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Homenagem
a três amigos
da Abase
JOEL FELDMAN JÚNIOR
Presidente da Abase
presidencia@abase-ba.org.br

Em três edições de junho para cá,
três grandes personalidades foram alvo
de reportagem da Super Revista. Essas
personalidades tiveram ligação muito forte
com a Abase e o setor supermercadista
baiano. Todas nos deixaram no mês de
maio. Primeiro foi o Dr. Raymundo da Fonte,
advogado e industrial, que fundou o Grupo
Raymundo da Fonte, em 1946, que nos deixou
aos 99 anos de idade, no dia 7 de maio.
Pernambucano, o Dr. Raymundo, como
por todos era chamado, foi um exemplo de
empresário que só dignificou o Nordeste
brasileiro e viveu uma hostória fascinante.
Perdeu a mãe aos três anos de idade. Criado
pela irmã Djanira, foi seminarista dos 12 aos
17 anos, quando saiu para trabalhar com
seu pai Oscar da Fonte. Logo depois fez o
curso de Direito, casou-se com D. Elza e, em
1946, iniciou sua vida empresarial com o
lançamento da Espiral Sentinela.
Essa pequena indústria transformou-se
no Grupo Empresarial Raymundo da Fonte,
com unidades industriais, em Pernambuco,
Bahia, Rio de Janeiro e Ceará, que produzem
marcas consagradas pelo consumidor,
entre elas, Brilux, Sonho, Minhoto e Even.
A Abase tem uma ligação muito forte com
o Grupo Raymundo da Fonte, tanto pelos
seus representantes e executivos, como pela
própria família, cujos diretores e familiares
fazem questão de vir há muitos anos para os
Encontros Baiano de Supermercados.
No dia 13 de maio, perdemos o grande
supermercadista João Costa Soares, que
como Seo Mamede Paes Mendonça, nosso
primeiro presidente, não chegou a completar
o primário, mas construiu uma bela história
em Euclides da Cunha, sendo exemplo de

competência e referência no interior da Bahia.
Inclusive, tive o prazer de ir com Mauro e
Joãosinho à inauguração de sua segunda loja,
em 2013, um hipermercado que em 2018
dobrou de tamanho.
João Costa nos deu o prazer de conviver
conosco na Abase e nos seus eventos. Homem
simples e humilde, mas que encantava as
pessoas, principalmente os clientes das
suas duas lojas, com seu jeito peculiar.
Teve também uma trajetória empresarial
bem-sucedida, iniciada em Santos como
empresário da noite e hoteleiro, e coroada
com os seus supermercados, que durou 29
anos, agora aos cuidados da esposa Sandra,
da filha, Joane, do genro, Gillon, e do irmão
Batistinha.
A última perda que tivemos em maio,
destaque desta edição, foi o supermercadista
Jaime Paes Mendonça, filho caçula de Seo
Mamede Paes Mendonça, a quem também
prestamos uma homenagem, pois em 5 de
agosto último completaria 105 anos. Jaime,
que faleceu no dia 30 de maio, foi diretor
comercial do Grupo Paes Mendonça por
muitos anos e de lá saiu, em 1992, para
fazer carreira solo, como se diz, para fundar
o Grupo J. Paes Mendonça, em Juiz de Fora,
Minas Gerais. Lá, foi muito bem-sucedido,
pois iniciou com uma loja, comprada de Paes
Mendonça e terminou com sete, quando,
em 1997, vendeu para o Grupo Bretas, hoje
integrante do Cencosud.
Às famílias dessas três personalidades,
um industrial e dois supermercadistas,
prestamos, em nome da Abase e de sua
diretoria, nossa homenagem e condolências,
afirmando que foi um orgulho tê-los como
associados e apoiadores.
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Por Benneh Amorin
FOTO: Divulgação

Abras e
os preços
“O setor supermercadista tem sofrido
forte pressão de aumento nos preços de
forma generalizada repassados pelas indústrias e fornecedores. Itens como arroz, feijão, leite, carne e óleo de soja com aumentos significativos. A Associação Brasileira de
Supermercados (Abras), que representa as
27 associações estaduais afiliadas, vê essa
conjuntura com muita preocupação, por se
tratar de produtos da cesta básica da população Brasileira.
Conforme apuramos, isso se deve ao
aumento das exportações destes produtos
e sua matéria-prima e a diminuição das importações desses itens, motivadas pela mudança na taxa de câmbio que provocou a
valorização do dólar frente ao real. Somando-se a isso a política fiscal de incentivo às
exportações, e o crescimento da demanda
interna impulsionado pelo auxílio emergencial do governo federal.
Reconhecemos o importante papel
que o setor agrícola e suas exportações
têm desempenhado na economia brasileira. Mas alertamos para o desequilíbrio
entre a oferta e a demanda no mercado
interno para evitar transtornos no abastecimento da população, principalmente em
momento de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).
O setor supermercadista tem se esforçado para manter os preços normalizados
e vem garantindo o abastecimento regular
desde o início da pandemia nas 90 mil lojas
de todo o país.
A Abras tem dialogado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e representantes de todos os
elos da cadeia de abastecimento. Apoiamos
o sistema econômico baseado na livre iniciativa, e somos contra às práticas abusivas
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Entidade que
representa os
supermercados
brasileiros se
movimenta para
conter aumentos

de preço, que impactam negativamente no
controle de volume de compras, na inflação,
e geram tensões negociais e de ordem pública.
A Abras, no dia 3 de setembro, comunicou à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça
e Segurança Pública, sobre os reajustes de
preços dos itens citados acima, com o intuito de buscar soluções junto a todos os
participantes dessa cadeia de fornecedores
dos produtos comercializados nos supermercados.
E continuará buscando oferecer aos
consumidores, opções de substituição dos
produtos mais impactados por esses aumentos”.
Essa é, na íntegra, o teor da nota oficial divulgada pela Abras, no início deste
mês, sobre a pressão de fornecedores para
aumento de preços de produtos, especificamente, os da Cesta Básica. Inclusive, o
presidente da Abras, João Sanzovo Neto,
e o presidente da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), Guilherme Bastos,
com suas equipes técnicas, já haviam se
reunido, virtualmente, no dia 31 de agosto,
para avaliar os desafios de abastecimento
e de custos inflacionários nos alimentos do
mercado interno.
Com a valorização do dólar, efeitos climáticos e com o “corona voucher” a Conab
apresenta um diagnóstico da pressão que
foi ampliada na demanda da população,
provocando um “desequilíbrio”, mas que
nas projeções do plantio da próxima safra
surgem reequilibrados, pelo menos no que
envolve o arroz com perspectivas de crescimento da produção. O Brasil deverá sair
de 250 milhões de toneladas de grãos para
quase 279 de forma geral.

Ministro Paulo Guedes, João Sanzovo, João Galassi e o presidente Jair Bolsonaro

João Sanzovo se encontra com
Bolsonaro e Paulo Guedes
O presidente da Associação Brasileira
de Supermercados (Abras), João Sanzovo
Neto, e o primeiro vice-presidente João
Galassi se reuniram com o presidente Jair
Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes no
dia 9, em Brasília, para discutir o aumento
dos preços dos itens da cesta básica. Na
oportunidade Sanzovo explicou que o setor
supermercadista não pode ser responsabilizado pela alta nos preços, que é reflexo de
problemas de produção e de câmbio.
Na saída da reunião, o presidente
João Sanzovo concedeu entrevista coletiva
à imprensa e destacou que os supermercados não são vilões. “Nós somos a ponta.
Estamos próximos ao consumidor. E, assim
que sentimos que havia uma pressão muito
forte de preços, fizemos um alerta ao governo”, disse Sanzovo.
No dia 3 de setembro, a Abras comunicou à Secretaria Nacional do Consumidor
(Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sobre os reajustes de preços
do arroz, feijão, leite, carne e óleo de soja,
com o intuito de buscar soluções junto a

todos os participantes da cadeia de fornecedores dos produtos comercializados nos
supermercados.
Bolsonaro comenta
Durante live realizada na noite do dia
10, o presidente Jair Bolsonaro falou da
reunião com o presidente da Abras, João
Sanzovo Neto, e o primeiro vice-presidente
João Galassi.
“Foi uma conversa muito saudável. Os
representantes dos supermercados falaram
que não são os vilões, e que a margem de
lucro deles será reduzida o máximo possível para colaborar com a economia”, disse
Bolsonaro.
Na oportunidade o presidente da República destacou a preocupação do governo e do setor supermercadista em reduzir
os preços sem interferir na livre concorrência. Bolsonaro falou ainda da isenção da
taxa de importação do arroz até o dia 31 de
dezembro, publicada no dia 10, no Diário
Oficial. “O Brasil vai importar 400 mil toneladas de arroz sem o imposto de importação.”
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vendas nas lojas de vizinhanças”.
Ele explicou que tudo isso ocorreu com uma aceleração muito forte do
e-commerce, gerando em todos esses
canais crescimento de 100% a 300% nas
vendas. “Temos por um lado a movimentação de canais que força também uma
movimentação de portfólio e, por outro,
temos as categorias com seus diferentes
tipos. Se tomarmos como exemplo as categorias de consumo dentro do lar e, em
particular, as que servem para cozinhar,

tivemos crescimento exponenciais às vezes de duplo dígito”.
La Maza ressaltou que a Nestlé teve
como prioridade que os consumidores
pudessem encontrar os produtos de sua
marca dentro das lojas. “Isso fez com que
tomassem decisões necessárias. Tivemos
de fazer escolhas de alguns produtos de
curva b e c que deixamos de produzir para
se concentrar naqueles produtos que estavam vendendo muito e tinha uma demanda muita expressiva”.

Cliente desperta para outros canais
Por Eraldo Alves
TEXTO E FOTO

Adaptação
ao novo
O projeto Abase Conectada “Como a
indústria e o varejo estão se adaptando
ao novo comportamento do consumidor”, reuniu por meio de live especialistas
do setor do varejo num grande debate no
início de agosto. Roberto Butragueño, diretor de atendimento ao varejo e e-commerce da Nielsen Brasil; Josué de La Maza,
vice-presidente de vendas da Nestlé; João
Cláudio Andrade Nunes (Joãosinho), sócio da RedeMix, vice-presidente da Abras
e diretor da Abase; e Paulo Ferezin, sócio
e líder no Brasil para o segmento do varejo e líder regional de mercados Norte e
Nordeste KPMG no Brasil, foram mediados nesse encontro pelo superintendente
da Abase, Mauro Rocha.
Logo após as apresentações, Mauro
Rocha dirigiu a primeira pergunta para
Josué de La Maza, indagando-o se foi
necessária alguma estratégia na revisão

A indústria e
o varejo estão
atentos ao novo
comportamento do
consumidor

do portfólio da Nestlé para atender esse
novo consumidor e essa nova demanda.
La Maza respondeu que sim e adiantou:
“De fato, vivemos momentos inéditos
com esta situação da pandemia. Todo
este momento que começou na metade de março, de lá para cá, temos vivido
mudanças muito importantes. Mudanças
essas que vêm se movimentando de semana em semana.
Converso com meu time que cada
semana vira mês e cada mês vira o quê?
Realmente, as coisas estão muito incertas e tem ocorrido várias mudanças. Por
exemplo, tiveram importantes mudanças
nos canais. No início, o shopper começou
a comprar um pouco de tudo nos supermercados, que antes da pandemia vinha
em queda. Depois houve um crescimento
nas vendas dos atacarejos, o que já acontecia. Houve também um crescimento nas

Paulo Ferezin, líder do segmento do
varejo no Brasil, foi questionado de como
ele observa a mudança dos canais durante a pandemia. “No primeiro momento,
temos o fechamento dos principais pontos de vendas em geral. Em um segundo
momento, o cliente começava a explorar
outros canais pela compra dos produtos
de forma mais rápida e começa ir menos
aos supermercados e comprando mais
para poder abastecer. Esse cliente também procura buscar as categorias que
mais necessita dentro de casa e focando
nos produtos de maior giro. Ou seja, o reflexo foi muito encima do hábito do consumidor e dessa tendência”.
Mauro Rocha perguntou a Roberto
Butragueño quais foram as principais categorias que a Nielsen analisou um maior

aumento e se percebeu alguma mudança
do perfil de consumo. “Nas duas primeiras semanas da pandemia houve um aumento em todas as categorias porque as
pessoas foram correndo para as lojas para
abastecerem as suas casas. Teve algumas
categorias de alimentos que se beneficiaram e também tudo que tem a ver com
limpeza do lar.
Categorias que não estavam tão bem
no início da pandemia se recuperaram e
tiveram um maior salto, a exemplo do
café e leite condensado. Por outro lado,
tiveram categorias que mais sofreram, a
exemplo de higiene e beleza e cuidado
pessoal. Também, as categorias de bebidas (refrigerantes, cervejas e bebidas
energéticas) em função dos fechamentos
de bares e restaurantes”.
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Queda na frequência das lojas, mas
algumas categorias se destacaram
Sobre o perfil de consumo nos
diferentes canais e nas classes sociais,
João Cláudio Nunes, do Grupo RedeMix,
ressaltou que no início da pandemia
teve uma queda no número de registro
na frequência dos clientes nas lojas.
Mas algumas categorias se destacaram
bastante, a exemplo do chocolate, misturas
de bolo, fermento e farinha de trigo,
salgadinhos snaks, vinhos, derivados de
tomates, massas e produtos de limpeza.
Mas, ainda tivemos categorias em queda,
a exemplo de goma de mascar e produtos
que ficam em exposição no checkout da
loja. Essa queda se deve, segundo ele,
porque o consumidor hoje não se permite
ficar muito tempo na loja. “Ele quer entrar
e sair rápido”. Padaria foi outra categoria
que sofreu bastante.
Conforme Joãosinho, o setor de
supermercados teve um crescimento
bastante significativo em função de
outros canais estarem fechados e o único
segmento a vender gêneros alimentícios e
produtos de limpeza, praticamente eram os
supermercados. “Isso tudo, todavia, numa
operação muito sacrificada e muito tensa
para adequar as lojas nesse momento para
oferecer o estabelecimento seguro para o
consumidor”, ressaltou.
Questionado de como o varejista se
estrutura neste momento para atender
bem o consumidor, onde tudo é novo e
inusitado, Paulo Ferezin respondeu: “O foco
neste momento tem que ser o consumidor
e a regra número um é: eu preciso proteger
o meu caixa e, obviamente, atender bem
o meu cliente. Ou seja, vamos reavaliar as
categorias e não deixar faltar o produto
que é importante para não criar um
desgaste no consumidor, além de prover a
ele uma maior segurança dentro das lojas e

ajustar o seu sortimento e abastecimento,
protegendo o seu caixa. Se tenho produtos
que estão numa curva de vendas baixa e
precisam de alta frequência na loja, não
significa eliminar a categoria, mas, sim,
reavaliar esse sortimento”, reforçou.
Ferezin alertou também para que o
varejista não deixe de olhar o mercado
digital e o Marketplace, um modelo
que conecta oferta e demanda em uma
plataforma online, gerando benefícios
tanto aos empreendedores, quanto aos
clientes.
Sobre a explosão do e-commerce e
o mundo digital como uma realidade na
vida do shopper, Roberto Butragueño
disse: “O e-commerce vem com um
crescimento expressivo nos últimos quatro
anos no Brasil e com a pandemia houve
uma maior aceleração. O que aconteceu
foi que muitos consumidores que nunca
tinham usado o e-commerce, começaram
a utilizar, por causa da necessidade de não
sair de casa”.
Butragueño lembrou que foi um
grande desafio para o e-commerce logo
no início da pandemia, porque o número
de pedido aumentou bastante e também
o próprio varejista não estava preparado
para isso. “Os pedidos dos produtos
passaram também a demorar para chegar
até a casa do consumidor e nesse contexto,
a experiência inicial do e-commerce para
os novos consumidores não foi tão boa
no momento de sua primeira compra”,
avaliou.
“Mas os varejistas foram muito
criativos, mesmo os que ainda não
trabalhavam com delivery apostaram neste
nicho de mercado e, através de WhatsApp
ou outros aplicativos, arriscaram no canal
digital”, ressaltou Butragueño.
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Refletir sobre momento do varejo
e entender que menos é mais
Joãosinho enfatizou que o varejista tem que ser assertivo e buscar atrair o
consumidor com o mix de produtos eficiente neste momento da pandemia. “O
momento que o varejo vem passando é
para refletirmos, nós varejistas temos que
entender que o menos é mais. Precisamos
ser assertivos, e para isso temos que buscar
o menor com mais eficiência. Não adianta
querer abraçar tudo. Foque naquilo que
preciso fazer. Eu tenho que ter um mix na
minha loja que meu consumidor procura, ele não vai procurar outras lojas para
comprar se lhe oferecer o que precisa e o
produto que deseja. Por isso temos que
fazer o melhor para sermos escolhidos.
Pergunto: o que o varejista está fazendo
para ser escolhido diante deste momento
de pandemia?”
Ainda sobre trabalhar um mix de produtos eficiente, Joãosinho disse que o varejista tem que preservar o caixa. “Quando
se tem um mix de produtos eficiente seu
caixa vai sofrer muito menos. Quanto mais
se tem um estoque que não gira você vai
comprometer o seu caixa e, assim, também
vai prejudicar o resultado de sua empresa”.
Quanto aos desafios para 2021, João-

sinho disse que o final do ano ainda está
muito longe. “Eu quero saber o que vou
fazer nos últimos meses deste ano porque tudo mudou no início de março com
a pandemia. Hoje, temos que analisar todas as variáveis e debruçar muito em números e trabalhar muito para atender os
consumidores da melhor forma, e, assim,
aguardar um 2021 com uma luz de uma
boa perspectiva”.
Ferezin falou de como as empresas se
planejam neste momento tão inconstante
para fazer as suas escolhas certas. “O varejo parece fácil no começo, porém, é muito
complexo. Ele deixa de ser intuitivo e passa
a ser um varejo com muito mais informação e o varejista tem que buscar nos hábitos do consumidor para saber do que ele
precisa. Tem que olhar de perto as suas
mercadorias, além de que o varejista e o
fornecedor precisam comungar um pouco
mais e ter uma relação de confiança para
o negócio fluir da melhor forma. Assim todos saem satisfeitos”.
A live Abase Conectada, patrocinada
pela Starbucks Coffee At Home, foi transmitida via Zoom e está disponível no canal
de YouTube
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Onde estão as
oportunidades?
“O verdadeiro empresário é aquele que no momento de crise, se pergunta onde estão as oportunidades? O que
não podemos é ser pessimista”, disse o
professor Eustáquio Penido, da Fundação
Dom Cabral, na live Abase Conectada, realizada no final de agosto último, em sua
palestra “Liderança para o novo normal:
agora e sempre”, que contou com a participação de Jionete Silveira, gerente de RH
da Rede de Supermercados Mix Bahia, e
Mauro Rocha, superintendente da Abase.
O professor da Fundação Dom Cabral, logo de início em sua fala, disse
que o setor supermercadista é um dos
que mais vem trabalhando nesse período
de pandemia do coronavírus, porém, de
qualquer forma, neste novo normal tem
que fazer ajustes e adaptações. “Estamos
trabalhando numa situação totalmente
diferente e a primeira reflexão que trago
neste momento atual são as emoções e

Por Eraldo Alves
TEXTO E FOTOS

Essa pergunta
fez parte da live
do professor
Eustáquio
Penido, da Dom
Cabral

sentimentos à flor da pele. Neste momento, algumas pessoas estão revendo alguns
princípios e valores. Ou seja, a própria natureza do momento está fazendo repensarmos, e, para quem não se ajustar agora, terá problemas futuros”.
Professor Eustáquio ressaltou que
apesar de parecer clichê o termo novo
normal, é realmente isso que estamos vivendo, uma realidade totalmente desafiadora. “Percebermos que todos estão com
os nervos à flor da pele, sentimentos e
emoções”.
Alertou também para as pessoas que
estão recomeçando agora depois destes
meses tão drásticos, que o desafio é triplo.
“Para os que estão retomando e têm que
tocar no olho do furacão, é preciso estar
preparados porque não se sabe como irá
ficar depois da retomada”.
O professor questionou também
como irá ficar as empresas aéreas e de

| Dicas Técnicas |
turismo, quando aparentemente voltar o normal. “Nós
da Fundação passamos nosso dia a dia trabalhando, viajando e hospedando-se em
hotéis durante quase todo o
ano. E agora como vai ficar?
É neste momento, que temos
que cuidar de nós mesmos
(cuidando de si) para se fortalecer, buscando novas habilidades e, assim, depois cuidar
dos outros. E vice e versa”.
Ele ressaltou que para
isso é preciso mudar o “cheiro do lugar”
(expressão criada por um professor indiano), onde ele compara duas cidades:
uma com o clima terrível na comunidade
e, a outra, as pessoas vivem em harmonia e com a vontade enorme que as coisas
aconteçam. “Pode-se observar que tem
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empresas que parece estar havendo um
velório, todos de cara fechada e olhando
para o chão num ambiente pesado. Diferente de outras empresas que seus colaboradores trabalham alegres e focados na
qualidade dos serviços. Essa que é a proposta: como está o cheiro do lugar dentro
de sua empresa”.

Comunicação no ambiente de trabalho
O professor falou da preocupação neste momento que as pessoas têm que ter em
cuidar de si mesmo, habilidades que perfazem: a inteligência emocional, o julgamento
e tomada de decisão, resolução de problemas
complexos e pensamento crítico. Outro ponto
apontado por Eustáquio é a comunicação no
ambiente de trabalho. “Temos que nos organizar para fazer a gestão no período de crise e a
boa comunicação é essencial”.
Ele disse que o verdadeiro empresário é
aquele que no momento de crise, se pergunta
onde estão as oportunidades. “O que não podemos é ser pessimista. A primeira observação
é que temos que estar de olho nas oportunidades por trás da crise”.
Alertou ainda que para se trabalhar com
as oportunidades têm-se que fabricar tempo.

“Não temos hábito da reflexão, saber o que
está acontecendo e o motivo de estar acontecendo? Por isso é importante o hábito de
pensar e refletir sobre o momento para já
antecipar problemas que possam vir à frente.
Portanto, é preciso parar para observar como
estamos agindo e como o outro está agindo”.
O professor citou uma frase de Luiza
Trajano, presidente do conselho do Magazine
Luiza, sobre esse momento hoje, que diz: “A
única certeza que eu tenho é que não seremos
os mesmos quando a emergência passar. As
formas de ganhar dinheiro e de se relacionar
vão mudar muito”.
Sobre a necessidade de engajamento
e confiança para fortalecer ainda mais o ambiente de trabalho, ele disse: “O que se precisa
neste momento é o engajamento dos nossos
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funcionários e fazer com que vejam algo a
mais no ambiente de trabalho e, para isso, eles
têm que confiar em sua liderança. Eles têm que
acreditar na parceria para se fortalecerem ainda mais, permitindo-lhes a flexibilidade no relacionamento com o cliente, com os parceiros
e fornecedores para se chegar à confiança e o
engajamento. E, assim, vem a empatia, a compaixão, flexibilidade, iniciativa e a cooperação”.
O professor ressaltou também sobre repensar os princípios, valores, crenças e conceito. “Hoje, o conceito que muitas pessoas
estão adotando é que é muito melhor todos
sofrerem um pouquinho do que um pouco
sofrer tudo sozinho. Esse é um conceito de
perder agora para ganhar depois. Já outras
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pessoas não querem abrir mão
para ganhar o tempo todo. Mas
tem horas que perder é negócio,
porque você perdendo agora
pode também estar ganhando
lealdade, confiança, credibilidade
e, sabendo que, os bons vão ficar
com você”.
Ainda sobre cuidar de si
mesmo, o professor enfatizou
sobre a inteligência emocional, destacando a importância
do equilíbrio que as pessoas
têm que ter para administrar
as emoções, a exemplo da crise
que vem ocorrendo no mundo.
Também, ele destacou, o julgamento e tomada de decisão. “Se você fica protelando e empurrando com a barriga pode ser
tarde e tomar uma decisão antes da hora
pode ser ruim”.
Sobre a resolução de problemas complexos, ele disse que é preciso saber como
resolver esses problemas gerados dentro da
própria empresa. “Tem que saber diagnosticar
o problema para resolvê-lo”. Falou ainda da
importância do pensamento crítico e o espírito
criativo. “As pessoas vêm criando pela necessidade e a provocação das mesmas é fundamental para a criatividade. Porém, elas têm
que acreditar em você”.

Liderança e gestão e a negociação
Eustáquio falou também sobre liderança
e gestão e a negociação. “Como vou atender
essas pessoas neste período de crise, por isso,
é importante cursos de capacitação para os
funcionários. Quanto à negociação, ele disse:
“É preciso saber se estamos preparados para
negociar. Como estou nessa competência na
área de negociar?”
Segundo Eustáquio, o líder que o momento exige tem que: conquistar a confiança dos liderados; repensar valores e crenças;
buscar competências para as novas realidades; olhar e perceber o futuro; criar alternativas: pensamento e ação estratégicas;
equilibrar curto e médio prazos e equilibrar
interesses da empresa e dos colaboradores
e parceiros.

A supervisora de RH do MixBahia, Jionete Silveira, falou da importância de discutir
o tema liderança no novo normal. “É muito
importante no nosso dia a dia discutir tema
de tamanha importância que serve para refletirmos a nossa forma de agir e repensar conceitos e aprender novos assuntos. Estamos
tão acostumados em trabalhar muito que o
desafio vem e saímos correndo, deixando de
investir um pouco de tempo para uma maior
reflexão de que forma vamos nos direcionar,
qual a velocidade e quais os lados. É salutar
pensar com o coletivo, para que se canse menos, e alcance distâncias maiores”, ressaltou.
Essa live e outras que fazem parte do
projeto Abase Conectada estão disponíveis
no canal do YouTube.
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Por Eraldo Alves
FOTOS: Arquivo Super Revista

Papo de bastidores
Nada é tão bom que
não possa melhorar,
foi o tema da live
“Nada é tão bom que não possa
melhorar” foi tema da live Papo de
Bastidores, realizada em 25 de agosto,
com a participação de Ney Layout,
proprietário da Ney Layout & Serviços,
e conduzida por Alexandre Bouzas,
consultor de estratégias de negócios
da Arcos Consultoria.
Num bate-papo voltado para
o setor de varejo, Ney Layout falou
sobre a sua trajetória no setor
supermercadista, que teve início em
1992 na Rede Bompreço Walmart,
começando como repositor e
alcançando o posto de gerente.
“Depois de 18 anos trabalhando na
Rede Bompreço como operador de
caixa, repositor, conferente, caixa geral
e no CPD cadastrando os produtos,
além de trabalhar como encarregado
e gerente trainee”, conta ele.
Ney Layout ressaltou que
enquanto
trabalhava
também
estudava e foi nesse período que
aproveitou para fazer um estágio uma
vez por semana na loja de um amigo.
Falou também que fez vários cursos
profissionalizantes quando trabalhava
no Walmart, indo num desses cursos
para os Estados Unidos e grandes
centros urbanos no Brasil, a exemplo
de Recife e São Paulo. “Quando sai
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do Bompreço somente fui colocar na
prática tudo que aprendi lá dentro”.
“O comércio hoje é muito
dinâmico e para conseguir entrar no
mercado tem-se que oferecer muito
mais do que se promete. Então, hoje
nós que fazemos a Ney Layout somos
especialistas na área de Layout, mas
procuramos sempre nos aperfeiçoar
sobre números e, cada vez mais, em
projetos e layout de equipamentos e
de produtos. Sempre sinalizando o
que mais se encontra em tendência
no Brasil e na Bahia”, explicou.
A Ney Layout & Serviços
desenvolve atualmente projetos
desde a planta baixa de uma loja
(antes e depois do funcionamento)
a uma reforma estrutural completa.
“Sugerimos como pode ser as
divisões na loja por setores e
auxiliamos também no projeto de
layout de equipamentos e produtos.
Direcionamos o cliente para o que é
melhor para a sua loja, mas quem diz
como quer o projeto claro que é o
cliente”.
Ney Layout enfatizou que é
de grande importância conhecer
o que o cliente quer para o seu
estabelecimento. “É de suma
importância saber sobre cada setor
dentro do supermercado. Isso faz com
que você direcione o seu trabalho e o
faça de maneira mais assertiva”
Indagado sobre o que é
merchandising, cross-merchandising
e agrupamento de produtos, ele
explicou que o merchandising é
uma ferramenta do marketing
que faz acelerar as vendas de
determinado produto. Alertando
que o promotor deve estar em
sintonia com o repositor para que se
desenvolva um importante trabalho
de merchandising.
Já
o
cross-merchandising,
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Millano tem Queijo Reino,
Queijo Minas Padrão,
Queijo Ralado e Manteiga.

queijosmillano.com.br

Tradição e Qualidade que atravessa gerações
Kitut é indiscutivelmente a marca de Fiambre mais consumida do Brasil. Especialmente apreciada pelo público
nordestino possui forte vínculo emocional que atravessa gerações de consumidores. Agora a família Kitut conta
com um novo visual e também com novos produtos como Feijoada, Almôndega, Salsichas e Carne em Conversa.

A família
Kitut
aumentou

FIAMBRE

Fiambre
low sódio
 30% menos sódio
 + saudável

CARNE EM
CONSERVA

Almôndega
ao molho

ALMÔNDEGAS

FEIJOADA

Salsicha
ao molho
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segundo Ney Layout, é a mesma
ferramenta, porém com produtos
casados, que tem por finalidade
cruzar (cross) os produtos no ponto
de venda que tenham entre si relação
direta de consumo destacando-os
entre os demais (merchandising).
Essa técnica serve para lembrar
o consumidor do produto (gerar
interesse de compra) quando estiver
comprando outro item.
Ao que se refere o agrupamento
de produtos, Ney Layout disse que
se resume ao projeto de layout da
loja. “Antes de agrupar o produto é
preciso agrupar a seção. Ou seja, o
primeiro passo é saber se as seções
estão agrupadas com os produtos
casados. Ele deu como exemplo
numa sessão de massas é essencial
ter à frente a linha de molhos. Assim
induz o cliente a comprar e não
esquecer nada”.
Questionado de qual o setor
do layout é mais importante, ele
respondeu que não existe um setor
mais importante, “todos eles têm
a mesma importância. O que existe
é setor com maior percentual que
outro”.
Sobre
o
desconhecimento
técnico de alguns repositores, Ney

Layout disse: “Hoje, o repositor é o
reflexo da gestão e capacitá-lo é o
caminho, porém alguns ainda não
têm essa compreensão”.
Sobre
o
trabalho
como
empreendedor, Ney ressaltou que
atualmente com o crescimento
das redes sociais, principalmente
do Instagram, facilitou bastante na
divulgação de sua empresa. “Hoje
quando chego na loja, as pessoas já
viram meu serviço na rede social e o
Instagram é uma ferramenta que já
deu certo”.
O ambiente de supermercados
foi a grande atividade motora de
março até hoje, uma atividade
realmente essencial que supre as
necessidades. Sobre esse momento
de pandemia do coronavírus Ney
Layout respondeu: “Eu sou varejista,
então foi um crescimento muito
bom. No início foi um susto para o
Brasil e mundo. Hoje, aumentamos o
número de funcionários para atender
a demanda e mesmo assim temos que
melhorar cada vez mais. Mas ainda
estamos tentando compreender esse
momento que passamos”.
A live pode ser conferida no
Instagram da Arcos Consultoria.

Alexandre Bouzas, consultor empresarial

Ney Layout, executor de projetos

SALSICHAS

S&A Representações
71-98891-6984

Tel 71 3450-3754
palumborepres@uol.com. br
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Você controla a
sua loja?
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Lançamento dos produtos
Bicarbon

ROGÉRIO MACHADO
Proprietário da Agillys Consultores & Associados, mentor, consultor, palestrante, professor e escritor - @rogeiromachadomentor

O varejo de alimentos é um setor
onde o jogo é decidido nos detalhes.
Saber por alto é não saber e o não saber
leva o supermercadista a um ponto
perigoso, que no mínimo não permite
enxergar as oportunidades no horizonte.
Existem vários e bons sistemas de
gestão disponíveis no mercado, os ERP’s,
mas de nada adianta ter um software de
ponta se, por exemplo, não há controle
dos estoques.
Ainda muitas lojas delegam aos
fornecedores a tarefa de contar o
estoque dos seus itens e aceitam a
sugestão de compra que eles colocam.
Outros até fazem contagem dos
estoques, mas não tem controle e muito
menos uma ação preventiva sobre as
perdas e quebras.
Como comprar sem lançar pedido
no sistema é algo que me inquieta.
Se não tem pedido, como receber
com assertividade, como saber se as
condições negociadas são aquelas
que estão sendo entregues? Sem
contar os produtos não cadastrados,
que demandam tempo e atenção no
recebimento, fazendo logística reversa,
uma vez que quem cadastra produtos
tem que ser o comprador, no ato da
negociação.
Como avaliar o mix de produtos
se não há uma estratégia de gestão de
categorias? Quantas categorias ter na
loja? Qual o papel de cada uma delas?
Como definir o layout?
Como saber o que fazer para

aumentar vendas sem conhecer alguns
indicadores como ticket médio e
número de compras? Quem sabe quanto
a loja vende não sabe nada! É preciso
conhecer a venda no detalhe, categoria
a categoria, corredor por corredor,
módulo a módulo.
A
pesquisa
de
preços
na
concorrência ainda é um tabu. Tem
mercados menores, com até 250 metros,
que simplesmente tem vergonha de
visitar o seu concorrente. Dos que fazem,
muitos ainda só se utilizam para abaixar
os preços em sua loja, não aproveitando
para subir margem onde for possível.
Todo esse desconhecimento tem
reflexos drásticos no financeiro, que
normalmente é gerido por alguém
de confiança, o que nem sempre é
sinônimo de competência. O financeiro
é onde está o coração da operação. As
margens de lucro do setor são muito
baixas e qualquer descontrole pode
levar a um processo de endividamento
que pode comprometer a continuidade
do negócio. É importante ter um bom
fluxo de caixa e, principalmente, saber
separar o que pertence ao negócio e o
que pode ser retirado como pró-labore.
Como vemos, se você não conhece
o seu negócio em detalhes, é como se
você estivesse conduzindo um barco
no mar, sem rumo, sem bússola, só
confiando no seu feeling.
É hora de deixar de ser dono e virar
um empresário de fato.
#vocêpodemais

Casa limpa,
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Joel com representantes da empresa de arquitetura, Brazão Arquitetos Associados, Brazão, Corbacho; e da construção,
Pablo Barral; e, nas demais, com Luiz Donato, da Ecoarte

Por Eraldo Alves
FOTOS: Everton Sodré

Cesta do Povo inaugura mais uma
loja, agora na Sete Portas
Mais uma nova loja da Cesta do Povo é
inaugurada em Salvador e desta vez na Sete
Portas, localizada exatamente onde funcionava
a antiga rodoviária da capital baiana. O novo
estabelecimento inaugurado em julho último
gerou 250 postos de trabalho diretos e em toda
Rede na Bahia são mais de 3 mil empregos
diretos.
Joel Feldman, sócio-diretor da Cesta do
Povo e presidente da Abase, falou sobre a
inauguração que faz parte das operações de
expansão da Rede. “Essa é uma das maiores

lojas da Cesta do Povo e é com orgulho que
podemos inaugurar a loja de número 50 de toda
operação na Bahia onde antes era a Rodoviária
de Salvador”.
Sobre o diferencial da Rede Cesta do Povo,
Feldman ressaltou: “A Cesta do Povo é uma
Rede de alto padrão na periferia, o que já é
um grande diferencial. Entramos com unidades
muito sofisticadas em bairros de periferia com
a vantagem que é o DNA do preço baixo que
é a marca da Cesta do Povo. Ou seja, loja de
excelente padrão com o DNA de preço baixo”.
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O governador Rui Costa em publicação
nas redes sociais, relatou: “Em plena
pandemia, 250 empregos diretos foram
gerados com a abertura desta loja. Até
2021, serão 50 lojas e três mil empregos.
É a confirmação do acerto que foi a difícil
decisão de tornar privada aquela que era a
única rede de supermercados estatal do País.
Agora, os baianos têm uma rede moderna,
que está crescendo e gerando empregos, o
que sempre foi nosso objetivo”,
Questionado de como a Cesta do
Povo vem trabalhando em época de
pandemia do coronavírus, Joel Feldman
falou que a Rede segue todos os protocolos
existentes e disponíveis para uma loja de
supermercados. “Bastante álcool em gel,
todos os colaboradores com máscara de
proteção, distanciamento tanto na entrada
como nas filas. Portanto, estamos seguindo
o protocolo para cuidar além de nossos
clientes e também dos nossos funcionários”.
Dos 250 empregos diretos, grande
parte é formada por jovens aprendizes,
o que, segundo Joel Feldman, dá muito
orgulho a Cesta do Povo. É uma satisfação
poder empregar jovens aprendizes, entre
16, 17 e 18 anos, em seu primeiro emprego.
Daqui construímos uma carreira do jovem
que começa com a gente”.
“Esta unidade possui uma das maiores
seções de perecíveis da cidade, além de um
ambiente climatizado e amplo com um mix
de 15 mil itens, tudo isso aliado ao DNA do
preço baixo”, destacou o diretor da rede,
Joel Feldman.
Iogurtes, bebidas lácteas, queijos e
manteigas da nova loja são produtos da
agricultura familiar da região de Várzea
Nova. Dados da Cooperativa de Produção
Agropecuária de Giló (Coopag) indicam
que 180 cooperados produzem os itens,
que são comercializados também na Rede
Mix e Hiperideal e no Almacen Pepe.
Já foram criados mais de mil postos
diretos de trabalho pela Rede, que realizou
investimento superior a R$ 50 milhões.
As próximas lojas serão abertas em São
Caetano, Canabrava e São Joaquim, na
capital, e nos municípios de Valença e
Candeias.

Gera Arte traz conceito premium para
nova loja Sete Portas da Cesta do Povo
O projeto da Cesta do Povo loja Sete Portas foi um desafio muito
grande para a equipe de arquitetura da Gera Arte. Anteriormente, os
projetos executados foram para lojas com perfis mais populares, que
até então era a característica principal das unidades da Cesta do Povo.
Com a loja Sete Portas, a Cesta do Povo inaugurou um novo conceito
de atendimento para o seu consumidor, atendendo perfis de clientes
mais exigentes. Para atender ao seu cliente, a Gera Arte elaborou um
projeto premium, que, ao mesmo tempo em que atendia um novo
público, não afastava seu consumidor tradicional. Como a loja ocupava
o espaço onde funcionava a antiga rodoviária de Salvador, com lembrança afetiva e histórica muito forte para a cidade, o desafio foi ainda
maior para a Gera Arte. Entretanto, o resultado final foi muito satisfatório tanto para a Gera Arte, quanto para a Cesta do Povo, pois a loja
ficou extremamente moderna e charmosa. Com esse novo conceito,
acrescido de um mix diferenciado de produtos, a Cesta do Povo Sete
Portas, com certeza, proporcionará um atendimento diferenciado e
personalizado para os novos clientes e antigos consumidores da rede.
A Gera Arte sempre procura em seus projetos trazer uma identidade única para cada Varejista, nunca trabalhamos com cópias de
projetos mesmo sendo em estados diferentes. Nosso poder criativo
hoje, digo ser infinito até mesmo porque o processo criativo vai muito
ao encontro com a indústria que você possui por trás e isso a Gera Arte
é única no Brasil, visto que é uma empresa que não terceiriza nada em
seu processo 360. Somos uma empresa de 34 anos sempre trabalhando especificamente no Varejo e buscando aprimoramento o tempo
todo. Entender o consumidor nessa constante mudança e evolução
é muito difícil. Nossa missão é poder desenvolver projetos onde esse
público se sinta confortável no ambiente da loja para que ele permaneça mais e, assim, possa consumir uma quantidade maior de produtos, fidelizando o consumidor. Hoje, costumamos dizer que uma loja
mal-projetada pagará um sério preço quando inaugurada, pois seus
concorrentes, bem estruturados no segmento visual, atrairá com mais
facilidade o consumidor. Isso ocorre frequentemente no Brasil.

Gustavo Godiano - Diretor comercial
Contatos: (14) 9 8124-9799
gustavo@geraarte.com.br
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Joel Feldman com colaboradores
na foto principal e, nas demais;
fornecedores presentes apresentam
e promovem os seus produtos
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A loja conta com equipamentos modernos, sendo que a sinalização foi feita pela Gera Arte
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Por Eraldo Alves
FOTOS: Everton Sodré

SuperMix abre loja na
Avenida Orlando Gomes
A Rede SuperMix Supermercados
inaugurou mais uma unidade em
Salvador na rua da Gratidão, ao lado da
Avenida Orlando Gomes, em Piatã, em 30
de julho último. Os moradores da região
fizeram fila para conhecer e aproveitar
as promoções da nova unidade,
obedecendo as regras do protocolo
municipal de combate à Covid-19.
A unidade da Orlando Gomes é
responsável pela geração de cerca de 60
empregos diretos, que além de atender
os moradores da região da Orlando, irá
atender também os moradores do bairro
da Paz, localizado bem próximo da nova
unidade.
Um dos sócios-proprietário da Rede
SuperMix, Fernando Júnior, falou da
emoção de inaugurar a loja do bairro
Piatã. “Hoje para nós que fazemos parte
da equipe SuperMix é um dia muito
especial a abertura de mais uma unidade,

é a realização de um sonho. É com
grande satisfação que estamos aqui para
atender aos consumidores desta região e
bairros adjacentes. Tudo preparado com
muito amor e muita gratidão”, ressaltou
ele.
Para
Amarildo
Alves,
sócioproprietário da Rede, falou que a
intenção é expandir cada vez mais a Rede
SuperMix, além de oferecer um bom
atendimento com serviço de qualidade
para os consumidores da região.
Sobre inaugurar uma loja em época
de pandemia do coronavírus, Amarildo
Alves disse que é uma união de muito
trabalho e coragem. “Sabemos que
algumas pessoas quando se ver no
momento de crise a tendência é recuar,
mas a linha da Rede SuperMix é sempre
melhorar a economia e ajudar o próximo.
Isso que nos dar força para nos motivar e
a cada dia crescer mais”.

Fernando Andrade, CEO da SuperMix está satisfeito com a nova loja da Orlando Gomes
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71 - 98726 - 6070
fortunetto@terra.com.br

Fernando Júnior ressaltou que
a Rede possui 14 unidades em
Salvador e a loja de Piatã já é a sexta
unidade do grupo com a bandeira
SuperMix, obedecendo o processo
de reinaugurações, onde viemos para
fazer uma loja diferente com mais
conforto, climatizada e com escrita
digital. Tudo isso para dar uma melhor
satisfação para os clientes”.
Segundo Fernando Júnior, uma
nova unidade será inaugurada no
bairro do IAPI ainda este ano.
Momento de agradecer
Antes de abrir os portões do
supermercado
para
receber
os
consumidores da região que foram
conferir de perto a nova loja, a
diretoria da Rede, chamou todos os
seus colaboradores e fez uma corrente
de oração para agradecer mais uma
conquista do grupo. Logo depois
a oração, Fernando Júnior fez um
agradecimento aos fornecedores, à
família e a seu sócio e, em especial a
Neia Moreira, diretora administrativa
da Rede SuperMix, pelo trabalho e
dedicação para o engrandecimento
da Rede. “Neia é uma mulher que
sempre nos apoiou. Uma profissional
diferenciada. Obrigada pela sua
dedicação ”.
Em agradecimento à homenagem,
a diretora administrativa disse:
“Primeiro quero agradecer a Deus. A
SuperMix realmente era um sonho e
hoje para mim é uma realidade. Cheguei
a dois anos e meio na Rede, muitos
não conhecia, alguns não acreditavam
e outros não apostavam. Eu sempre
gostei de desafios. A minha vida é
regida por desafios e sou grata a Deus
por a SuperMix ter aberto as portas
para mim e ter acreditado em meu
trabalho. Obrigada pela homenagem,
mas sou eu que agradeço a SuperMix
e, em especial, ao meu amigo que me
apresentou e me trouxe para trabalhar
na Rede. A todos vocês obrigada de
coração e saibam que se tiver alegria
e o coração envolvido tudo dar certo”.
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Este Caderno, idealizado, produzido e editado por
Benneh Amorin, é uma singela homenagem da
Super Revista à Jaime Andrade Paes Mendonça.
TEXTOS: Benneh Amorin - FOTOS: Mário Sérgio - Reprodução dos álbuns da família e arquivo da Super Revista. OBS: Por se tratar de reprodução, a qualidade de várias fotos, deixa a desejar.
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Homenagem
a Jaime Paes
Mendonça
Jaime Andrade Paes Mendonça, com
quem tive o orgulho e a honra de
iniciar a minha trajetória profissional
como estoquista no Grupo Paes
Mendonça, em 1974, sempre se
diferenciou pela audácia, a perspicácia
comercial, a rapidez de raciocínio, o
amor ao trabalho e a generosidade.
Ele muito me ensinou e me ajudou.
Foram muitos atos especiais, como,
por exemplo, permitir sair no horário
do trabalho para assistir as aulas
na Faculdade de Jornalismo, da
Universidade Federal da Bahia, me
formei e fui trabalhar com Seo Mamede
na matriz; ser meu avalista, comprar
produtos que fabriquei (Coadores
Coabom) e muitos outros atos mais.
Agradeço por tudo o que fez por
mim e por muitas outras pessoas,
que presenciei, especialmente meus
colegas do estoque, além de muitos
representantes comerciais.
Tenha certeza que sempre terá um
lugar especial em meu coração!
Jornalista Benneh Amorin - Editor da
Super Revista

| Capa |

36 | SETEMBRO | 2020

JAIME ANDRADE PAES MENDONÇA

Uma vida dedicada
ao trabalho e Seo
Mamede como
referência
Atributos como perspicácia, audácia,
sagacidade,
contundência,
exigência,
visão de futuro, inquietude, rapidez de
raciocínio, astuto e arrojado e, às vezes,
prepotência, mas, sobretudo, muito amor
ao trabalho, marcaram a vida do empresário
e supermercadista, Jaime Andrade Paes
Mendonça, que nos deixou no último dia
30 de maio. De personalidade forte, Jaime
não gostava de coisas malfeitas e, por isso,
durante sua vida empresarial, especialmente
quando foi diretor comercial do Grupo Paes
Mendonça, se atritava com subordinados e
fornecedores, o que lhe proporcionou alguns
desafetos durante a vida.

Ser exigente era outra característica de
Jaime Paes Mendonça, que não tolerava erros,
mas reconhecia, com elogios, o trabalho bem
executado, presenciamos muitas passagens
assim, “com os seus estoquistas”, quando ele
chefiava o Departamento de Abastecimento
do Grupo Paes Mendonça. A inquietude
também foi um traço marcante na vida de
Jaime. Não se contentava com o normal,
nem com a zona de conforto. Estava sempre
buscando novos desafios, tanto na usa vida
empresarial, quanto na sua vida pessoal. Era
um homem que colocava no trabalho todo
seu potencial. Sempre trabalhou muito, com
jornadas que ultrapassavam 14 horas diárias.
Jaime Andrade Paes Mendonça nasceu
em Salvador no dia 30 de janeiro de 1952 e
gostava de afirmar que era o único filho do
casal Lindaura e Mamede que era baiano.
Estudou nas melhores escolas de Salvador,
vindo a se formar em administração de
empresas pela Universidade Católica de
Salvador, realizando, assim, o sonho de seu pai
Mamede Paes Mendonça, como comprova o
depoimento de sua primeira esposa, Sandra,
de “ver o filho se tornar ‘dotor’”. Jaime passou
também um tempo nos Estados Unidos se
aprimorando, antes de assumir uma função
na empresa de propriedade da família, onde,
aliás, informalmente, sempre teve contato
com as lojas.
Amante do trabalho, suas jornadas, às
vezes, ultrapassavam as 14 horas seguidas
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de labor, adentrando pela noite até altas
horas. Quando trabalhei com ele na matriz,
na Praça Conde dos Arcos, em Salvador, um
determinado tempo, como estoquista, pude
acompanhá-lo até, sempre depois das 10 da
noite. Carlos Magalhães, também, estoquista,
comprova isso em seu depoimento. Lembro
que, na época, idos de 1976, às vezes, D.
Sandra ia pegá-lo no trabalho e ele sempre
dizia, daqui a pouco desço e demorava.
Outro que ficava com ele até altas horas era o
saudoso Délio Borges, que depois se tornou
comprador. Jaime passava este tempo todo
trabalhando, porque era apaixonado pelo
que fazia. Era apaixonado por supermercados.
Seo Mamede, era assim que Jaime se
referia ao pai no local de trabalho, sempre foi
sua inspiração e referência na sua trajetória
empresarial e de supermercadista. Herdou
do pai o tino comercial, e, principalmente,
o amor pela negociação. Como Seo
Mamede, tinha preferência em comprar
grandes quantidades de mercadorias,
desde que essas lhes dessem um bom lucro.
Como muitos representantes comerciais
reconhecem e dizem: “Enriqueceu muita
gente”.
Jaime, além de nato negociador, como
o pai, usava, também, o que aprendeu na
Faculdade de Administração da UCSal, as
ferramentas de marketing para escoar os
produtos que comprava. Pelo menos é o
que se pode comprovar, conforme foto ao
lado, do prêmio que ganhou como Homem
de Marketing/Bahia 1990, estando entre os
10 melhores homens de marketing do Brasil
no ano de 1990.
Esse prêmio foi um reconhecimento
pelas várias estratégias de marketing
realizadas pelo Grupo Paes Mendonça,
sob o comando de Jaime. Assim ele se
refere ao poder do marketing no varejo:
“Quando a gente vê tantos obstáculos
sendo transformados em oportunidades
de vendas, maior é a certeza de que o
marketing no varejo parece estar em tudo o
que se faz, principalmente quando se quer
ter sucesso. Essa é um pouco da história de
Jaime Andrade Paes Mendonça, a quem
Seo Mamede Paes Mendonça considerava
como o seu sucessor
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Mesa de trabalho em Paes
Mendonça, está na matriz,
na Conde dos Arcos

Trajetória em
Paes Mendonça

A história profissional de Jaime Andrade Paes
Mendonça até 1992 foi
toda vivida no Grupo Paes
Mendonça, desde os tempos da adolescência, quando já frequentava as lojas,
vivenciando funções no
ponto de venda, como na
loja 01 do grupo, na Saúde.
Oficialmente,
foi
admitido em 1º de janeiro
de 1973, como gerente de
compras, com um salário
de (moeda da época) C$
4.000,00. Nesta função cabia
a ele gerenciar também o
Dabast - Departamento
de Abastecimento da
empresa, comandando os
estoquistas, profissionais
responsáveis
pelo
abastecimento nas lojas.
Posteriormente,
foi
galgado à função de diretor
de compras da rede, função
que também dividia com o
primo, Pedro Oliveira.

Carteira de Trabalho,
quando ingressou em
Paes Mendonça e,
posteriormente, na Unimar

Na primeira foto, já como diretor comercial do Grupo Paes Mendonça, com o pai e presidente, Mamede
Paes Mendonça; ao lado do tio e vice-presidente, Manoel Andrade; no outro lado, José Augusto Andrade
Mendonça, irmão, diretor administrativo; e Pedro Oliveira, primo, também diretor comercial. F 2 - com Pedro
Oliveira e Seo Mamede. F 3 - Ao lado do primo,Vander Vasconcelos, diretor de Paes Mendonça, em São
Paulo. Nas fotos abaixo, recebendo o Prêmio Papagaio de Ouro em Aracaju; e, na outra, abraçado ao seu fiel
assistente Siqueira, em Sergipe, tendo ao lado, o fornecedor Augusto e casal de amigos

Diretor em Sergipe
Como os negócios da empresa
também cresciam em Aracaju-Sergipe,
Jaime foi, no início da década de 80 para a
capital sergipana, onde assumiu o cargo de
diretor geral.

Lá, se destacou, abriu novas lojas,
sendo agraciado, inclusive, com o Prêmio
Papagio de Ouro pelo bom desempenho
do Grupo Paes Mendonça, em Aracaju nos
anos 83/84.
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Homenagem dos
estoquistas

Aloísio, Délio Borges, Jaime, Félix, Roque Brandão e Oliveira, esse era o staff do Departamento de
Abastecimento (Dabast), do Grupo Paes Mendonça na época que Jaime Paes Mendonça era seu gerente

Paixão pelas compras
e pelo estoque
As compras e o estoque da empresa
eram as paixões de Jaime. As compras,
porque exercitava o seu poder de negociar.
O estoque, porque era através do rígido
controle das quantidades nas lojas e no
depósito central, que dava a ele e aos
compradores da empresa, os parâmetros
para executarem uma boa compra. Amava as
compras em geral, especialmente a Seção de
Perfumaria, que era de sua responsabilidade.
Costumava dizer: “Só deixo a minha
Perfumaria se for para Lira, da Gessy-Lever,
ou Reinaldo, da Johnson & Johnson”.
Com o estoque e os estoquistas ele
tinha um carinho todo especial, a ponto de
supervisores de lojas da empresa comentar:
“Nos estoquistas de Jaime, nem o gerente

mexe”. Era assim mesmo. Ele dava toda
autonomia para os estoquistas, muitas
vezes em detrimento dos próprios gerentes.
Era nas estatísticas (reuniões semanais na
matriz, às sextas-feiras e sábados, para
que os estoquistas passem para as fichas
dos compradores as médias de vendas
dos produtos), que Jaime adorava. Sempre
aparecia ou para elogiar ou dar bronca.
Costumava dizer sempre que o seu
hobby preferido era levar os mapas (cadernos
onde os estoquistas faziam a contagem
dos produtos nas lojas e apurava a média
de venda mensal, quinzenal ou semanal)
para casa, onde analisava a performance de
venda dos produtos. Adorava os estoquistas,
muitos dos quais, como eu, ajudou.

Os estoquistas eram os responsáveis pelo
abastecimento nas lojas do grupo. Eu, Benneh Amorin,
tenho orgulho de ter participado deste grupo tão
seleto e tão importante. Amizade continua até hoje.
Tanto que por iniciativa de Carlos Magalhães, mais
conhecido como Lampião, foi formado no início deste
ano o grupo de Whatsapp Amigos Estoquistas, cujo
objetivo é relembrar passagens e celebrar a amizade.
Fiquei no Estoque até 1980, quando me formei
em Jornalismo, sai da loja 03 e fui trabalhar na matriz
com Seo Mamede Paes Mendonça e Seu José Augusto
Andrade Mendonça. Deixava para trás, seis anos de
convívio com os amigos estoquistas e Seu Jaime Paes
Mendonça. Muitos continuaram, foram promovidos
ou deixaram a empresa, mas a amizade continua até
hoje. Aproveito a oportunidade para agradecer alguns
colegas, supervisores, gerentes e estoquistas que na
época da faculdade, muito me ajudaram: estoquistas,
Antônio Bastos, Aristófanes Muniz, Adilson Macêdo,
Robélio Chagas; gerentes, Geraldo Menezes, Manoel
Hereda e Jonas; supervisores, Arnaldo, Antônio Oliveira
e Manoel Andrade.
Os estoquistas, ao serem informados do
passamento de Seu Jaime, era assim que nós estoquistas
nos referia a ele, lamentaram e relebraram passagens.
Lampião disse: “No dia em que faço aniversário ele
se foi. É o nosso futuro”. José Carlos acrescentou:
“Inclusive, essa semana D’Paula perguntou por ele.
Parece que estava adivinhando. Era nosso chefe. Era
uma pessoa boa. Tinha aquelas agonia dele, mas era
compreensível.Pena que a gente não põde dar o último
adeus a ele, devido esse coronavirus”. Antônio Bastos,
que teve bela carreira em Paes Mendonça, saindo de
estoquista para assessor de Jaime e, depois, de Vander
Vasconcelos, diretor da empresa em São Paulo, na
informática, também lamentou muito, dizendo que
Seu Jaime muito lhe ensinou.
Antônio Borges: “Meus setimentos à
família. Deus já recebeu o espírito dele”. Dário:
“Deus conforte familiares e amigos”. Robélio:
“Que Deus conforte a todos os familiares”.
Coutinho: “Sei que é muita pretensão minha.
Mas se eu fosse Deus, hoje eu ofereceria
um lugar muito bom para o meu ex-patrão.
Trabalhei juntinho dele e sei de sua bondade.
Vá com Deus Seu Jaime”. Jorge Pereira: “Jaime
era gente boa... deu moral forte ao estoque e aos
estoquistas, merece bom lugar”. Clóvis: “Os gerentes
respeitavam os estoquistas por causa dele!”.
Ezequiel: “Tive a honra de está em reunião com

o nosso ex-patrão, grande empresário, coração muito
humano, que Deus conforte toda família nessa hora de
muita tristeza, vá em paz grande líder. Obrigado por
tudo que fizeste por cada um de nós!!”. Almir dos
Anjos: Trabalhei no Centro Distribuidor no período que
Carlos Magalhães (Lampião) estava lá com Wilsom, logo
após o incêndio. Lembro que teve uma confraternização
de final de ano em um clube em Piatã que Seu Jaime
Mendonça organizou para os estoquistas e o setor de
compras..e podia levar as esposas, ele quis conhecer
minha esposa e apresentei a ele e após ele conhecer
ela, queria saber como eu era em casa com a família e
se eu era um bom marido. Essa passagem ficou sempre
gravada na minha memória, pela preocupação dele
em saber como era o comportamento com a família
daqueles que trabalhavam com ele. Era um homem
bom e generoso.”.
Veja o que diz, por exemplo, Clóvis, hoje professor
de história: “Oi Milton! Quero lembrar ao grupo que
em 1983 eu escrevi o Manual do estoquista após ir
pedir uma vaga no Derhum. Sr. Jaime convocou uma
reunião de estatística sem dizer quais os mapas que
era pra levar. Não era estatística, era para entregar a
todos estoquistas o manual que escrevi nas férias,
revisado por ele.Ele me deu parabéns e um cheque de
30 mil cruzeiros, e eu passei a treinar no Derhum todos
estoquistas novos, depois fui trabalhar no Derhum
como recrutador e instrutor em1984”.
Outra passagem lembrada por Clóvis: “Lembrei
dele esta semana. Fui goleiro do Dabast de futebol de
salão lá na Vila Militar. Uma vez, as 18hs, hora de sair,
estatística na loja 28 ele chegou. Eu estava no fundo
da sala disse baixinho: Xiiiii, ele ouviu e perguntou:
quem fez xiii? Nosso grupo era corporativista, todos se
calaram, Azael puxou outro assunto e ele esqueceu, na
saída, fui alvo da resenha, ninguém me entregou mas
curtiram com minha cara...Ele deixou muitas histórias,
que Deus o coloque em um bom lugar”.
Era neste clima de felicidade e descontração,
que os estoquistas viveram suas vidas profissionais
e, por isso, manifestaram, com tanto carinho, sua
eterna gratidão a Seu Jaime.
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J. Paes Mendonça
em Minas Gerais
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Em
1992
Jaime
Andrade Paes Mendonça,
deixa a sua posição de
diretor comercial no
Grupo Paes Mendonça
e vai para Minas Gerais,
precisamente, Juiz de
Fora, e como parte de seu
acerto de acionista do
grupo, recebe uma loja
Paes Mendonça naquela
cidade e inicia sua carreira
solo de supermercadista.
Se alguém tinha
dúvida de sua capacidade
de gestão empresarial, ali
ele provou que era um
competente empresário.
Nos cinco anos em
que ficou à frente da
sua empresa, a J. Paes
Mendonça, saiu com sete
lojas, mais uma em Juiz
de Fora e as demais nas
cidades de Barbacena,
Santos Dumont, Muriaé,
Pouso Alegre e Varginha.
A logo da empresa,
uma deferência do pai,
possuía
os
mesmos
caracteres e fonte da
Rede Paes Mendonça,
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que a essa altura atiava nos mercados do
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais,
com mais de 150 lojas.
Jaime fazia tudo que havia dado certo
em Paes Mendonça, inclusive criou um trio
elétrico para desfilar no Carnaval de Juiz de
Fora e outros eventos. Em 1997, teve uma
boa proposta da rede mineira Bretas e se
desfez da empresa, tendo, porém, alugado
os prédios, até hoje de propriedade da sua
família, e retornou para Salvador, onde
tocou outros negócios, entre eles, a gestão
da patrimonial da família.

Premiação
Como bem-sucedido empresário em
Minas Gerais, foi agraciado com prêmios,
entre os quais o de Expressão e Mérito, na
qualidade de Comendador, outorgado pelo
Jornal Tribuna de Minas.

Recebeu a honraria em 20 de
agosto de 1993, das mãos do diretorpresidente do jornal e do seu coordenador,
respectivamente, os jornalistas Juracy
Azevedo Neves e Laudelino Schettino.

Momento em que Jaime Paes Mendonça recebe o prêmio de comendador,
outorgado pelo jornal Tribuna de Minas
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Caçula de Lindaura
e Mamede
Filho caçula do empresário e supermercadista Mamede
Paes Mendonça, com Lindaura Andrade Mendonça, Jaime
Andrade Paes Mendonça, nasceu em Salvador, no dia 30 de
janeiro de 1952, e teve seu passamento no dia 30 de maio de
2020, portanto, com 68 anos e quatro meses de idade. Era irmão
de José, Lourdes, João, José Augusto e Angélica. Por parte de pai,
era neto de Eliziário e de Maria da Conceição, casal de agricultores
do interior sergipano, região de Serra do Machado, Ribeirópolis.
Nessas duas páginas, fotos e registros dele e de parentes
próximos, como os pais, ele aos sete anos; no batizado do seu
sobrinho, primeiro neto do casal Mamede e Lindaura, Mamede
Neto, que está com ele já adulto, na outra foto. Seguindo temos
fotos dos tios Manoel e Antônio Andrade. Na seguinte com a
esposa Elisângela, com a tia Lourdes Andrade, esposa de Manoel
Andrade.
Na página seguinte, com os cinco irmãos. Mais uma foto
dos pais, que na seguinte estão com a filha Lurdinha, tendo ainda
o genro, Antônio Oliveira. Segue as fotos com a irmã Angélica e
o pai e na outra com ela, ainda na infância. Termina com as fotos
dos avós paternos, Maria da Conceição e Eliziário. Na última foto
com sua mãe querida, Lindaura Andrade Mendonça.
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No centenário de Seo
Mamede Paes Mendonça
Em agosto de 2015, no centenário de
Seo Mamede, Jaime foi um dos oradores
que lhe fizeram homenagem, falou em
nome dos filhos e disse ele: “Nós, os
filhos de Mamede Paes Mendonça, hoje
assumindo os próprios papéis paternos,
queremos agradecer a Deus, toda a vida
de luta e trabalho, do nosso pai. Vida
dedicada a nos oferecer tudo o que ele
próprio não pôde ter, e a nos encaminhar
no temor de Deus e na solidariedade às
pessoas”.

Ele continuou: “Por isso, pedimos
a Deus, que também é pai, que receba
o nosso para sempre, juntamente com
nossa querida mãe Lindaura, no seu Reino
eterno”. Este dia, foi para Jaime muito
importante, pois, além de rever amigos
queridos, muitos dos quais fornecedores
que ele atendeu quando era comprador
e diretor comercial do Paes Mendonça,
recebeu o cumprimento de muitos
parentes do vizinho Sergipe, e conviveu
com seus familiares.

Nestas duas páginas, registros de Jaime com convidados, na festa de Centenário do pai, Mamede Paes
Mendonça, ocorrido em agosto de 2015, no espaço de eventos Pupileira, em Salvador

48 | SETEMBRO | 2020

| Capa |

49 | SETEMBRO | 2020

Jaime, com o casal de primos, José Augusto Mendonça e Alda Andrade
Mendonça, e o irmão, José Augusto Andrade Mendonça

Ao pai, mestre e ídolo,
com carinho
Jaime, talvez, por ser o caçula de Seo
Mamede e D. Lindaura, sempre teve uma
ligação forte com o pai. Na empresa, o
tratava de Seo Mamede, mas na intimidade
chamava-o de papai. Em seu depoimento
do livro do centenário de Seo Mamede
ele diz: “Não é nem um pouco difícil falar
de nossos ídolos. Papai era maravilhoso,
atencioso”.

“Havia, entre nós, um sentimento de
cumplicidade extremamente muito forte,
tanto para assuntos pessoais, quanto
para aqueles que se relacionavam com
a nossa empresa”, salienta. O carinho de
Jaime pelo pai pode ser medido por este
cartão em homenagem ao Dia dos Pais,
em que enaltece, “com todo meu amor e
admiração”, as qualidades do pai.

Depoimentos de familiares
José Augusto, irmão
José Augusto Andrade Mendonça é o
quarto irmão de Jaime. Aqui ele lamenta a
passagem do irmão e relembra de passagens
que passaram juntos desde a infância.
Reconhece que Jaime tinha um temperamento
difícil. “Jaime, o caçula da família, o único
baiano, muito estimado por meu pai,
inteligente, trabalhador, diretor comercial da
empresa. Um cara danado. Trabalhador. Sou,
inclusive, padrinho dele. Seo Mamede queria
muito bem a Jaime, ao meu ver, gostava
mais de Jaime do que todos os outros cinco
filhos juntos. Não se era por ser ele caçula,
ou baiano... Talvez, também por meu pai já
ter melhorado financeiramente, deu mais
atenção... Inclusive, se falava na Bahia que Seo
Mamede queria Jaime como sucessor dele.
Mas, ele saiu da empresa. Sempre tive com ele
bom relacionamento pessoal e profissional,
ele como diretor comercial e eu como diretor
administrativo. Apesar de uma personalidade
forte, de um modo geral ele era bondoso com
muita gente.

Alda A. Mendonça, prima
A prima Alda Mendonça, casada com
o outro José Augusto, também sobrinho de
Seu Mamede, lamenta a perda de Jaime e
relata: “Jaime foi para mim um primo querido.
Acompanhei Jaime na doença toda dele, 19
anos. E o que mais me surpreendeu nestes 19
anos, foi, apesar do sofrimento dele, a vontade
que ele tinha de viver. Ele passou por momentos
dificílimos mesmo, que a gente pensava que
ele não resistiria, mas resistiu bravamente. Eu,
em nenhum momento, vi Jaime perdendo
a esperança, se lastimando, reclamando,
nada..., nada. Ele aceitou bem e, acho que
isso ajudou muito a ele. Jaime tinha uma
vontade de viver impressionante. Como todos
sabem, era uma pessoa muito trabalhadora,
inteligente, muito ativo e, realmente sofreu
muito, porque uma das coisas que Jaime mais
gostava era falar e perdeu a fala. Foi uma
pessoa muito boa, mas de temperamento
muito forte. Mas, profissionalmente, tivemos
bom relacionamento na empresa. Ele respitava
muito meu espaço.
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Depoimentos dos filhos
Jaime Paes
Mendonça teve
quatro filhos
dos seus três
casamentos.
Renata e Jaime,
com Sandra
Sampaio;
Matheus, com
Denise Azevedo;
e Andressa, com
Elisângela Góes

Jaime com os filhos, Matheus, Renata, Jaime, Andressa e com o marido de Renata, Wilson Pereira Jabur

Renata Sampaio Paes Mendonça

Jaime Sampaio Paes Mendonça
“Minhas mais marcantes memórias
com meu pai se iniciaram em Pirajá, onde
costumávamos passar o dia, até tarde da
noite. Depois, em Minas Gerais, onde ele foi
empreender na década de 90. Costumava
ir nas férias trabalhar de operador de caixa.

Era disparado o pior operador de caixa da
equipe, eu costumava errar muito. (risos).
O maior aprendizado que tive com Jaime
Paes Mendonça foi, sem dúvida, a riqueza
e o prazer da vida simples, minimalista,
focada nas experiências.”

Matheus Paes Mendonça
O maior legado e aprendizado que
meu pai me deixou foi, sem dúvidas,
o valor e a importância do trabalho.
Com ele, não havia indisposição para o
trabalho; qualquer hora era hora. “Não
deixe para depois, faça logo”, dizia. Na
sua companhia, aprendi muito sobre
a arte de negociar, pois o Jaime Paes
Mendonça era um exímio negociador,
tinha um alto poder de persuasão, de
modo que dificilmente deixavam de
fechar negócio com ele, nos moldes e
condições que ele propunha. De hábitos
muito simples, gostava de uma boa
conversa com os amigos e funcionários.
Para sempre, sentirei muita falta desses
momentos, conversas e ensinamentos.

Meu pai foi uma pessoa marcante.
Viveu relativamente pouco tempo mas
o suficiente para 3 casamentos, 4 filhos,
muitas viagens, aventuras e muito trabalho.
Seu maior legado para mim foi
trabalhar com paixão.
Negociar (para pagamentos à vista)
era sua marca registrada também.
Tivemos muito pouco momentos
juntos. A sós, raríssimos. Suficientes para eu
ter tido um pai impactante, forte e humilde
em seu papel.
Quis nossas vidas que não
morássemos na mesma cidade.
Por alguns anos, todas terças-feiras,
às oito da manhã, ele me telefonava. O
papo girava em torno da política vigente,
de dicas de viagens e de carros. Estas eram
suas paixões!
Ele, certamente, impactou todos
aqueles que com ele conviveram. Todas as
vezes que encontro ou conheço alguém

que cruzou com ele, sempre se lembram
de sua energia, vivacidade e amor pela
vida.
Adorava o mundo dos supermercados.
Em qualquer lugar que estivesse sempre
aproveitava para visitar lojas, mercados e
feiras – e isto era tão marcante nele, que
minha mãe conta que, desde a lua de mel
deles, isso ficou muito claro, tendo eles
casado muito jovens.
Penso que meu pai era fascinado
pelo contato com o ser humano. Adorava
conhecer histórias, sabatinar e aprender.
Também andava com caderneta e caneta
a mãos, como meu avô Mamede fazia.
Ali, anotava tudo, principalmente preços,
dicas e fazia contas. Todas as datas de
aniversários anotados no celular.
Ele lutou muito em sua vida contra
várias doenças e intercorrências. Foi um
guerreiro (e vários médicos se referem até
hoje como um verdadeiro “Highlander”).
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Carinho de Andressa pelo pai
É um grande desafio
escrever essa declaração,
pois me obriga a lembrar que
meu pai não está mais aqui
comigo. Meu pai sempre foi
muito presente, desde o meu
nascimento até quando ele se
foi. Apesar de ser um homem
de temperamento forte, ele
sempre foi amável, e me deu
muito amor e carinho, sempre
fazendo todas as minhas
vontades.
Ele sempre declarava o
seu amor por mim, dizia pra
quem estivesse presente que
eu era a pessoa que ele mais
amava e eu respondia que eu
o amava dez vezes mais. Era
difícil para meu pai entender
o quanto eu amava ele. Eu
sempre o perguntava quem era
a pessoa que eu mais amava,
e meu pai sempre respondia
qualquer pessoa, menos o
mesmo. Ele é e sempre será a
pessoa que eu mais amo nesse
mundo. Ele tinha seus defeitos
como qualquer pai, por vezes
descordávamos da opinião
um do outro, mas apesar de
tudo tínhamos uma relação de
amor e cumplicidade.
Ainda não sei como vou

viver sem ele, porque para ser
sincera, a ficha não chegou
nem perto de cair. A única coisa
que me dá conforto é saber
que ele não está mais sofrendo
e que mesmo de longe, eu
nunca estarei sozinha, pois
ele sempre estará comigo.
Espero que eu seja digna de
seu sangue guerreiro, sempre
lhe dando orgulho. Meu pai é
meu exemplo, meu herói, meu
porto seguro. Agora ele é meu
anjo da guarda também.
Achei essa carta, que
ele fez para mim no meu
aniversário de 17anos.
Parece que prevendo
toda nossa ligação, amor e
história de vida....
Nas
fotos
abaixo,
registros
de
momentos
entre pai e filha, na primeira,
repreensão, na segunda,
muito carinho e sintonia.

A dança dos 15 anos
Uma das maiores alegrias de Jaime Andrade Paes
Mendonça, apesar de padecer com doenças desde
2001, era ter pelo menos o prazer de dançar com
sua filha caçula, Andressa, pela passagem dos seus
15 anos. Deus lhe concedeu essa bênção em 2016.
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Depoimentos das ex-esposas

Sandra Maria Sampaio
Eu e Jaime nos conhecemos desde
o tempo da escola primária, onde
estudávamos. Ele era um menino travesso,
alegre, comunicativo. Fui o “anjinho” da
sua Primeira Comunhão. Nossos pais já
eram amigos desde então. Juntos vivemos
momentos marcantes de nossas vidas;
ainda muito jovens nos casamos, nasceram
os dois filhos, Renata e Jaime, que foram
sempre motivo de orgulho para ele, e que
constituíram lindas famílias e nos deram três
netos maravilhosos. Durante os primeiros

anos do casamento, Jaime cursou a
Faculdade de Administração de Empresas, e
logo veio sua formatura, realizando o grande
sonho de Sr. Mamede em lhe entregar o
esperado diploma, e assim o seu “Jaminho”,
como ele o chamava, tornar-se “doutor”!
Jaime tinha uma personalidade singular e
a sua capacidade de crer no seu potencial
de concretizar bons negócios e trabalhar
intensamente, focado e apaixonado pelo
mundo dos supermercados, é o que define
sua vida! Ficam as boas lembranças!!

Jaime com a esposa Elisângela Góes e a Filha Andressa

Denise Azevedo

Elisângela lembra
momentos felizes

Conheci Jaime quando eu
ainda era uma adolescente e
juntos desbravamos o mundo. Um
homem de muitos valores e caráter
reto, que priorizava o trabalho e as
relações. Juntos fomos honrados
pela vida, pois foi através da nossa
união que fomos presenteados
com Matheus, nosso filho amado.
Lhe serei eternamente grata pelo
que concebemos juntos.

Casado em terceira núpcias com Elisângela
Rodrigues de Araújo Góes, com quem teve uma
filha, Andressa Góes Paes Mendonça, relata
nesta entrevista a Benneh Amorin, passagens
de sua vida com o empresário e supermercadista
Jaime Andrade Paes Mendonça. Desde quando
se conheceram, até à data de seu falecimento,
passando pela sua doença e trajetória empresarial.
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Super Revista - Como a Sra. descreveria o
homem Jaime Paes Mendonça?
Elisângela Góes - Homem de temperamento
forte, inteligente, teimoso e irreverente, mas de
um enorme coração. Uma pessoa admirável e
de raciocínio rápido. Lutador, guerreiro e com
uma enorme vontade de viver.
SR - Como a Sra. descreveria o Jaime
marido e pai?
EG - Pessoa com quem convivi 25 anos da
minha vida e tivemos uma linda filha, Andressa,
da qual tivemos muito amor e orgulho.
SR - Relembre um pouco da sua história
com ele?
EG - Vivemos muitos momentos de alegrias
e tristezas nesses 25 anos, passamos por uma
guerra a favor da vida, da qual ganhamos
inúmeras batalhas sempre juntos em todos
os momentos. Ele sempre me ensinando e
mostrando a realidade da vida e eu o ensinando
o que é ser, ter e respeitar uma família.
SR - Quais passagens marcaram a vida de
vocês?
EG - A inauguração do supermercado JPM
(Jaime Paes Mendonça) no município de Juiz de
Fora - MG, em 1992, a expansão e transformação
de uma loja em uma rede de supermercados de
07 lojas nos municípios de Barbacena, Santos
Dumont, Muriaé, Pouso Alegre e Varginha,
sendo duas unidades em Juiz de Fora; Ida para
a Copa do Mundo de Futebol, em Los Angeles
(EUA), em 1994; Ida para a Copa do Mundo de
Futebol na França, em 1998; Nascimento da
nossa filha Andressa em maio/2001.
SR - Na sua opinião, qual a principal
característica dele?
EG - Personalidade forte, perspicácia e
irreverência.
SR - Como a Sra. viu o Jaime empresário?
EG - Um empreendedor nato, que sempre
acreditava em seus projetos e os fazia acontecer.
SR - Algum episódio dele com Seu Mamede,
que o tinha como sucessor dele, que Sra. possa
contar?
EG - Em 1994, ainda em Juiz de Fora,
presenciei uma ligação telefônica do Sr.
Mamede para Jaime onde o mesmo propôs a
Jaime que ele assumisse a gestão da Rede Paes
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Mendonça no Rio de Janeiro, onde naquela
altura a mesma se encontrava, e aliado à gestão
fosse feita a incorporação da Rede JPM à Rede
Paes Mendonça. Naquele momento, Jaime ficou
reflexivo com a proposta e com muita vontade
de ajudar o pai, todavia, o mesmo se encontrava
preocupado com a incorporação. Logo após
isso, em 1995 quando soube da doença do Sr.
Mamede, que foi rápida e fatal, ele se arrependeu
de não ter aceitado a proposta para ajudar o pai.
SR - Como ele estava ultimamente lidando
com a doença?
EG - Foram 20 anos de luta contra várias
comorbidades e enfermidades. Afinal, ele
fumou durante mais de 30 anos, dentre elas dois
cânceres vencidos. No começo, contra os CAs
ele se dedicou às batalhas e venceu, entretanto,
com as demais enfermidades e sequelas das
cirurgias às quais foi submetido, imputou-se
sobre ele, um processo de desânimo natural.
Mas, mesmo assim, ainda com muito bom humor
e vontade de viver, pois objetivava nos últimos
anos de vida estar presente na formatura da
filha Andressa na Universidade de Miami.
SR - Quando, realmente, ele começou a
lutar e se tratar contra a doença?
EG - Há aproximadamente 19 anos,
exatamente em fevereiro de 2001, quando
fez a primeira cirurgia cardíaca no Hospital
Sírio- Libanês, em São Paulo, onde ocorreram
diversas complicações pós-cirúrgicas.
SR - Como ele se sentiu na comemoração
dos 15 anos da filha de vocês?
EG - Foi um momento de realização e muita
emoção, pois desde 2001 quando eu ainda
me encontrava gestante era o maior objetivo
de Jaime. Nesse período, passei do 5º ao 8º
mês de gestação no Hospital Sírio-Libanês
ao lado dele, bem como, após o nascimento
de nossa filha Andressa, no 10º mês de vida
dela, quando a deixei com minha mãe e fomos
tratar o câncer de laringe dele, em Ohio nos
EUA (Cleveland Clinic), onde passamos quatro
meses de nossas vidas. Com isso, sempre
fortalecendo o seu objetivo maior de vida, que
era dançar a valsa dos 15 anos de nossa filha
Andressa, o que realmente aconteceu e ele
ficou muito feliz.
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Depoimentos de amigos

César Martinez - Representante

“Jaiminho foi uma das pessoas mais
generosas que conheci nos 43 anos que
tenho no mercado. Tive a oportunidade de
conviver com ele quando trabalhei em Paes
Mendonça em Recursos Humanos e depois
fazendo negócios. Embora o convívio
comercial tenha sido maior com meu irmão
Marcos, existe uma passagem com Jaime
que jamais me esquecerei. Me recordo
que certa feita entramos numa concordata
de um grande e tradicional cliente da
Praça Deodoro, e naquela época existia
o deo-credere, ou seja, o representante
tinha que pagar a dívida do cliente para a
indústria caso não fosse liquidada, era uma
dívida imensa de açúcar e fomos pegos
de surpresa, até porque era um cliente
tradicional e bem conceituado. Fiquei
uma semana sem dormir direito, pois essa
empresa produtora de açúcar era o nosso
maior negócio. Eis que na semana seguinte
Jaime liga para Marcos, meu irmão e pede

a nossa presença no seu escritório. Era um
mês de fevereiro, onde as mercadorias da
Semana Santa começavam a ser compradas.
Lá chegando ele perguntou a Marcos se
tinha levado o talão de pedido e determinou:
“ põe 80.000 caixas de Sardinha 88, e põe
130.000 cx de leite de coco Menina de 200
e 500ml. Chamou o saudoso Délio na sala
e disse “já comprou fósforos esse mês?“ e
Délio confirmou que já havia comprado e
ele retrucou,“ compra mais 20.000 fardos
de Moça. Assinou o pedido e falou, “as
quantidades estão aí, quanto ao preço,
sei que farão o melhor, a autonomia é de
vocês! ”Confesso que as lágrimas desceram
dos meus olhos, fiquei muito emocionado
e naquele dia percebi quem era Jaime
Paes Mendonça, um homem visionário,
polêmico, exigente, mas acima de tudo
generoso, uma pessoa do bem. Saímos de
lá felizes, comemorando mas ao mesmo
tempo com o peso da responsabilidade de
conseguir as melhores condições. Ligamos
para as indústrias e abrimos o coração, com
relação da importância dos pedidos para
liquidarmos aquela dívida deixada pelo
cliente. Fomos felizes na argumentação e
conseguimos a melhor condição da época
para o Paes Mendonça e quebramos
o recorde de vendas da Somarte e das
indústrias naquele marcante e inesquecível
mês. Sou grato até hoje a esse amigo que
sempre respeitei e que fará muita falta para
todos nós.”

Ademir de Santana Anunciação diretor
administrativo-financeiro de Paes Mendonça
Jaime Paes Mendonca, um chefe,
um professor, um amigo. Tenho em
mim, ao longo destes 30 anos de
Paes Mendonca, 20 dos quais vivido
diretamente com ele, o prazer e o
privilégio de ter convivido, aprendido
e sido um leal amigo deste que, com
toda a sua particularidade, foi, sem
sombra de dúvidas, um cara especial!
Por isso, toda a minha gratidão!
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Horácio Albán Ex- representante
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“Dedico essa singela e sincera
homenagem ao amigo Jaime pela amizade
ao longo dos anos, pelo compartilhamento
de experiências vividas e parcerias na vida
profissional. É com carinho que guardo na
memória os bons tempos vividos com ele.
Descanse em paz!”

Marcos Martinez - Representante
Em 1981, ainda muito jovem, o
meu Pai, César Martinez, me incumbiu
o desafio de atender as vendas da Rede
Paes Mendonça, sendo a minha primeira
grande responsabilidade abraçada.
O primeiro contato foi com Jaime
Paes Mendonça, então responsável pelas
compras da rede. Foi um contato nervoso,
diante um homem de pensamento rápido
e exigente em rápidas respostas e decisões,
pois não admitia a possibilidade de falhas.
Repetia que o fator crítico de sucesso
das vendas era uma compra acertada. Eu
não sabia que ali se iniciava um grande e
duradouro relacionamento, transformado
em uma amizade de confiança.
Jaime era um homem que precisava
confiar. Uma vez se sentindo seguro,
ele não dispensava acompanhar o seu
representante comercial nas Indústrias em
apoio incondicional. Era silenciosa a sua
condição de reciprocidade presenteada,
valorizando o profissional.
Em sua mudança para Juiz de Fora
– MG, inicialmente de adaptação difícil,
tínhamos contatos regulares já como
amigos, o qual me apelidou e me fez
ser conhecido como “Marcos Collor”.
Naquela época, tive a oportunidade de
estar com ele naquela Cidade algumas
vezes e, em seu Lar com a sua esposa
Elisângela, pude desfrutar do convívio
familiar. A minha primeira visita foi um
reencontro de emoção, pois eu era o
primeiro representante a visitá-lo desde a

sua mudança e instalação da rede J Paes
Mendonça em MG, fazendo ele questão de
acompanhá-lo à Abras, no Rio de Janeiro,
mas antes disso, fomos a um desfile de
Miss, onde ele foi jurado.
Tive a felicidade de conhecer um
ser amável, de um coração gigante em
generosidade e de rara inteligência e
espirituosidade, embora aparentemente
duro e exigente, por vezes malcompreendido, mas jamais deixou de ser
legítimo ao que acreditava. Recordo uma
visita a uma de suas lojas e ele encontrou
o seu gerente com sérios problemas de
coluna, fazendo ele questão de levá-lo a
consulta e pagar todas as despesas até a
sua recuperação. Ele não sabia ver ninguém
em dificuldades ou precisando de apoio. A
condição é que fosse trabalhador e sério.
Este é o homem que trago em
recordações e que merece a minha honra,
pois os seus ensinamentos contribuíram
na minha trajetória profissional
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Valfrides Tadeu - Representante

Rubem Passos Segundo (Guga) - Consultor

Lamento muito a passagem do amigo Jaime, ou melhor, Jaime
Andrade Paes Mendonça, que na condição de empresário, sempre
soube defender os interesses do fornecedor na organização Paes
Mendonça. Responsável que foi pela introdução de diversas marcas
desconhecidas no mercado local, comprava volumes, seguindo o DNA
do Sr. Mamede. Sempre criativo, procurava fazer ações promocionais
que revolucionava o mercado. Sempre Amigo, fazia questão de ajudar
sem nenhum interesse àqueles que consigo estavam. Foi uma grande
luta de superação nesses últimos 21 anos, o que demonstra sua
determinação em toda a vida. Ratificando, lamento muito, ao tempo
em que faço ver à família enlutada, meus votos de pesar.

Carlos Magalhães - Ex-estoquista
Em 1986 Seu Jaime me levou para trabalhar com ele na Central
de Compras, na época eu estava no Hiper, loja 28. Normalmente ele
só chegava na parte da tarde. Enquanto ele não estava por lá, eu tinha
uma mesa no Apoio, onde realizava alguns trabalhos. Quando chegava
me chamava pra sala dele. Todas as noites ficava um funcionário de
plantão, para digitar os pedidos dele. E não tinha horário para sair. Ele
sempre conseguia algum fornecedor, para levar o plantonista em casa.
E em um dia que eu estava de plantão, digitei o último pedido
dele e voltei pro Apoio. De repente ele chegou por lá e falou, Carlos,
você ainda está aqui? Estou esperando minha carona, ele falou, não
tem mais fornecedor. Me olhou e disse, vou te levar em casa, vamos lá.
Eu morava em Mussurunga, o trajeto foi pelo Cia Ceasa, o carro era um
Mercedes branco, placa 8700. Em dado momento olhei o velocímetro
e estava 180 km por hora. Ele deu risada e perguntou, tá com medo?
Eu respondi, não Sr Jaime. Mas com certeza eu estava. Disse ele, outro
dia estourou um pneu e não teve nada, no momento andava a 130 km
por hora. E assim foi a viagem, com apreensão, mas cheguei bem.

Leninho Sampaio - Representante
“Jaime foi uma pessoa, sou até suspeito em falar. Uma das coisas
que Jaime um dia me disse foi: “Vocês ainda vão sentir saudade de
mim”. Realmente, até hoje nós sentimos saudades dele. Tanto na área
comercial, quanto como pessoa, que posso dizer sempre foi meu
amigo. Mas Jaime ajudou muita gente neste mercado. Ajudou muito
representante, fazendo com que eles ganhassem muito dinheiro.
Época boa que não volta mais. Jaime Paes Mendonça, apesar do jeito
que alguns não concordavam, era um cara muito humano. Tem uma
característica de Jaime que muitos, às vezes não gostava, era fazer uma
sabatina com o fornecedor “onde fica loja número tal?” E aqueles que
não respondia ele dizia: “Volte, vá visitar as lojas, aprenda onde elas
estão e venha pegar seu pedido”. Esse era Jaime, um homem além do
seu tempo, que pra mim foi muito importante, até porque era grande
torcedor do Vitória (Rss), time do meu coração, onde , inclusive, joguei.”

Jaime, Jaiminho, Dr. Jaime, Sr. Jaime
ou seo Jaime, eram os nomes pelos
quais atendia o meu amigo Jaime. Nos
conhecemos ainda crianças, ele bem mais
novo que eu, nas visitas que nossos pais nos
faziam. O sr. Mamede na nossa casa, e meu
pai, Rubem Passos, na dele.
Houve um hiato grande de tempo,
quando da sua adolescência e os estudos
em São Paulo, na mesma época em que eu
começava a trabalhar, ainda muito cedo,
como vendedor da firma de meu pai, a
R.Passos & Cia. Ltda.
Voltei a encontrá-lo já como comprador,
depois gerente e diretor da empresa Paes
Mendonça S/A., enquanto eu representava
várias empresas como: Melitta, Klabin/Cia.
Fabricadora, Cisper, Nivea, dentre outras.
Lembro de verdadeiros “embates”
com ele, quando sentávamos para negociar.
Comigo, ele sempre foi duro, destemido
algumas vezes, e, por vezes um grande
blefador. No final os negócios acabavam
sendo bons, para ambos os lados.
Muitas vezes me ajudou a melhorar
as performances dos nossos produtos,
indo comigo às lojas, dando sugestões a
respeito de merchandising e promoções,
metendo mesmo, a “mão na massa”. Não
raras as vezes, ao chegar em uma loja, nosso
promotor dizia: - seo Jaime mudou essa
exposição, ou acrescentou um novo ponto.
Estivemos juntos em várias convenções

regionais e nacionais de supermercados,
fomos juntos ao México, em 1986 assistir
a Copa do Mundo de Futebol, enfim,
dávamo-nos da melhor forma possível,
principalmente se considerarmos que
vivíamos profissionalmente em lados
opostos.
Visitou-me algumas vezes, quando
abri a R. Passos - Rio, e eu, a ele, quando
trabalhou em Aracaju, SE., e depois, em Juiz
de Fora, MG. Acompanhei meio de longe,
seu últimos e sofridos anos de vida, com os
problemas de saúde que o acometeram.
Fiquei triste com sua partida. Lembro
com saudade, carinho, amizade, respeito e
consideração, dos nossos bons tempos de
vida com saúde e muito trabalho.
Descanse em paz, amigo!

Manifestação de pesar da Abase
A Associação Baiana de Supermercados (Abase),
através do seu presidente, Joel Feldman, emitiu nota
de pesar pela passagem de Jaime Paes Mendonça.
Diz a nota: “A Abase lamenta o falecimento do grande
empresário Jaime Andrade Paes Mendonça, parceiro
desde a fundação da Abase, que foi um exemplo de
perseverança e empreendedorismo. Uma pessoa
de grandes princípios, que muito fez pelo setor de
supermercados. Vai deixar muita saudade no setor
supermercadista com seu jeito de negociar. Em nome da
nossa diretoria e dos associados, nossos sinceros votos
de pesar aos seus familiares, amigos e colaboradores”.
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resiliência

| Fornecedor em Destaque |
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Por Eraldo Alves
TEXTO E FOTO

Sucos e Vinhos da
Terroir São Francisco
No Vale do Rio São Francisco, do lado de
Pernambuco, um complexo agroindustrial produz
sucos de uva, vinhos e espumante de qualidade
O Nordeste brasileiro se inseriu definitivamente no mapa das regiões do País
que produzem sucos de uva e vinhos de
qualidade. Esta parte do Nordeste está localizada às margens do Rio São Francisco,
especificamente, no município de Lagoa
Grande, em Pernambuco, bem vizinho às
cidades de Petrolina e Juazeiro, na Bahia.

Na Fazenda Garibaldina são produzidas uvas de mesa de qualidade de variadas espécies, como Itália, Vitória, Isabel,
Carmen, Bentiac, Isis etc. próprias para a
elaboração de sucos de uva especiais, vinhos de mesa e espumantes. Essa linha de
produtos recebe o nome de Vinhedos do
Vale, da Vinícola Terroir São Francisco.
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O mix é composto pelos sucos de uva
integral tinto suave, em garrafas de 300ml,
1l e 1,5l, em embalagem em vidro tradicional, com rolha rosqueável de fácil manuseio. Em seguida, a Vinícola Terroir São
Francisco apresenta as suas preciosidades
em vinhos de mesa de qualidade, do ViJorge Garziera, enólogo
e CEO do complexo
agroindustrial da Fazenda
Garibaldina

nhedos do Vale do São Francisco, tinto
seco e tinto suave, nas embalagens 750 ml
e 1 litro.
Complementando a linha de vinhos
tintos Vinhedos do Vale, temos ainda
uma linha especial, a Reservado, essa, já
produzida com uvas viti viníferas, da casta Cabernet Sauvignon. O mix da Vinícola
Terroir São Francisco é complementado
com o lançamento da linha de espumante,
Moscatel e Brut.
Todos os sucos, vinhos e espumantes
são produzidos na fábrica da vinícola que
integra o complexo agroindustrial da Fazenda Garibaldina. Ou seja, lá se planta, se
colhe as uvas e, em uma atualíssima planta
industrial, composta com o que há de mais
moderno em equipamentos, se elabora os
sucos de uva e os vinhos e espumantes
com o rótulo Vinhedos do Vale.
Esse complexo agroindustrial, composto por 200 hectares de plantação de
uvas, de variadas espécies, colhidas em
duas safras e meia por ano, tem no seu
comando a família Garziera, cujo o CEO do
gurpo é o pioneiro na produção de uvas
e vinhos no Vale São Francisco, o gaúcho
bonachão e simpático, Jorge Garziera,
enólogo, formado em Mendoza, na Argentina, com mais duas formações acadêmicas, Economia no Rio Grande do Sul e
Administração, na Bahia.

| Fornecedor em destaque |
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FOTO: João Vítor Porfírio

Fazenda Garibaldina tem 200
hectares de plantação de uvas

Moderna fábrica produz
sucos, vinhos e espumantes

Plantação de uva a perder de vista é o
que se pode observar da sacada da sede da
Fazenda Garibaldina. São 200 hectares de
plantação de variadas castas, de mesa e viti
vinífera, para produzir sucos e vinhos. No
complexo agroindustrial, a família Garziera
implantou um projeto que é referência no
mundo dos vinhos, não deixando nada a
desejar a outros complexos tradicionais
do sul do País, por exemplo.
Na
Fazenda
Garibaldina
são
produzidos anualmente cerca de 150
milhões de kilos de uva/ano, que são
vendidas para o mercado interno e
externo, além de utilizadas para a
produção de sucos e vinhos. De acordo
com Jorge Garziera, o terroir da Fazenda

Garibaldina produz cerca de 30 mil kg de
uva por hectare, por safra, que no caso do
Vale do São Francisco são duas e meia por
ano.
Para cuidar da comercialização da
divisão marcas próprias dos seus sucos
e vinhos, a Fazenda Garibaldina fez uma
parceria com os profissionais de venda
e marketing Adolfo Coutinho e Jaime
Maynard. O projeto, segundo Adolfo, é
para expandir as vendas, inicialmente,
para todo o Nordeste e depois para o
Brasil, com as marcas já existentes e os
novos rótulos que virão.
Jorge Garziera está muito satisfeito
com essa parceria, que segundo ele, é
muito importante e fundamental para o
crescimento e colocação no mercado dos
produtos da Vinícola Terroir São Francisco.
“Para ter sucesso a gente se junta com
pessoas qualificadas, pessoas de aptidão
e conhecedoras do mercado. E é por isso
que estamos prosperando bastante. Este é
o terceiro ano da parceria, e os resultados
são os melhores possíveis”. Em Salvador, a
empresa é representada pela JM Martins
Representações, de Beto Martins.

Os sucos e vinhos da Fazenda Garibaldina são produzidos em moderna fábrica,
na própria fazenda, que utiliza os mais modernos equipamentos e técnicas existentes para que os produtos tenha a melhor
qualidade. O processo de fabricação dos
produtos está a cargo do enólogo Rodrigo Fabian, profissional com vários anos de
experiência.
Ele explica que o primeiro diferencial
do processo de fabricação da Vinícola Terroir é que a matéria-prima, a uva, ela vem
diretamente do campo, acondicionadas em
caixas, que mantém a qualidade do produto. Ao chegar na fábrica essas uvas são lavadas com esguichis de água, secadas com
exaustor e esterilizadas. Após serem retiradas as cascas, talos, folhas, bagas sementes
etc. se define se vai produzir sucos ou vinho
e a partir de então o processo é totalmente
fechado, sem interferência humana.
De acordo com Rodrigo, o sistema de
fabricação de sucos adotado pela Terroir
São Francisco é único, se diferenciando, por
exemplo, do que é feito no Rio Grande do
Sul. No sistema da São Francisco, ao chegar
no tanque de inox, o suco passa por várias

Jorge Garziera entre os profissionais de venda, Adolfo
Coutinho e Jaime Maynard

O enólogo da vínicola, Rodrigo Fabian, fala sobre as
características dos vinhos

peneiras, depois vai para um equipamento de tubos, onde o suco é esquentado e
pasteurizado por várias vezes e aí se dá a
filtração do suco, seguindo para o engarrafamento.
Rodrigo assegura que este sistema
único e diferenciado demorou um bom
tempo para ser equalizado. Esse processo
resulta num suco de alta qualidade “extremamente saudável, extremamente natural
e integral e 100% sem conservantes”. A
fabricação dos vinhos segue os mesmos
critérios de qualidade, porém, com as características desenvolvidas pelo enólogo.
Atualmente, a Vinícola Terroir tem capacidade para produzir 30 mil litros de suco por
dia.
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Staff da Conceito: Rens Carregosa (coordenador
comercial), Cristiany Nascimento (coordenadora
comercial), Andreia Porfírio (diretora financeiro),
Florisvaldo Porfirio (diretor comercial), Dailane de
Oliveira (Finanças/RH), Vitor (diretor operacional)
e Márcia Nogueira (comercial)

JM Martins representa na
capital e Região Metropolitana
Com o apoio do coordenador
comercial da divisão marcas próprias da
Vinícola Terroir São Francisco, Adolfo
Coutinho, a JM Martins Representações é
a responsável pelas vendas em Salvador e
Região Metropolitana. De acordo com Beto
Martins, o trabalho de vendas foi iniciado
em outubro do ano passado, com muito
boa performance de crescimento. “Temos
alguns pontos de vendas respondendo de
forma satisfatória, pois o produto é muito
bom. Quem prova, aprova e compra”,
salienta.
O representante acrescenta que a ideia
da JM Martins com a Terroir São Francisco
é de uma parceria forte, com um futuro
muito positivo. “Estamos despendendo
muita energia neste negócio. Nossa equipe
está imbuída no propósito de fazermos o

melhor para o produto. Inclusive, a equipe
teve oportunidade de conhecer fazenda e
fábrica e ficamos muito satisfeitos com o
que presenciamos. Isso nos dá certeza que
teremos grande sucesso”, diz Beto.
Adolfo informa que a Terroir está
investindo muito com esse propósito, tendo
inclusive contratado a Conceito para fazer o
trabalho no ponto de venda. Somente para
os meses de setembro e outubro serão 170
degustações especificamente do Suco e
Vinho Vinhedos do Vale. Ele aposta no brix
do suco, bem condizente com o paladar do
nordestino que gosta de um suco suave e
com pouca acidez.
O coordenador comercial está muito
otimista com o desempenho desses
produtos e já está estruturando a degustação
para o final do ano, do Espumante Vinhedos
do Vale, Bruto e Moscatel, que, segundo
ele,tem tudo para conquistar o paladar dos
baianos e nordestinos. “Por termos uma
boa qualidade, apostamos também no
bairrismo dos nordestinos”, disse Adolfo. Na
entrevista na sede da JM Martins estavam
presentes também, a gerente de marketing
da Terroir, Juliana Garziera, e a supervisora
de merchandising da JM, Luciana Coutinho.
As vendas são feitas por Beto, coordenador,
e pelos vendedores, Alberto Almeida e
Crispim Sampaio.

Juliana Garziera, Adolfo Coutinho, Beto Martins e a
supervisora de merchandising, Luciana

Conceito cuida das ações de
promoção no ponto de venda
A Conceito foi a empresa de merchandising para desenvolver o trabalho no
ponto de venda, tendo na coordenação o
seu diretor geral, Florisvaldo Porfírio, secundado pelo filho, Vítor Porfírio, diretor
operacional, e na retaguarda, conta com
o respaldo da diretora financeira, Andreia
Porfírio, esposa. Compõem a equipe, superviores, promotores, demonstradoras e
degustadoras, que também está voltada
para o projeto.
Florisvaldo evidencia que a Conceito
se juntou à JM Martins e a Terroir São Francisco para promover, com muita ênfase, o
desenvolvimento das marcas Vinhedos do
Vale do São Francisco no ponto de venda
das lojas de supermercados da regional,
Salvador e Região Metropolitana. “Trabalhar com produtos campeões, sucos, vinhos
e a partir de agora, os espumantes, facilita
muito”, diz Florisvaldo, acrescentando que
em alguns pontos de venda esses produtos
já alcançaram a segunda colocação.
“Nosso trabalho na Conceito”, afirma
ele, é, além de fazer um sell out, vender o
máximo possível, fazer uma consultoria
no ponto de venda para garantir que os
produtos se consolidem, aumentando seu
share, participação de mercado, e, consequentemente, aumente o faturamento,
que é o que todos nós queremos”, enfatiza.
Florisvaldo e João Vitor, com Andreia, sede Conceito;
e Jorge Garziera, na Fazenda Garibaldina

Para fazer este trabalho, a Conceito
disponibilizou uma equipe totalmente dedicada ao projeto. “Temos então alguns
coordenadores só para a Vinhedos do Vale,
que fazem reuniões semanais para elaborar estratégias e avaliar desempenhos. Essa
equipe exclusiva já adquiriu um conhecimento muito técnico dos produtos, para
desenvolver bem essas vendas no PDV”,
finaliza ele.
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No sábado, a família Garziera recepcionou os convidados com um saboroso churrasco, cujo destaque foi
um carneiro. Confira nas fotos, flashes da visita. F 1 - Visita à fábrica, Crispim, Catharina,Alberto, Isabella,
Beto, Kátia, Florisvaldo, Rodrigo Fabian e a esposa Andrezza e João Vítor. F 2 - Jaime, Ricardo, Adolfo,
Jorge, ladeado pelos auxiliares, Tico e Manuel, Beto, Florisvaldo e João Vítor. F 3 - Benneh, Beto, Kátia,
Cacá, Hayane, Adolfo e Florisvaldo. F 4 - o gaúcho Ricardo comanda a churrasqueira, Catharina com o
esposo Gabriel e Benneh Amorin. Na visita aos parreirais: Isabella, Hayane, Cacá e Kátia; Crispim, Beto,
Jorge e Alberto e Jorge entre as filhas Isabella e Cacá

Super Revista, JM Martins
e Conceito visitam a fazenda
Um tratamento cordial, carinhoso, ou
seja, muito especial foi dado pela famíla
Garziera, Jorge Garziera, as filhas Isabella
e Ana Catharina (Cacá) com o esposo Gabriel Moreno, aos convidados que foram
lá conhecer a Fazenda Garibaldina. Os visitantes: Beto Martins, Kátia Martins, Alberto
Almeida e Crispim Sampaio, da JM Martins;
Florisvaldo Porfírio e João Vítor Porfírio,
da Conceito; e da Super Revista, jornalista
Benneh Amorin.

A chegada da comitiva aconteceu na
sexta-feira, dia 21, e ao chegarem à fazenda
foram recebidos calorosamente, com um
largo sorriso, pelo anfitrião Jorge Garziera.
No sábado, houve a visita técnica, começando na captação da água às margens
do Rio São Francisco, prosseguindo pelos
parreirais, canteiro de mudas, passando por
todas as etapas de desenvolvimento das
plantas, terminando com a degustação das
uvas, muito saborosas.
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Carbonor lança produto à base
de bicarbonato de sódio
Contribuir para a preservação do meio
ambiente é função de cada cidadão e pode
ser mais fácil do que parece. Boa parte dos
produtos de limpeza que se usa em casa, por
exemplo, possui compostos químicos que
não são biodegradáveis e que, não apenas
agridem a pele, causando ressecamento,
irritações ou até alergias, como também tem o
potencial de contaminar o meio ambiente ao
serem descartados no esgoto, contribuindo
para a poluição de rios e mares.
Para facilitar a vida de quem procura
higienizar a casa de um jeito “mais verde”, a
Carbonor, indústria química baiana e maior
fabricante de bicarbonato de sódio da América
Latina, está lançando a Bicarbon, sua linha voltada
para higiene e limpeza que tem como principal
ingrediente o bicarbonato de sódio. Conhecido
por seu alto poder de neutralizar maus odores
e eliminar sujeiras, ele não é tóxico e tem uma
decomposição completa e mais rápida, não
causando impactos no meio ambiente quando
descartado. Pode ainda ser utilizado na limpeza
de diversas formas: para clarear e amaciar
roupas; desengordurar e dar brilho aos utensílios
de cozinha, além de auxiliar na remoção de até
90% dos agrotóxicos no momento da lavagem
de frutas, hortaliças e legumes.
A Bicarbon conta com sete tipos de
produtos em seu portfólio: Cozinha Limpa,
Horti Fruti, Roupa Limpa, Geladeira Sem
Cheiro, Tira-Chulé, Limpeza à Seco
(para sofás, travesseiros e colchões)
e Álcool em Gel (500ml, 1000ml e
5000ml). De acordo com Edgard
Powell,
Diretor
de
Qualidade
da Carbonor, o

bicarbonato
produzido
industrialmente
pela empresa é gerado de uma forma
processualmente limpa. “São usadas matériasprimas oriundas igualmente da natureza e
encontradas de forma abundante: o carbonato
de cálcio, o carbonato de sódio e a água.
É um produto sustentável, o que significa
atender às necessidades do presente, também
assegurando um meio ambiente saudável
para as gerações futuras”, explica.
Sobre a Carbonor
A Carbonor é uma indústria química
baiana, localizada no pólo industrial de
Camaçari, na região metropolitana de
Salvador. Atualmente, é a maior fabricante
de bicarbonato de sódio da América Latina,
com capacidade de produção de 80 mil ton/
ano, cerca de 75% da demanda nacional.
Ela fornece este composto químico para
diversos segmentos e todo o Brasil e outros
países do mundo, como o de nutrição animal,
alimentício, fármaco e técnico, sendo a
única detentora de tecnologia de produção
de bicarbonato para hemodiálise no Brasil.
Sua localização estratégica facilita o acesso
às matérias-primas e garante eficiência no
escoamento de sua produção, tanto por via
terrestre como marítima, além de contar com
frota própria para conferir maior agilidade na
entrega.
O bicarbonato de sódio produzido pela
Carbonor caracteriza-se pela
elevada pureza, sendo esta
sua identidade de qualidade.
Possui certificações Halal,
Kosher,
ISO9000,
URSA
Unilever, FSSC22000, Smeta e
Anvisa BPF.
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Edição de ouro com
Vinho Quinta do
Morgado
Com uma edição limitada do Vinho Quinta do Morgado, Edição Ouro, a Fante
- Vinhos, Sucos e Destilados,
comemorou os seus 50 anos
de existência. Oliveira, da SB
Oliveira, representante da
Fante na Bahia e Sergipe, há
mais de 20 anos, presenteou
o editor e diretor da Super
Revista, jornalista Benneh
Amorin, com uma dessas
garrafas, fazendo questão de
entregá-la pessoalmente.
Segundo o jornalista,
a raridade ficará guardada
como lembrança. Localizada
em Flores da Cunha, Serra
Gaúcha, a Fante foi fundada
em 1970 e de lá pra cá, só
cresceu, sendo, com seu Vinho Quita do Morgado, na

categoria Vinhos de Mesa
Suave, é um dos líderes no
Brasil, sendo líder absoluto
de vendas no Nordeste, segundo a Nielsen. Na Bahia e
Sergipe, também é um dos
líderes.

Minhoto ensina receitas fáceis

Em tempos de pandemia de coronavírus, não há nada mais importante do que se
alimentar bem e, claro, as receitas têm que
ser fáceis e práticas. Pensando nisso, a Minhoto lançou uma série de filmes para internet com receitas simples, gostosas e com
aqueles ingredientes que todo mundo tem
na geladeira. São 10 opções criadas por um
chef convidado e, semanalmente, são lançadas no YouTube e nas redes sociais da marca.
Tem opções até para quem não é ínti-

mo da cozinha, além de ser boa pedida para
quem está fazendo home office e não quer
perder muito tempo na frente do fogão.

INFORME
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NOTAS,
ANIVERSÁRIOS,
CONVÊNIOS,GUIA
DOS FORNECEDORES

A Abase parabeniza a todos os seus associados e funcionários
aniversariantes do mês de Outubro, desejando muitas felicidades e realizações.
1 Hortência Bastos dos S Silva
JJ COSMÉTICOS
1 Tenilson Cardoso Santana
SUPERMERCADO C&S
2 Devaldo Oliveira Santana
MERCADINHO BOM SUCESSO
2 Odete Bahia Moraes
PROBAHIA DISTRIBUIDOR
4 Washington Souza Santos
MERCADO PONTA DO SOL
5 Aldeir Nogueira Gomes
SUPERMERCADO NOGUEIRA
6 Edgard Tupinambá Ribeiro
POLIGRÃOS
6 Carla De Assis S. Araújo
MIXBAHIA IDEAL SUPERMERCADO
7 Desiderio José Costa Filho
SUPERMERCADO UNIÃO
8 Eleci Lira Pastorello
KAM IWAN MERCADO
9 Vinícius Domingues da Silva
NUTRI BAHIA
10 Diana Magalhães Silva
ALANA SUPERMERCADO
10 Fábio Curcino Bastos
SUPERMERCADO CENTRAL
10 Francisco de Assis Do Amor
MERCADINHO RIBEJO
10 Marcelo Valadares Silva
ATACADÃO CENTRO SUL
10 Roberta Ramalho Sucupira
SUPERMERCADO MECANON
11 Andreia Sousa Silva Porfírio
CONCEITO

13 Fernanda Menezes
CENTRAL VARIEDADES
13 Jaciara Nascimento Conceição
MANDACARU REPRESENTAÇÕES
18 Gilson Nascimento Santos
SUPERMERCADO CASA DAS FRUTAS
19 Osman José Andrade
FORTE SUPERMERCADOS
20 Cledson Silva Santana
REDE FORT
22 Cláudio Machado Leal
MERCADO BOAS COMPRAS
22 José Ênio Dos Santos
DONA JÚLIA
23 Maria Tereza F. Passos
JOMPASSOS
24 Gerson da Silva Bastos
MERCADINHO VARGAS
25 SILLAS DE ANDRADE CARVALHO
FORT
27 Alexandre A.L de Oliveira
MERCADINHO TEND TUDO
27 Valdívio Santos Paraguai
SUPERMERCADO PARAGUAI
28 Francisco Jacson C. da Silva
SUPERMERCADO DA PRAÇA
28 Vinícius Guilherme de Almeida
MASSA ORIENTAL
29 Rosanete Oliveira de Jesus Souza
MERCADINHO ECONOMIA
29 Viviane Lopes Ribeiro
MERCADINHO OPÇÃO
31 Leonel Fernandes de Castro
MIXBAHIA

| Artigo |
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Estoque, a
bola da vez
RAIMUNDO SANTANA - Sócio-fundador Grupo Controller
KELMENN LEAL - Sócio-diretor Grupo Controller

Ultimamente temos notado
um aumento significativo na fiscalização dos estoques por parte
das entidades fiscais.
Embora pareça simples, é muito comum encontrar divergências
relacionadas a movimentação
de estoque. Os erros geralmente ocorrem nos lançamentos das
entradas e saídas de mercadorias.
É frequente encontramos falhas
na descrição do item, ou falta da
conversão de unidades, ou mesmo
confusão nos respectivos códigos,
etc...
Esses equívocos podem gerar
omissões de entradas ou saídas,
produtos com saldo negativo, ou
desequilíbrio fiscal, situações passivas de auto de infração.
É importante frisar que após
a implementação do xml (nf-e,
nfc-e) a fiscalização passou a ter
acesso total a movimentação dos
estoques das empresas. Um simples cruzamento de informações
entre entradas e saídas já gera indícios para se iniciar um trabalho
de auditoria fiscal dos últimos cin-

co anos, tal facilidade e disponibilidade de dados talvez expliquem
o aumento das fiscalizações nesse
sentido.
Analisando esse cenário, o
Grupo Controller, empresa com
20 anos de experiência, mais de 40
colaboradores com foco em gerar
valor, utilizando o que há de mais
moderno em Inteligência Artificial,
oferece a você caro supermercadista a oportunidade de realizar
um trabalho de auditoria nas movimentações de mercadorias a fim
de diagnosticar a real situação do
estoque da sua empresa.
O objetivo desse trabalho é
fazer uma análise da movimentação escritural de todo o estoque,
observando a movimentação de
entradas e saídas dos últimos cinco anos. Ao final do trabalho, o
cliente recebe um relatório com
os devidos apontamentos para
correção dos lançamentos passados e sugestões de como passar a
proceder no presente e futuro.
Não espere a fiscalização bater à sua porta, contate-nos!

Fornecedores
Associados
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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 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.
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) 33423884 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.
CentWWWral de Relacionamento com
Clientes: 0800 285 1626 - Gerência de
Negócios de Salvador e RMS - (71) 31031002 / 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 / 9-99683961 (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)

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.
Girolato Transportes e Atacadista de
Rações - Contato: Daniel W. Potrich • Tel: (71)
3028-0891/ 99189-0891 – Lauro de Freitas/Ba •
girollato@gmail.com.

Barão Comercial - Jairo Ferreira (71)
3215-6687 • 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.

HONDA IMPERIAL - Oferece carros
novos para nossos associados com desconto de 6% abaixo da tabela de mercado.
Contatos: Fone 71 - 2107-1500.

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

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
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.

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.

DISTRIBUIDOR

BANCO DO NORDESTE – AQUI O
DESENVOLVIMENTO DÁ CERTO! - Venha e confira nossas vantagens.
Contato: Superintendência - BA Tel.: 34027511 - Célula de Negócios / Shirley Carvalho. shirleycm@bnb.gov.br

ATACADO / DISTRIBUIDOR

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

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

INDÚSTRIA

Convênios

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 • Produtos: Polpa de Frutas, vegetais congelados, sobert
de açaí..

Mandacaru Representações Ltda. Contato: José Carlos 71 98890-3939 / 71
3024-4784 E-mail: mandacaru.davaca@
hotmail.com Produtos ou Serviços: Laticínios Davaca.
Master Frios - Contato: Raimundo Oliveira - Tel: (71) 3314-2520 - administracao@masterfrios.com.br • Produtos: Pescados, Aves,
Crustáceos, Bovinos, Suínos e Embutidos
Mega Pack - Contato: Ana Maria Pinto Cerqueira - Tel: (75) 3023-9600 – contato@megapackemb.

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.
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
distribuidor de alimentos

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.
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.

com.br • Produtos: Embalagens Descartáveis.
Mix Bahia Atacado - Contato: Josué Teles
Tel: (71) 3301-9889
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.

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)
3018-0333 - 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)

INDÚSTRIA

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.
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.

Leitíssimo - Contato: Dave Broad • Telefone:
(61) 9631-4050 / (62) 3445-1360 • E-mail: dave@
leitissimo.com.br • Produto: Leite liquido Leitíssimo
Limiar indústria e Comércio de Alimentos Ltda. - Contato: Rosa Maia Gerente
Comercial - 71 3198-4400 / 71 9 8203-9386 - comercial@grupolimiar.com.br - www.grupolimiar.
com.br
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.

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 .

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.

Larimel Indústria e Comércio Ltda. Fabricação de compostos e derivados de Mel de
Abelhas• gerencia@larimel.ind.br • 75 3622-3260 /
75 3622-5759 / 75 99134-4065

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

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.

PRESTADORES DE SERVIÇOS

78 | SETEMBRO | 2020

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) 32119606 - email:controller@controllerassessoria.
com • Serviços: Contabilidade empresarial; Recuperação de crédito tributários; Planejamento
tributário e Holding familiar • www.controllerassessoria.com.
Eduardo Dornelas Advogados Associados - Contato: (71) 3271-2882 • eduardo@
eduardodornelas.com.br • Serviços Advocatí-

cios.
Gestão Automaçâo Comercial • Contato
Marcelo Figueiredo - comercial@gestaosc.com.
br Telefone Comercial - (71) 3418-0900 (71) 9
9628-8772 • www.gestaosc.com.br • Representações, Software ERP, Software para supermercados e varejo em geral, Software para gestão
de armazenagem e Consultoria.
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;
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.
Promo Prime Serviços e Promoções
- Contato : Fábio Andrade • Tel.: (71) 3141-4466
/ 99316-0162
Email: comercial@promoprime.com.br • Produ-

gel dental Active, refresco em pó marca Sullper,
Bebida mista Sullper, Fraldas descartáveis Active.
Ondunorte - Andrei João (81) 2121.6767 • ondunorte@ondunorte.com.br • Produtos: papéis e
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.
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.

tos 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)
99628-3920 • 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.

REPRESENTANTES

8106-9930 • darioneto@gujao.com • www.gujao.
com • Produtos: frango congelado.

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).
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

79 | SETEMBRO | 2020

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).

i2020 - (Ayumi Pasticipações Ltda.)
Produtos ou Serviços: Meio de Pagamento Digital Para
Contas Digitais e Cartões De Bonificações e Premiações e
Cartão de Fidelidade.

Pandini Representações - Wanderley Pandini (73)
3632-5058 • pandini@globo.com • Representações: Produtos Veneza, Aguardente Rio do Engenho, Frigorífico
Saudali.

J N Sobral - Contato: Marcos Sobral - Tel: (71) 32428034 - e-mail: jnsobral@terra.com.br - Produtos: Charque
Bertin

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

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.
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.
Jompassos & Cia - José Oldegar M. Passos (71)
3273-8110 • oldegar@jompassos.com.br • Representações: Josapar, Bunge, Melitta e Palmeiron
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) 32404048 • 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
Coco e Serigy, Água Mineral Dias D’Ávila e Ritter.

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).
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).
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).
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A provável e iminente
tributação de lucros e dividendos
e suas consequências
ROBERTA MAIA BRODER
Advogada especialista em Direito tributário e Previdenciário, sócia do Nogueira Reis Advogados, especializada em Negociação e Resolução de Conflitos pelo Program On Negotiation da
Harvard Law School
Desde 1996, o recebimento de lucros e dividendos não é
tributado em nosso País em virtude da Lei nº 9.249/1995, que
instituiu a isenção de Imposto de Renda sobre essa receita paga
para sócios/acionistas. Na época existia um movimento doutrinário
e jurisprudencial com o entendimento de que a referida cobrança
representaria uma “bitributação”, já que o mesmo valor teria sido
previamente tributado pela pessoa jurídica quando da entrada da
receita.
Entretanto, a partir de 2019, com os projetos de reforma
tributária, a discussão sobre incidência de IR sobre lucros e
dividendos recebidos pelos sócios/acionistas de pessoas jurídicas
ganhou força, sendo considerado uma “peça fundamental da
reforma”, segundo palavras da Assessora Especial do Ministro
da Economia, Vanessa Rahal Canado, em entrevista para o jornal
Folha de São Paulo, de 24 de novembro de 2019.
E o tema está a ganhar ainda mais repercussão durante a
grave crise financeira decorrente da pandemia do “Covid-19”.
Houve até Projeto de Lei proposto pelo Senador Randolfe
Rodrigues que previu a possibilidade de o Executivo revogar a
isenção de IR sobre lucros e dividendos em caráter extraordinário,
para o próprio exercício de 2020, com a finalidade específica
de custear as despesas com benefício assistencial necessário
para o período. O Projeto de Lei nº 766/2020 foi arquivado
pelo próprio autor diante das duras críticas sofridas acerca
das inconstitucionalidades que o PL possuía, destacando-se a
flagrante violação aos princípios da anterioridade e da legalidade.
Apesar disso, ainda remanesce em tramitação no Senado
Federal o Projeto de Lei nº 1.952/2019 que, dentre outras
providencias: i) institui o IR sobre distribuição de lucros e
dividendos; ii) reduz a alíquota de IRPJ de 15% para 12,5%
e do adicional de 10% para 7,5%; e iii) revoga a isenção de IR
sobre venda de ações até R$ 20.000,00 mensais (sim, apenas 1%
da população investe em bolsa de valores e mesmo assim se
pretende revogar esse incentivo fiscal). E nada impede que outros
tantos Projetos de Lei sejam propostos, inclusive por iniciativa do
próprio Poder Executivo Federal, por seu Presidente da República.
Observa-se que a justificativa para o Projeto de Lei nº
1.952/2019 é “a modificação de uma regra que prejudica a
progressividade do Imposto sobre a Renda, pois beneficia a
camada mais rica da população e estimula a transfiguração de
renda do trabalho assalariado em renda do capital”.
Infelizmente, no Brasil, há muito tempo é propagada a falsa
ideia de que os empresários são os grandes vilões da sociedade
por explorarem a camada pobre da população com o pagamento
de baixíssimos salários e lucros impronunciáveis.
Esquece-se, quase sempre, que a imensa maioria das
empresas encerra suas atividades antes mesmo do primeiro ano
de fundação, segundo dados comumente divulgados pelos órgãos
oficiais. E as empresas que “sobrevivem” ao primeiro ano iniciam
uma dificílima maratona, estando os sócios sempre intranquilos
no seu percurso com os riscos tributários e trabalhistas de suas
operações.

Basta ver que o custo de um funcionário contratado pelas
regras da CLT representa mais de duas vezes o salário líquido do
mesmo, em virtude dos diversos impostos, encargos e obrigações
trabalhistas. Por outro lado, o complexo sistema tributário faz com
que as empresas tenham que contratar Contadores e Advogados
cada vez mais especializados. Esse é o tão conhecido “custo Brasil”!
É fato que os empregados poderiam estar ganhando o
“dobro” do que recebem atualmente se o Estado Maior retirasse
ou pelo menos minimizasse todas essas obrigações, renunciando
sua “fatia do bolo” em prol dos mais necessitados.
Historicamente, reformas tributárias e previdenciárias
pretendidas em meio a graves crises financeiras acabam por
prejudicar o indivíduo – cidadão, contribuinte e beneficiário
– em prol do que chamam de coletividade – União, Estados e
Municípios-, tudo isso sob a recorrente justificativa de suposta
justiça social e em nome de um estado sempre apontado como
“falido”. Ademais, é comum os Governos se aproveitarem do
cenário de crise para acelerarem a aprovação de projetos em
partes e sem análise cuidadosa e aprofundada, o que normalmente
acaba por resultar em legislações eivadas de vícios desde a
promulgação, e que são posteriormente retificadas por novas leis
e regulamentadas por novos atos, levando à enorme e tradicional
colcha de retalhos que verdadeiramente é a legislação brasileira
tributária e Previdenciária.
Justamente por essas precipitações e falta de debate entre
os setores da sociedade é que quase sempre o Poder Judiciário é
acionado na condição de suposto “órgão revisor” para intervir nas
celeumas e ilegalidades produzidas.
Não é demais registar que o Ministro da Economia Paulo
Guedes, desde o início das tratativas sobre Reforma Tributária,
foi taxativo em afirmar que não haveria aumento da carga
tributária, pois, segundo seu discurso, a reforma busca simplificar
o burocrático e complexo sistema tributário vigente. Entretanto,
da análise dos projetos de leis já produzidos até o momento, em
qualquer caso, mesmo havendo redução das alíquotas de IR para
pessoas jurídicas (em no máximo 5%), a tributação dos dividendos
representa um forte aumento da carga tributária.
Seja em grandes, médias e pequenas empresas, acreditase que a elevação da carga tributária será sentida, merecendo
especial destaque as sociedades de prestação de serviços e
uniprofissionais que possivelmente serão as mais afetadas. Não se
pode perder de vista que a empresa é uma pessoa “fictícia”, criada
pelo esforço de seus sócios, os quais sentem, em última instância,
o impacto dos pagamentos dos tributos. É óbvio que haverá um
aumento de impostos caso o PL nº 1.952/2019 ou qualquer outro
projeto de lei venha a ser aprovado sem que haja uma devida
redução ou compensação com os tributos já existentes.
Se parece inevitável que seja instituída essa nova obrigação
tributária (IR/Lucros e Dividendos), que ao menos os legisladores
tenham bastante atenção para que os empresários não se sintam
ainda mais “sufocados” e terminem migrando seus negócios para
o campo da indesejada e prejudicial informalidade.
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Como garantir a validade jurídica
de contratos de fornecimento
e demais documentos assinados
digitalmente?
CAMILA SILVA GALVÃO
Advogada do Fiedra, Britto e Ferreira Neto Advocacia Empresarial

Desde o ano de 2001, com a
publicação da Medida Provisória que
instituiu a “Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil” (MP n.
2.200-2/2001), muito se discutiu sobre
a validade de documentos assinados
digitalmente e sua força probatória.
Atualmente, entretanto, não se
questiona mais sobre a possibilidade
de assinatura de documentos por
meio digital, sendo incontroversa a sua
viabilidade, sobretudo após a recente
publicação do Decreto n. 10.278/2020 –
já abordado em matéria publicada neste
Editorial – que estabelece a técnica e
os requisitos para a digitalização de
documentos públicos e privados, a fim de
que produzam os mesmos efeitos legais
dos documentos físicos originais.
O Conselho de Justiça Federal,
inclusive, já se manifestou sobre o assunto,
tendo editado o Enunciado 297 que
prevê expressamente que o documento
eletrônico tem valor probante, desde que
apto a conservar a integridade de seu
conteúdo e idôneo a apontar sua autoria.
A validade jurídica dos documentos
assinados digitalmente, no entanto, está
condicionada a alguns requisitos técnicos
que devem ser atentamente observados
pelos respectivos signatários. A primeira
exigência que merece destaque é a
certificação digital, para a qual a exigência
difere em relação aos documentos
relacionados às entidades públicas e os
documentos entre particulares.
Quando se tratar de documento
envolvendo entidade pública, para que
este se equipare a um documento físico, é
preciso que seja assinado com certificação

digital no padrão da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Caso o documento seja entre
particulares, é possível adotar outra
forma de assinatura digital, desde que
passível de comprovação da autoria e da
integridade, a exemplo de assinadores
disponíveis via aplicativos digitais, muitas
vezes, inclusive, gratuitos. Para isso é
imprescindível o comum acordo entre as
partes signatárias e/ou entre as pessoas
a quem for oposto o documento. Na
hipótese de não ter havido acordo prévio
entre as partes, aplica-se a exigência
da certificação digital no padrão da
Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.
É essencial, também, adotar alguns
cuidados para garantir que o documento
será assinado digitalmente por pessoa
que detém poderes para tanto e, que
após a assinatura não será alterado,
permanecendo, portanto, confiável e
legalmente válido. Para esta finalidade,
recomenda-se exigir a apresentação do
documento de identificação do signatário
– documento de identidade pessoal,
se tratando de pessoa física e atos
constitutivos, quando se tratar de pessoa
jurídica – e, se possível, os documentos
de representação devem ser arquivados
juntamente com o documento digital.
Por fim, em relação a inalterabilidade
do conteúdo do documento, recomendase a utilização de certificados digitais que
permitam identificar a última modificação
realizada no documento, devendo ser,
sempre, conferido se a data da última
alteração é compatível com a data de
assinatura do documento.
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Os desafios da
Educação no Póspandemia
TEOBALDO COSTA
Empresário

No mundo dos negócios, uma
máxima é constante: é na crise
que a gente se reinventa. Mas
nosso tema hoje vai além do universo empresarial: vamos falar do
ingrediente básico para a formação dos futuros empreendedores,
a educação. E como ela foi afetada
nesta pandemia, não é mesmo?
São mais de seis meses com
escolas fechadas, alunos em casa
e pais preocupados. Com isso,
vieram novas formas de pensar e
fazer a educação, mas que também revelaram nossas fraquezas
e disparidades sociais.
Muitas escolas no Brasil, especialmente as públicas, tiveram dificuldades em se adaptar às aulas
online, principalmente pela falta
de equipamentos e estrutura. É
assustador, mas algumas unidades de ensino sequer têm acesso
à internet. E se a unidade de ensino não está conectada, imagine
o aluno.
A desigualdade e nossos
imensos abismos sociais mais
uma vez foram evidenciados. De
um lado, os filhos das classes A e
B, com internet de alta velocidade, tablets, notebooks e computadores à disposição, muitos pais
atuando em home office e por
isso podendo acompanhar a rotina de aprendizado online, além
de ambientes preparados em casa

para assistirem tranquilamente as
aulas. Do outro, alunos das classes mais carentes, muitas vezes
sem computador, sem internet,
sem suporte familiar, pois os pais
precisam sair em busca do sustento e ainda tendo que ajudar na
limpeza da casa, cuidado com os
irmãos, etc.
A pergunta que aflige pais e
educadores é: se a distância entre essas realidades ainda é tão
grande, como resolver ou pelo
menos minimizar os danos? Entre
outras coisas, é crucial fortalecer
a consciência coletiva de que precisamos de políticas públicas que
universalizem o acesso às novas
tecnologias. A internet de qualidade precisa deixar de ser um
luxo de poucos para ser um direito de todos. A constante qualificação do professor se mostra ainda mais necessária, em especial
no que diz respeito a solidificar a
tecnologia aliada a criatividade.
O desafio posto é de repensar a educação. E pelo país afora, muitos professores e escolas
mostraram que isso é possível.
Se reinventar nem sempre é fácil.
Mas com a participação de todos,
pais, alunos, professores, poder
público e iniciativa privada, acredito que sairemos dessa fortalecidos. Afinal o show do aprendizado não pode parar.
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