achocolatados (liquido e pó), molho de
pimenta e molho inglês, chá e cereais de milho.

AGÊNCIA 4P MKT SERVIÇOS PROMOCIONAIS - (71)99187-0377 | e-mail:comercial5@4pmkt.com
| Serviços de terceirização de mão de obra, promotores
compartilhados, fixos, exclusivos, roteiristas e feiristas,
repositores, degustadoras e ação de promoção de vendas
em geral.
Bomfim Contabilidade e Auditoria - José Wellington - (71) 3251- 8050 • financeiro@bomfimnet.com •
prestação de serviço de contabilidade.
Conceito - Tel: (71) 3022-0055 • financeiro@conceitobrasil.com.br • Serviço de promotor compartilhado e fixo,
serviço de abordagem e degustação.
Controller Assessoria Empresarial – Empresa de contabilidade empresarial com Certificação da ISO
9000:2015. • Tel. (75) 3211-9606 - email:controller@controllerassessoria.com • Serviços: Contabilidade empresarial; Recuperação de crédito tributários; Planejamento tributário e Holding familiar • www.controllerassessoria.com.
Costa Verde Tênnis Clube - Clube Social e Esportivo - Lazer e Cultura - (71) 3367-9805 gerencia@cvtc.com.br
Judô, tênis, futebol, natação, beach tênis, ballet, krav
maga, karatê, estética, pilates, fisioterapia, massagem,
academia, outros.
Dominiun Stock - Contato: Ana Teresa • (11) 28897550 • Fax: (11) 6889 7551 • anateresa@dominiumstock.
com.br • Produtos: Serviços de promoção e merchandi-

Eduardo Dornelas Advogados Associados
- Contato: (71) 3271-2882 • eduardo@eduardodornelas.
com.br • Serviços Advocatícios.
Fazer Eventos e Buffet Ltda. - Rosa Mendes (71)
3461 5916 • fazer@svn.com.br • Empresa especializada
na realização de eventos promocionais e buffet, atuando
há mais de dez anos em feiras, congressos, seminários,
festas comemorativas e temáticas. Dispõe de recepcionistas, promotoras, limpeza, segurança e toda estrutura para
montagem e operação de estandes etc.
Icatu Bahia - Tel: (71) (71) 3594 5300 - Contato: Heckel
Pedreira - Email: icatu@icatubahia.com.br - Produtos: Terceirização de serviços; Promotores compartilhados e exclusivos, locação de mão de obra, recrutamento e seleção;
Link Eventos - Contato: Cláudia Ferreira Soares - Tel:
(71) 3021-2610 - Email: claudia_soares@linkeventos.com.
br - Serviço: Organização de Eventos.
Logic Logística Operador Logístico - Contato: Daniel Muricy - Tel.: (71) 3178-7800 / 98627-6644
- E-mail:dmuricy@logiclogistica.com.br - Site:www.logiclogistica.com.br - Serviços: armazenagem, transporte e
distribuição, cross-docking, paletização e etiquetagem de
produtos, separação (picking), embalagem (packing), montagem de kits e unitização, entre outros.
Paula Consultoria - Contato: Sueli de Paula • sueli@
paulaconsultoria.com.br • Prestação de serviços de consultoria e treinamentos em planejamento, gestão, marketing e vendas; além de organização de feiras, rodadas de
negócios, missões empresariais, congressos e seminários
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papelão ondulado.
Socôco - Paulo Roberto Gomes • (82) 2175614/71 • claudio.sococo@uol.com.br • Produtos:
leite de coco, coco ralado, água de coco, doce de
coco etc.
Teiú - José Luís Marinho (77) 3423-9400 • teiu@
teiu.com.br • Produtos: sabão Super Teiú, glicerinado, coco, água sanitária, lava-louça, desinfetantes,
sabonetes e esponja.
Veneza - Coop. Agropec. do Norte do Espírito Santo
- Laércio Lavanhole (27) 3752-8888 . veneza@veneza.coop.br . Produtos: Queijos tipo Tilsit, Prato, Mussarela e Cobocó; Iogurte, Bebida Láctea e derivados.
Vitarella – Sérgio Sá – (71) 9185-0733 – (71) 34137835 – ssa@vitarella.com.br – Produtos: Biscoitos e
massas.
Vovó Nize - Contato: Débora Santana - Tel: (71)
3252-4070 - debora@vovonize.com.br - Serviços:
Alimentação Natural.
ZAB (Comolimpa Indústria Quimica) Contato: Ronaldo Livingstone Bulhões Ferreira e
César Caires (77) 3420-6350 / (77) 3420-6369 • ccaires@zab.ind.br • Produtos de Limpeza: Água Sanitária, Lava Louça, Desinfetante, Gel Pinho, Gel Floral,
Multi-Uso Amaciante.
PCI Automação Comercial - (71) 3384-6811 • ricardo@pciautomacao.com.br • Vendas de balanças, impressoras de cupons fiscais e não fiscais, leitores de código de
barras, softwares, microcomputador, gavetas de dinheiro,
suportes de monitor e leitor, impressoras de código de
barras e suprimentos. Assistência técnica dos itens acima.
Petshop PET & GATÔ - Rações, medicamentos,
acessórios, tudo que seu pet precisa (71) 99248-5516.
Promo Prime Serviços e Promoções - Contato :
Fábio Andrade • Tel.: (71) 3141-4466 / 99316-0162
Email: comercial@promoprime.com.br • Produtos ou Serviços: Promotores, Repositores, Degustadoras, Ações de
vendas.
Produtos ou Serviços: Promotores, Repositores, Degustadoras, Ações de vendas. Próton Sistemas – Tel:(75)2101-3744
proton@protonsistemas.com.br
•
www.protonsistemas.com.br
•
Representações: Software ERP,
Software para Supermercados, Software para gestão de armazenagem, Consultoria Logística e Adm.
Scala Assessoria e Representações - Israel
Souza (71) 3450-0848 • scalaassessoria@gmail.com •
Serviços Prestados: Terceirização de mão-de-obra.
Star Comércio e Serviços com Balanças
Ltda. - Eliana Moraes Lima • Tel: (71) 3334-2099 • starbalancas@starbalancas.com.br - Serviços: Vendas e assistência técnica em balanças comum e em rede, cortador
de frios, moedor de carnes, serra fita e balcão refrigerado.
WF Eventos - Fábio • (71) 3257-4756, (71) 996283920 • fabiobaiao@wfpromo.com.br • Serviços: Marketing
Promocional, produção de eventos, locação de material
promocional, locação de equipamentos audiovisuais, comunicação visual.

Belas Marcas Representações – Salvador/Ba Contato: Fernando Hora (71) 3382-4196 belasmarcasrepresentacoes@uol.com.br - Representações - Grupo Maratá
- Catafesta Sucos e Vinhos, Açucar Petribu, Carta Fabril e
Charque Favorito.

- Contato: Edinaldo Araújo Mota - Cel. (71) 9608-7037 –
E-mail: giro13.rep@gmail.com - Produtos: Suíno resfriado
(carcaça) Suíno cortes congelados (pernil, costela, carré e
bisteca). Frangos e cortes congelados. Salgados, defumados, embutidos e pescados.

BR Gema - Contato: Barreto •Telefone: (71) 3452-1978
- Celular: (71) 98119-7070 • E-mail: brgema@brgema.com.
br • Representante das empresas: Embaré / Camponesa,
vinhos duelo (Bebidas Florete), Start Química.

Guanabara Representações - São Sebastião do
Passé - Tel/Fax: (71) 3392 3811 / 71 9918 9288 - Contato:
Paula de Deus Sento Sé • paulasse@hotmail.com • Produtos: Velas Luz Divina, Sabão Guanabara, pedra sanitária,
querosene, sachet perfumado, desinfetante líquido, antimofo, tira manchas, cera líquida.

Cabanelas Representações - Manuel Cabanelas
(71) 3357-4848 e (71) 3082-4848 • cabanelas@terra.com.
br • Representações: Fábrica de Biscoito Tupy (Biscoitos,
Massas), Coopnorte/Veneza (queijo, leite, iogurte), Termoplast Embalagens (sacolas plásticas, bobina, filme), Sâmara
(sabão em pedra, sabão de coco e velas), Boi Nobre Frigorífico (carne bovina, vísceras), Boi Voador (carne de sol),
Barão Comercial (feijão Barão, feijão Manolinho), Arima
(redes plásticas, sacos de polipropileno), Guardanapo Nobre (guardanapos, papel higiênico, papel toalha), Macrofilm
(filme esticável em bobinas).
Carvalho Farias - Comercio e Representações Ltda •
Contato: Walter Rui Carvalho • (71) 99209 3712 carvalhofariasrep@yahoo.com.br • Produtos: Polenghi, Porto A Porto
Importações, Massa leve, Leite Glória e Ceratti.
Creditar em Vendas - Contato: Tenysson Lima • Tel.:
(75) 3022-5002 - creditar.vendas@gmail.com - Local: Feira
de Santana/BA • Produtos: Leitíssimo; ICPA – Cêpera; Manteiga Aviação; Frigorífico Vale Alimentos; Bonduelle do Brasil; Mustang PLuron; Acetona Juliana; Util Kiko Ltda.
D & R Representações - Derivaldo Pinto Oliveira • Tel:
71 3358 3539 e (71) 3358-3462• derepresentacao@hotmail.
com • Produtos: Arroz Coradini; Macarrão Viccari; Requeijão
Puranata; Doce de Leite Sabor de Minas; Vinagre Camarão,
Goiabada Julieta, Creme de goiaba Hada, Feijão Padrão.
Disbrarroz – Distribuidora Brasileira de Arroz Ltda. - Valfrides Tadeu de Freitas (71) 3341-1809 • disbrarroz@terra.
com.br • Representações: arroz Saman, feijão Kicaldo, óleo
de girassol Angel, composto de girassol Campeoncito, sacos
para lixo Limpeza Pura
Ferpall Tecnologia - Contato: Jeferson Dala Riva
– 41.3146-5073 / 99963-0726 / 99725-7400. Produtos e
Serviços: desenvolvimento de softwares que atua no ramo
de agronegócio, na rastreabilidade do FLV (frutas, legumes
e verduras) na parte técnica do campo, partindo desde o
produtor rural até chegar ao distribuidor e varejista. Para o
varejista, softwares para controle de qualidade, check-list,
ferramentas para externar ao consumidor final a procedência do produto.
Fortuneto Representações - (71) 3344-0809/987266070/98899-6070 – Fortunato Neto Representações: Laticínios Bela Vista ( Piracanjuba ), Goiás Verde Alimentos (Bonare), Camil Alimentos ( Camil, União, Coqueiro, Pescador e
Cocinero) e Sustentare Alimentos (Tecnutri e Enjoy).
Encantos da Bahia – Contato: Carlos André Café dos
Santos (71) 3304-2021 • encantosdabahia@hotmail.com •
Produtos: Incensos de varetas e velas.
Fernando J. Goulart Mota Repres.Ltda. fmotagoulart@yahoo.com.br • Celular - (71) 99192-7559, (71)
99959-7559 • Pabx (71) 3374-3365 • Representante da
Cooperativa Pindorama , Apis Jordans , Euroalimentos
(Castanha de Caju), Ilpisa / Sunny (Valedourado - Alimba) e
Exportadora Florenzano (Castanha do Pará).
Giro Representações Ltda. - Tel: (71) 3335-1001

i2020 - (Ayumi Pasticipações Ltda.)
Produtos ou Serviços: Meio de Pagamento Digital Para
Contas Digitais e Cartões De Bonificações e Premiações e
Cartão de Fidelidade.
J N Sobral - Contato: Marcos Sobral - Tel: (71) 3242-8034
- e-mail: jnsobral@terra.com.br - Produtos: Charque Bertin
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Original Marcas - Roberto Garrido • Telefax:(71) 30162020 / 99633-6060 • originalmarcas@terra.com.br • Representações: Laticínios Nosso (queijo reino Milano e Palmyra,
manteiga Milano, minas padrão Milano), ADM do Brasil
(óleo Concordia e óleos especiais Vitaliv Milho, girassol e
canola), Azeite Espanhol La Rambla.
Palumbo & Câmara Representações - Ismar
Câmara • Tel.: (71) 3450-3754 • palumborepres@uol.com.
br • Produtos: Álcool Santa Cruz, Cepêra Alimentos, Cia
Canoinhas (Papel Higiênico Fofinho), Cristal (prendedores
de roupas e palitos), CottonLine (higiene e cuidados pessoais ).
Pandini Representações - Wanderley Pandini (73)
3632-5058 • pandini@globo.com • Representações: Produtos Veneza, Aguardente Rio do Engenho, Frigorífico
Saudali.

Jaceli Comércio e Representações Ltda. - Contato: Célio Carvalho • Tel: 71 3251-4747 Fax: 3013-3167 •
E-mail: jaceliltda@gmail.com / jaceliltda@hotmail.com •
Serviços: Representação de produtos de limpeza Fontana
e Radiante. Genêros alimentícios: leite Parmalat, Ibituruna e
Olá, farinha Arco Verde, açúcar 5 Estrelas, Estrelina e Porto
Brasil; cogumelos (Champignon) Aica; alho e condimentos
(Produtos da Terra), inseticida Inset Xou; cosméticos (Multitrat); bebidas etc.

Representações Riograndense - Jorge Garcia
(71) 3273-8120 • (71) 9141-6606 • riograndense@riograndenserc.com.br • Representações: Josapar, Copobras,
Memphis, Tirol.

J.M. Martins Representações - Josiel Moura Martins (71) 3252-6939/ 3252-0121 • bjm@veloxmail.com.br e
controladoria@jmmartins.com.br • Representação comercial
da Indústria Reunidas Raymundo da Fonte, ASA (Vitamilho e
Palmeiron), Italac, Nutriday e Biscoitos Capricche.

RMC&A Representações Ltda. - Contato: Rochane Costa Caires - Tel: (71) 3419-0054 Fax: (71) 3322-4788
Cel: (71) 9611-6363 • E-mail: rmcbahia@gmail.com • Representações: Barrinhas – Importadora (Vinhos; Azeitonas;
Azeites; Champagne; Licores; Tremoços; Tomate s/pele
etc.); Vinícola Garibaldi (Vinhos e Espumantes; Sucos de
Uva integral e orgânicos); Jamones Salamanca (Jamon/
Presuntos, Salames, Linguiças Copa Cura; Lombo Curado
etc.); Nor-Import (Vinhos; Prosecos; Queijos; Azeites; Azeitonas; Atum importados, etc.); Queijos Rafit (Gran Formagge, Queijo Ralado, Grana Padano, Romano, Parmegiano
Reggiano, Peccorino, Azeite, Cremes de Leite, manteiga);
Jacobpalm – (Palmitos Orgânicos King Of Palm).

Jompassos & Cia - José Oldegar M. Passos (71) 32738110 • oldegar@jompassos.com.br • Representações: Josapar, Bunge, Melitta e Palmeiron
Kael Comércio e Representações - Elísio Lobo
(71) 3452-5082 - (71) 9971-0709 (71) 9978-5432 • kaelrepresenta@uol.com.br •Produtos: Dipa, Leti, Milian, Saudali
– saúde e qualidade em carnes suínas.
Karis Representações - Antônio Joaquim Júnior (71)
3503-0606 • junior.bahia@itambe.com.br • Representações: Itambé
Laticínios Tirolez - João Osmário - (71) 99908-1290
(escritório) - 99983-2001 (João Osmário) - Produtos: Queijos
Tirolez -nevesmoorerepresentacao@gmail.com
LFN Representações Ltda. • Representante comercial de produtos alimentícios, bebidas, cosméticos e
produtos químicos de higiene, limpeza e perfumaria. Site:
www.amarcarepresentações.com.br • Contato: Lidio Neto 71
99251-0721
Lobo Instalações Comerciais - José Lobo (71)
3248-2594 • loboinstalacoescomerciais@yahoo.com.br •
Produtos: gôndolas, checkouts, expositores frigoríficos, casa
de máquinas, porta-pallet, câmaras frigoríficas, expositores
em madeira, protetores e bancada inox.
M&A Representações - Marcus Vinicius Pereira da
Silva • vendas@marepresentacoes.com.br • (71) 3240-4048
• Produto: Bello Charque, Cooperativa Arroizeira Extremosul,
Laticinios Passa Quatro, Laticínios Bela Vista, Laticínios Curral de Minas.
Mitidieri Representações Ltda. - Vania Mitidieri •
(71) 99982-9831• vaniamitidieri@ig.com.br • Produtos: Bom

Ripem Importaçao e Exportaçao Motta Ltda. Tel: (71) 3241-1099, (71) 3013-2494 • rep.laticinios@gmail.
com • Produtos: Laticinios Vigor (Queijos Cuia Jong, Jonquinho, Mineirão, Mineirinho, MB).

SB Oliveira Representações - Antônio Oliveira (71)
3371-0809 • sboliveirarep@sboliveira.com.br • Empresas
Representadas: Casa Flora Ltda., Porto A Porto Com. Imp.
e Exp. Ltda., Fante Indústria de Bebidas Ltda., Rivoli Indústria e Comércio Ltda. Proativa, Aromy Brasile e Prolitriz.
Somarte Representações - César Martinez/Marcos
Martinez (71) 2106-0060 • E-mail: somarterep@gmail.com•
Representações: Grupo JBS Friboi (Kitute, Swift, Bordon e
Anglo), Flora (Minuano, Albany, Assim, Brisa, Kolene, Francis, Neutrox etc.), Cristalcopo – copos descartáveis, Fiat
Lux, Cricket, CCGL – Cooperativa Central Gaúcha (Leite
em pó CCGL).
MW Promoções de vendas - Tel: (71) 98792-9622 •
Marcos Vinícius • marcoswinits@hotmail.com.br • Produtos
e Serviços: Palmito Natuvalle, Guarathon, Azeitonas Diza,
Dentalclean, Lâmpadas Golden, Babyloo
W Kraus Representações - Waldemar Kraus • Tel:
71 3230 5414 • Fax: 71 3230 5414 • wkraus@uol.com.br •
Produtos: Ind. e com. de café e queijos Lelo (queijos parmesão ralado Vale da Canastra e Relíquia da Canastra e manteiga Vale da Canastra ), Total química (produtos de limpeza
– marca Sanol, automotivos – marca V8, cosméticos infanto
juvenis – marca 0a2, linha pet - marca Sanol Dog e Kdog)
CRS Brands ( marcas Cereser, Dom Bosco, Cortezano,
Chanceler, Vodka Kadov e Massimiliano), Fugini alimentos
(atomatados, conserva, molhos, vegetais e doces).

REPRESENTANTES

INDÚSTRIA

8106-9930 • darioneto@gujao.com • www.gujao.com
• Produtos: frango congelado.
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Arbitragem Tributária:
é possível?
MARCELO N. NOGUEIRA REIS
Advogado e professor de Direito Tributário

Recebi de um amigo meu uma matéria de
um Jornal em Lisboa, Portugal, do dia 09 de janeiro deste ano, onde eles abordam esta questão
da Arbitragem Tributária naquele País, comemorando o sucesso desta nova via de solução
de conflitos. Para se ter uma idéia dos números,
nos sete anos de prática da Arbitragem em Portugal já chegaram à Câmara praticamente 3.600
“processos”, envolvendo um valor aproximado
de 840 milhões de Euros, e somente em 2017
foram quase 230 mil processos. A sentença arbitral lá é normalmente prolatada em um prazo
médio de 4 meses, e o caso mais demorado não
ultrapassou 01 ano. São números realmente merecedores de comemoração e este pioneirismo
de Portugal demonstra a viabilidade do instituto
da Arbitragem também na área tributária. Salvo
engano Portugal foi o primeiro País no mundo
a se utilizar desta prática, e aparentemente com
excelentes resultados tanto para os contribuintes quanto para o Fisco. E se é assim, porque
então não se poderia adotar a Arbitragem Tributária aqui no Brasil? Sei que este tema não é
novo, sei que há estudos a respeito do assunto,
mas temos que insistir nesta possibilidade, pois
seguramente serviria como uma via alternativa
para solucionar eternos embates tributários que
às vezes teriam melhores chances de resolução
através de um Tribunal Arbitral, técnico, especializado no assunto sob análise. É verdade que
a nossa legislação de fato dificulta a adoção da
Arbitragem para solucionar problemas tributários, pois tecnicamente o crédito tributário seria
indisponível e a solução arbitral passaria por um
“terceiro” e não pelo Judiciário ou pelos Tribunais
Administrativos, como o Carf, em nível federal,
o Consef (estadual) ou o CMT (municipal). Tam-

bém é verdade que o crédito tributário não pode
ser objeto de renúncia, mas a arbitragem não
significa que o crédito seria “negociado”, pois ele
será regularmente “julgado”, com resolução de
uma determinada controvérsia por uma Câmara Arbitral particular que goze da confiança das
duas partes envolvidas.
É claro que a referida arbitragem, a meu
sentir, não iria cuidar de aspectos ligados a legalidade ou constitucionalidade dos litígios, mas se
ocuparia basicamente de questões fáticas, numéricas, que envolvessem aspectos técnicos, e que
normalmente são melhores resolvidas por Peritos e não por Juízes. Seria o caso, por exemplo,
de definir o valor venal (valor de mercado) de um
imóvel, para efeito de cobrança do IPTU ou ITIV;
a definição de determinado produto para efeito
de incluí-lo em uma específica posição da NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul) e com isto
apurar a sua real tributação pelo IPI e Imposto de
Importação. Enfim, inúmeras possibilidades de
atuação, em questões técnicas, desafogando o já
tão atribulado Judiciário.
O objetivo deste Artigo não é discutir os
motivos jurídicos que até hoje impedem a utilização da Arbitragem para solucionar os problemas
tributários, mas sim provocar a discussão do assunto para que esta solução seja logo implementada. Já há um Projeto de Lei Complementar (PLP
469/2009) “tramitando” no Congresso, que “legalizaria” a adoção da Arbitragem para a solução
de litígios, onde o laudo arbitral seria vinculante
e definitivo. Creio que podemos cuidar e apoiar
esse PLP 469/2009, fazendo com que ele saia das
gavetas do Congresso e possa ser debatido pela
sociedade. Se em Portugal deu certo, porque
aqui não poderia?? Não custa tentar!!
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Fim da cobrança da contribuição
de 10% (dez por cento) devida
pelos empregadores em caso de
despedida sem justa causa
ROGÉRIO LIMA
Advogado trabalhista, Coordenador do Núcleo Trabalhista do Fiedra,
Britto & Ferreira Neto Advocacia Empresarial

Em junho de 2001 o então
presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, por meio da Lei
Complementar Nº 110, de 29 de
junho de 2001 – LC 110/2001, instituiu
a contribuição social devida pelos
empregadores em caso de despedida de
empregado sem justa causa, à alíquota
de dez por cento sobre o montante de
todos os depósitos devidos, referentes
ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, durante a vigência do
contrato de trabalho, acrescido das
remunerações aplicáveis às contas
vinculadas. A intenção foi recompor
os expurgos inflacionários causados
pelos planos econômicos de 1989 e
1990, Verão e Collor, respectivamente,
e
posteriormente
para
outros
programas do Governo Federal, como
o Minha Casa Minha Vida.
Desde o início da vigência da LC
110/2001 as empresas foram obrigadas
a pagar o percentual de 50% sobre o
saldo do FGTS, sendo 40% destinado
aos trabalhadores e 10% para a
administração do fundo. Durante
esse período foram várias tentativas
de extinguir o adicional de 10% da
contribuição social que elevada o
custo dos encargos trabalhistas, todas
sem sucesso.
Com a nítida intenção de
alavancar o empreendedorismo e
reduzir os custos das empresas, em
de 11 de novembro de 2019 o atual
Presidente da República, no uso das

atribuições que lhe compete, adotou
a Medida Provisória de n. 905 – MP
905. Nela, dentre outras providências,
estabeleceu o fim da contribuição
social a que se refere o Art. 1º da Lei
Complementar nº 110, de 29 de junho
de 2001, com produção dos efeitos
somente em 1º de janeiro de 2020.
Como se trata de uma MP, a
vigência é de sessenta dias, prorrogável
por igual período, e para se transformar
em lei precisa de aprovação do
Congresso Nacional, inclusive suas
possíveis emendas posteriores. Até
o momento deste informativo não
houve conversão em lei.
Todavia, antes mesmo da
conversão da MP 905 em lei, o
Chefe do Poder Executivo federal
sancionou a Lei n. 13.932, de 11 de
dezembro de 2019, que determinou
a extinção da contribuição social
instituída por meio do Art. 1º da
Lei Complementar nº 110, de 29 de
junho de 2001, já a partir de 1º de
janeiro de 2020.
Desta forma, todas as despedidas
de empregados sem justa causa, a
partir de 1º de janeiro de 2020, não
terão mais a alíquota de dez por
cento sobre o montante de todos
os depósitos devidos, referentes
ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, durante a vigência
do contrato de trabalho. Permanece,
no entanto, o pagamento de multa
de 40% para os trabalhadores.
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A transformação
pela renovação
TEOBALDO COSTA
Empresário

As cidades constituem uma das formas mais
eficientes de distribuição de riqueza, e não é por
acaso que concentram hoje a maior parte da população mundial. Se de um lado, a concentração
de moradores é um espaço de conflito que produz
problemas – trânsito, poluição, violência segregação espacial urbana, desigualdade de oportunidades para a população de baixa renda, do outro
lado, as cidades são o espaço da diversidade, do
encontro com o diferente, da riqueza da convivência e produção cultural, espaço de trabalho, interação, diversão.
Nesse contexto, precisamos ser capazes de
enfrentar os desafios, com uma postura ativa e otimista frente aos enormes problemas urbanos que
nos afligem, resultado de anos de inércia e passividade administrativa.
Como conciliar Estado, sociedade civil e iniciativa privada, com o intuito de viabilizar as transformações pretendidas? Quais são os instrumentos
urbanos, jurídicos, legais e econômicos que podem
apoiar nossas iniciativas?
Precisamos renovar para responder a essas
perguntas, e assim buscar formas inovadoras de
fazer a cidade e interpretar a realidade dos nossos
espaços urbanos.
Precisamos assumir uma postura crítica sobre
os rumos equivocados das últimas duas décadas,
sem planejamento, sob a lógica clientelista e patrimonialista, da política do toma lá dá cá, da ineficiência administrativa.
Precisamos de visão ampla, que vá além do
discurso, que saia da discussão polarizada que tomou conta da sociedade, e passe a trabalhar efetivamente pela coletividade, gerando resultados na
esfera local, e assim mudar também o global.
Precisamos ir de encontro às principais discussões em torno da construção e dinâmica de uma
cidade, estimulando e articulando a aproximação
entre a sociedade civil, o poder público e a iniciativa
privada, a fim de criar possibilidades de investimen-

tos e desenvolvimento sustentável.
Precisamos levantar as principais discussões
em torno da cidade, construindo uma análise crítica e criativa sobre como podem se relacionar as
variáveis mais importantes para nossa gente – moradia, mobilidade, educação, trabalho, segurança,
saúde, educação, cultura, turismo, infraestrutura e
tecnologia.
Precisamos descrever o papel dos diferentes
atores sociais – sociedade civil, prefeitura, câmara,
empresas, universidades – para a construção e desenvolvimento de uma cidade inclusiva e de qualidade, com um novo marco regulatório e novos
planos municipais nas diversas áreas.
Precisamos analisar os pontos fortes e fracos
das iniciativas de planejamento, desenvolvimento e
regeneração urbanos realizados em diversas cidades do Brasil e do mundo, para servir de exemplo
para construção do nosso futuro.
Precisamos implantar os principais modelos
de mensuração de impacto econômico, ambiental
e social em cidades para auxiliar nas decisões do
poder público municipal.
Precisamos capacitar o funcionalismo para
viabilizar novos projetos urbanos, dando importância para a análise territorial, viabilidade econômica,
arranjo institucional, validade jurídica e legitimidade política, por uma administração mais ágil, tecnológica e transparente.
Precisamos de muita coisa, mas principalmente precisamos acreditar na inovação como ferramenta de transformação. Afinal, o que está aí a
gente já sabe no que vai dar, já deu.
Lauro de Freitas ao apostar numa transformação não servirá apenas de novo modelo de administração pública, mas será, sobretudo, o campo de
atividade e palco para o desenvolvimento da cidadania, da consciência e participação social, como
protagonistas de uma nova cidade, mais justa, mais
desenvolvida, e mais moderna e organizada.
É isso que queremos. É nisso que acreditamos.
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