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JOEL FELDMAN JÚNIOR

Presidente da Abase
presidencia@abase-ba.org.br

Mais um ciclo vitorioso 
e virtuoso se completa 

na minha vida

Todah, gratidão em hebraico, signifi ca 
de forma literal ação de graças.  É o ato ou 
ação de ser grato. Por isso, gratidão é a 
palavra mais correta para descrever a minha 
satisfação e orgulho em ter assumido, há 
quatro anos, a presidência da Abase. 

Agora, no dia 31 de dezembro encerro 
o meu segundo mandato com a consciência 
do dever cumprido e com muito orgulho 
em ser o 9º presidente desta emérita 
instituição, que teve na sua presidência 
baluartes, como, Mamede Paes Mendonça, 
Ailton de Melo Messias, João Gualberto 
Vasconcelos (duas épocas), Luís Fernando 
Mathias, Humberto Souza, Teobaldo Costa 
e João Cláudio Nunes. 

Foram quatro anos de grande 
aprendizado, que me fi zeram crescer como 
pessoa, como profi ssional e, principalmente, 
como supermercadista e empresário. Sem 
a Abase, independente de ter sido, com 
muita honra, o seu presidente, não seria 
o empresário e supermercadista que sou 
hoje. 

Confesso que o convívio com todos 
os meus pares de diretoria, e tantos outros 
supermercadistas associados  e não-
associados, foi signifi cativo para o meu 
crescimento e decisivo para o êxito das 
nossas realizaões.

Por isso, quero aqui, humildemente, 
agradecer a todos que colaboraram e me 
auxiliaram na trajetória desta exitosa jornada. 
Inicialmente, agradecer aos meus pares de 
diretoria (Joãosinho, Jolival, Deise, Demétrio, 
Miguel, Itamar e Amanda; aos conselheiros, 
Marcelo, Gilson, Jânio, Roquinho, Paulinho 
e também aos componentes da assembleia 
geral, Humberto, Abidiel e Aelmo), que 

me ajudaram a construir as melhores, 
mais adequadas e sensatas decisões. 
Estendo também esse reconhecimento ao 
Sindsuper, através do presidente Marcelo e 
de Dr. Igor e Dra. Aline.  Agradecer a todos 
colaboradores da Abase, nas pessoas de 
Mauro, Lilian e Margarete.   

Agradecer aos associados que ao 
longo desses quatro anos sempre nos 
prestigiaram participando dos eventos da 
Abase, Superbahia e Encontros Baianos, 
cursos, treinamentos etc. Agradecer a todos 
os fornecedores-parceiros que sempre nos 
deram suporte de presença e patrocínios às 
nossas iniciativas.

Agradecer às autoridades municipais, 
estaduais e federais, do Executivo e do 
Legislativo, pelo relacionamento cordato 
durante esses quatro anos. Agradecer à Super 
Revista, que sempre fez boas coberturas 
das nossas ações.Enfi m, agradecer à minha 
família e aos colaboradores da minha 
empresa, que sempre compreenderam  o 
motivo maior que foi o de servir à Abase. 

Portanto, senhoras e senhores, 
estamos satisfeitos pelas nossas realizações 
nesses quatro anos, pois cumprimos o que 
nos determinamos na nossa plataforma de 
planos e metas. Para minha vida, encerra-se 
mais um ciclo vitorioso e virtuoso, o que me 
deixa muito feliz. 

Continuarei participando da diretoria 
da Abase, ajudando ao meu sucessor 
Humberto Souza a ter o mesmo êxito que 
tivemos na nossa diretoria. Aproveito, então, 
o ensejo, para lhe parabenizar pela eleição 
e lhe desejar os mais auspiciosos votos de 
sucesso! Avante presidente Humberto e 
Viva a Abase!
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João Sanzovo Neto 
se despede da presidência
da Abras, após 4 anos

Após quatro anos à frente da presidên-
cia da maior entidade supermercadista 

do Brasil, a Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), João Sanzo-
vo Neto, se despede, passando seu 
cargo para o novo presidente, João 

Galassi. Em cerimônia da posse do 
novo presidente, em Brasília, ele re-
cebeu homenagem especial pelo 
seu trabalho à frente da entidade 

nacional durante seu duplo 
mandato. 

Em seu discurso ele 
falou dos desafi os como 

a pandemia do novo 

coronavírus, e das conquistas dos últimos anos, 
dentre elas uma das mais signifi cativas para o 
setor, o reconhecimento da atividade supermer-
cadista como essencial, e agradeceu a todos. 
“Foi uma grande honra presidir a nossa querida 
Abras de 2017 a 2020. Agradeço a todos pela 
confi ança, em especial as nossas associações 
estaduais de supermercados, que permanece-
ram unidas e nos apoiando. Um grande alicerce 
para um setor mais forte e empreendedor.”

 Os ministros Paulo Guedes e Rogério Ma-
rinho participaram do evento de posse da nova 
diretoria. Na oportunidade, Guedes destacou a 
representatividade do setor supermercadista, e 
falou da projeção de crescimento econômico 
de 4% para 2021, ressaltando a importância 
em manter o otimismo em relação a retomada 
econômica. 

Marinho destacou em seu discurso a par-
ceria com o setor, e falou do empenho do go-
verno federal no fortalecimento do estado e do 
ambiente de negócios do país. O evento contou 
também com a presença do governador do Dis-
trito Federal, Ibaneis Rocha Barros Júnior, depu-
tados e senadores.

|  Notícias da Abras | 
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ORGULHOSO DE TER SIDO O 
9º PRESIDENTE DA ABASE, 
JOEL FELDMAN COMPLETA MANDATO 
DE 4 ANOS E FALA SOBRE SUAS 
REALIZAÇÕES

Joel Feldman 
Júnior, 46 anos, 
tem como principais 
características a 
determinação, a 
perseverança, a fé 
naquilo que acredita 
e, com muito trabalho 
e dedicação, foi 
conquistando suas 
metas e realizando 
seus sonhos. Ainda 

um jovem imberbe, por 
volta dos seus 15 anos, 
deixou o conforto do 
seu lar de classe média, 
e foi literalmente para 
a rua vender cachorro-
quente, ali na então 
passarela do Shopping 
Iguatemi, em Salvador. 
Ali ele descobriu e teve 
a certeza do que queria 
para si: ingressar no 
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Super Revista - Quais os pontos que o 
senhor destacaria nesses quatro anos de presi-
dência da Abase? 

Joel Feldman Júnior -  Foram quatro 
anos intensos! Tivemos alguns adventos nesse 
período como a greve dos caminhoneiros, da 
Polícia Militar e a pandemia. Todos esses as-
pectos acabam trazendo uma tensão maior, 
chamando atenção da opinião publica para o 
setor de supermercado. Lembro, que na greve 
de caminhoneiros, toda imprensa estava co-
brindo a possibilidade de falta de produtos, e 
a gente acabou conseguindo superar tudo isso, 
e estamos agora superando esse processo de 
pandemia, que são fatos que estão fora do nos-
so controle. 
Modernizar a Abase

Mais especificamente na Abase, durante 
esses quatro anos, um dos meus desejos era 
modernizar a associação em todos os aspectos. 
Tanto no modelo de criação, como modernizar 
a estrutura física, trazer um outro horizonte, e 
também levar a Abase com mais ênfase para o 
Brasil, fazendo com que a Abras e o restante do 
país percebesse a força, a capacidade e o profis-
sionalismo que a gente tem aqui. 

Conseguimos fazer a primeira viagem in-
ternacional para Nova Iorque, o qual levamos 
a primeira comitiva para uma experiência inter-
nacional, onde boa parte dos membros da nos-
sa diretoria estava presente e lá tivemos juntos 
com os principais supermercadistas e empre-
sários do Brasil, em um evento em Harvard, o 
qual foi um momento marcante nesse período 
de quatro anos. 
Superbahia e Encontro

Fizemos os três eventos, porque não va-
mos coneguir fazer o fechamento neste quar-
to ano. Então fizemos as três Superbahias, os 
três Encontros, que foi também  uma virada de 
página na condução do Encontro, pois passa-
mos a ter atrações de renome nacional, como 
você deve lembrar, no primeiro ano com Fá-
bio Jr., que foi inesquecível. A Abase em todos 
os encontros, tradicionalmente, escolhiam as 
atrações locais para apresentação, com grans-
des bandas, mas locais. E nós no primeiro ano, 
junto com a diretoria, conseguimos virar isso e 
trazer atrações de peso nacional (Jota Quest, 
Roupa Nova) que encorparam a nossa asso-
ciação. Enfim, várias atrações que encorparam 

|    Entrevistando    |   |    Entrevistando    |   

mundo de vendas. 
Aquele menino que 
vendia cachorro quente 
estudou, cresceu 
e se aprimorou, se 
transformando em um 
grande executivo de 
empresas brasileiras 
e multinacionais, 
nas áreas de gestão e 
vendas. Neste período 
de mais de 20 anos, 
Joel queria retornar 
às suas origens, que 
era empreender. 
Fundou a Norte 
Distribuidora, cresceu 
e transformando-a 
também em 
supermercados. A sua 
grande tacada, porém, 
no mundo dos negócios 
foi arrematar a Cesta 
do Povo ao Governo do 
Estado da Bahia. Três 
anos depois está entre 
os grandes da Bahia. 
Reconhecendo que sem 
a vivência na Abase 
não conseguiria chegar 
no patamar de grande 
supermercadista 

baiano, Joel Feldman 
Júnior acrescentou ao 
seu vitorioso currículo, 
em 2017, por mérito 
e determinação, o 
posto de presidente 
da Associação Baiana 
de Supermercados 
(Abase), que, 
anteriormente, teve 
nomes como Mamede 
Paes Mendonça, Ailton 
de Melo Messias, João 
Gualberto Vasconcelos, 
Luiz Fernando 
Mathias, Humberto 
Souza, Teobaldo 
Costa e João Cláudio 
Nunes. Tão jovem, ele 
termina o mandato 
de quatro anos com a 
consciência do dever 
cumprido e sentindo 
orgulho, lembrando 
sempre daquele 
menino que vendia 
cachorro-quente, de 
ser supermercadista 
de sucesso. Aqui nesta 
entrevista ele fala de 
suas realizações à 
frente da Abase.
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os nossos Encontros.
Também em meu primeiro ano, conse-

guimos a ida para o Costa de Sauipe, onde 
anteriormente era no Iberostar. Fizemos lá e 
reconfiguramos toda a grade, forma e mo-
delo do evento e no ano seguinte retorna-
mos para o Iberostar. Conseguimos coroar 
os eventos da Abase em um nível altíssimo 
de satisfação. Acho que essa continuação, 
já vinha dando certo,  só que com mais um 
pouco do meu tempero e DNA, do nosso 
modelo.
Abase Conectada

Na grade de cursos e qualificações, 
nós fizemos uma agenda intensa, colocan-
do mais um capítulo no calendário com a 
Abase Conectada, um capitulo de tecnolo-
gia que a gente passa a ter aqui, aconteceu 
sempre no mês de março. Esse ano tivemos 

que recuar por conta da pandemia, mas já 
estava totalmente pronta. Em 2021, porém, 
está tudo preparado para voltar com toda 
força. 

Outro ponto importanter foi trazer 
para a estrutura da Abase, uma profissional 
de Recursos Humanos, que é a Laís,  que 
cuida do recrutamento de qualquer super-
mercado no Estado da Bahia. Você pede um 
geente, você pede um cçougueiro... você 
demanda e a Abase prepara de uma manei-
ra profissional, o seu processo seletivo.

Encorpamos o Setor Jurídico da Abase, 
trazendo mais uma profissional, mais uma 
advogada, a Dra. Aline para somar forças 
com Dr. Igor, no ao Sindsuper. Em resumo, 
fizemos bastante coisa nesse período de 
quatro anos! 

SR - Gostaria de começar por uma das 
bandeiras suas, que o senhor já falou no pas-
sado, que seria a questão da qualificação do 
supermercado. Sabemos que os associados 
e toda cadeia supermercadista demanda de 
profissionais treinados e, dentro dessa ideia, 
queria que o senhor falasse sobre a capaci-
tação dos profissionais presentes na Abase. 

JFJ - Essa é a agenda que não pode 
parar! Precisamos ter uma agenda mais 
efetiva, com mais parceiros. Fizemos cursos 
para Prevenção de Perdas com os maiores 
nomes dessa matéria. Fizemos cursos volta-
dos para açougueiros. Convidamos a Vigi-
lância Sanitária. Então acho que é essa ati-
vidade de qualificação dos profissionais de 
supermercados, a Abase tem que continuar 
investindo, porque é a maneira que nós te-
mos de diferenciar os supermercadistas do 
Estado da Bahia dos demais. O supermer-
cadista regional alcançou um alto nível, até 
de igualdade com redes de classe mundial, 
mas isso é um esforço muito individual de 
alguns empresários, e os demais que são 
menores, precisam vir para a Abase para 
podermos trocar experiências.

SR - Outro ponto que gostaria de 
abordar é a requalificação da sede da Aba-
se, com uma reforma, que readequo e mo-
ernizou toda a estrutura para melhorar, 
ainda mais o atendimento dos associados, 
com boas salas, excelente auditório. Uma 
modernizada, de fato!

|    Entrevistando    |   
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JFJ - Esse prédio foi construído há 15 
anos por João Gualberto, e ainda tinha as 
características da época. Então quando eu 
assumi, percebi a necessidade de moderni-
zar o prédio, para que o tornasse mais agra-
dável, confortável e que pudesse ser um 
centro de negócios para o setor, fornecedo-
res, entidades que necessitem de utilizar o 
ambiente. 

Nós fi zemos um invetimento de mais 
de 3 milhões de reais, e, seguramente, te-
mos uma das sedes mais sofi sticadas e mo-
dernas dos supermercados no Brasil. Ela é 
100% com energia fotovoltáica renovável. 
Nosso auditório tem sido muito procura-
do por todos, por ser um espaço amplo e 
moderno, que atende todas as demandas 
técnicas. 

SR - Isso se transformou até em uma 
fonte de renda para a Abase não é!?

JFJ - Exatamente! É uma das principais 
sedes, e, por isso, temos uma procura muito 
grande, principalmente agora para as con-
fraternizações do fi nal do ano!

SR - Voltando a falar dos associados, 
o que eles ganharam em sua gestão, além 
desses treinamentos técnico, mas existe a 
questão institucional, que o senhor lutou, 
junto determinados órgãos, para que a 
Abase representasse esses associados e tra-
zendo ganhos para ambos? 

JFJ - Eu acho que o braço do Sindsu-
per, que é um co-irmão da Abase, tem cum-
prido um papel fundamental nas normas 
legais, em satisfazer os nossos associados 
com as melhores negociações sindicais. In-
ternamente, nós fi zemos uma aproximação 
com várias matérias que vão surgindo no 
dia a dia, nas assembleias municipais e es-
taduais, e que a Abase, institucionalmente, 
conseguiu fazer pelo entendimento, pelo 
argumento, pelo convencimento, demover 
essa ideia dos legisladores. 

Multa dos 15 minutos
Surgiram coisas de toda natureza, do 

tipo multa para quem passasse mais de 15 
mim em uma fi la dentro de um supermer-
cado, e uma infi nidade delas. Na pandemia, 
várias cidades fechando supermercados 
pelo interior e nós fi zemos as representa-
ções, inclusive jurídicas, em cidade como 

Simões Filho, Juazeiro, Paulo Afonso, entre 
tantas outras. É esse o papel o estratégico, o 
braço forte da Abase na mesa, fazendo com 
que o legislador entenda que não tudo que 
ele pensa, de fato vai acontecer da manei-
ra que ele gostaria, e que essa estrutura da 
Abase está muito profi ssionalizada com um 
suporte jurídico. Nós temos um dos melho-
res escritórios jurídicos que é o Fiedra, com 
a doutora Lara, que faz um trabalho belíssi-
mo com a gente. Temos aqui também ou-
tros dois advogados, doutor Igor e doutora 
Aline, que nos permite ter esse conforto e 
essa qualidade de prestar esse serviço para 
os associados.

SR - Aproveitando esse gancho do ju-
rídico, o jurídico da Abase se tornou uma re-
ferência em nível nacional. A própria Abras 
recorre ao corpo jurídico da Abase, sobre 
determinadas demandas, e queria que o se-
nhor falasse sobre isso também. 

JFJ - Nosso jurídico hoje é uma fonte 
de saber para o Brasil.  Nós Assessoramos 
a Abras, onde a Lara cumpre um papel im-
portantíssimo para eles e para as grandes 
empresas de supermercado no Brasil. Ago-
ra, por exemplo, nós acabamos de fi rmar o 
TAC com a prefeitura de Salvador, onde es-
tamos fazendo um investimento de mais de 
R$ 4 milhões da Abase e alguns associados, 
como o Pão de Açúcar, Carrefour, Rede Mix 
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e o Cencorsud.  
Nós juntamos um pool de associa-

dos , junto com um aporte significativo da 
Abase para que o supermercado pudesse 
ter uma normatização dos seus estaciona-
mentos,que é um problema grave hoje para 
qualquer supermercado. Vc tem um esta-
cionamento, que vc não pode cobrar, pois a 
prefeitura não libera o alvará;  e ocorre que 
os não clientes deixam o seus veículos e vão 
trabalhar em outro lugar. Isso só aconteceu 
em função de uma mediação importante da 
Abase. A partir de então, o supermercado 
vai poder proteger o seu estacionamento 
e dedicá-lo exclusivamente para os seus 
clientes. 
TAC dos estacionamentos

Recorde-se que os shoppings centers 
da cidade passaram muito tempo para con-
seguir e nós conseguimos agora, graças à 
sensibilidade da Prefeitura de Salvador, com 
a qual temos hoje um relacionamento ins-
titucional, com um diálogo amplo e aber-
to. Alías, tanto com o prefeito ACM Neto, 
quanto com o novo prefeito Bruno Reis, 
assim como temos com o governo do Es-
tado, com  governador Rui Costa e os seus 
auxiliares. Esse é um papel que a Abase vem 
fazendo na minha gestão eu fiz questão de 
fazer essa aproximação de maneira que to-
dos entendessem como funciona a Abase, 
e o papel na economia. O papel que temos 
na construção de uma economia forte, com 
geração de emprego e renda.

SR - Voltando um pouco, fale sobre a 
profissionalização da Abase, na prestação 
de serviços aos associados e também na 
captação de recursos, como, por exemplo, 
a Superintendência faz na captação para a 
realização dos eventos?

JFJ - Nós temos profissionalizado to-
das as áreas da Abase, o que a tornou uma 
entidade extremamente profissionalizada, o 
que, aliás, já uma prática de todos presiden-
tes que por aqui passaram, com o mesmo 
DNA que é o nosso, de gestão, de capaci-
dade de controle de todas as ações e ago-
ra nós temos um time aqui dentro, interno, 
que está muito preparado para os desafios 
da Abase, tanto para fazer essa captura de 
patrocínios, de apoios, quanto para liderar 

um processo de eventos que recebem mais 
2 mil pessoas no Encontros e mais de 13 nas 
Superbahias.

SR - Presidente Joel, gostaria que o 
Sr. falasse um pouco desse relacionamento 
com os fornecedoes, que nada mais é do 
que um dos tripés do autosserviço, já que 
os outros dois são o próprio supermercado 
e o consumidor final!

JFJ - Nós fizemos aqui na Abase, al-
guns almoços, uma série de cafés da ma-
nhã, e sempre contamos com esse prestígio 
do fornecedor, que lotou todas as vezes que 
os convidamos aqui. E a razão da Abase, 
como você bem falou, é equilibrar esse tri-
pé, atendendo não somente a demanda dos 
fornecedores, como também dos nossos 
associados edos nossos consumidores, que 
afinal, é quem paga a conta. Acho que os 
fornecedores tiveram neste período acesso 
irrestrito à Abase e contribuíram muito, pois 
a maior contribuição que a Abase pode ter, 
vem do fornecedor.

SR - Durante a sua gestão, principal-
mente nos dois últimos anos, de um bom 
de iangurações, especialmente dos regio-
nais. O que o Sr. atribui isso?

JFJ - O empresário baiano está muito 
fortalecido. Por sote nossa, o empresário 
baiano consegue se defender bem. As me-
lhores lojas de supermercados, não tenho 
a menor dúvida, são dos empresários baia-
nos. Disparadamente. As empresas multina-
cionais que operam em nosso estado, estão 
no mímo dez anos de uma empresa gerida 
por um supermercadista baiano. Esse grupo 
de empresários baianos conseguiu beber 
nas melhores fontes do mundo em super-
mercado. 
Empresários baianos preparados

Esses empresários se prepararam e 
trouxeram para os baianos, as melhores 
lojas. Isso me dá muito orgulho. Foram de-
zenas de lojas inauguradas,não somente 
no autosserviço tradicional, como também 
no atacado/varejo, pois temos aqui um dos 
maiores expoentes, que é o Atakarejo, que 
caminha numa liderança absurda, pela sua 
capacidade, pela capacidade do seu time, 
pelo DNA do baiano fazendo bem feito, em 
um formato que era dominado por multi-
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nacionais. Enquanto presidente é uma das 
situações que mais me orgulham. 

SR - Ao final de sua gestão como o Sr. 
deixa a Abase?

JFJ - Eu recebi a Abase muito organi-
zada pelo meu antecessor Joãosinho, um 
cara incrível e n´so deixamos no mesmo 
nível de organização que nós recebemos, 
com as finanças inteiramente em ordem, 
uma capacidade de desenvolvimento muito 
grande. Todavia, tinha alguns desejos, que 
deixo para o meu sucessor Humberto, que 
era comprar um prédio aqui do lado, o que 
acabou não acontecendo. Do ponto de vis-
ta administrativo e financeiro, a Abase está 
plena e pronta para continuar se desenvol-
vendo.

SR - Qual mensagem o Sr. deixa ao fi-
nalizar a sua gestão?

JFJ - Primeiro, quero agradecer à Su-
per Revista, que cobriu todas as atividades 
da Abase, nestas últimas décadas. Se temos 
um registro vivo da Abase, é graças ao seu 
trabalaho, da sua equipe. Sem vocês a gente 
não teria boa parte da nossa história escrita, 
impressa, guardada, para nós e para nos que 
nos sucederão, filhos e netos, lá na frente.
Agradecimento à Super Revista

Após esse agradecimento público a 
você da Super Revista, a mensagem que 
deixo é para o pequeno supermercadista. 
Acreditem na Abase, se aproximem da Aba-
se, estejam mais perto mesmo, de coração 
corpo e alma porque aqui, eu garanto, a 
gente consegue transformar o nosso negó-
cio e crescer. Digo isso, por mim mesmo. O 
meu negócio seria o que ele é hoje, se não 
fosse a minha participação e convivência 
na Abase, eu não tenho a menor dúvida. A 
minha empresa cresceu exponencialmente 
nos últimos anos, o que nos guinou à po-
sição de terceira maior rede de supermer-
cados do Estado da Bahia. Eu tinha quatro 
lojas de suepermercados e um atacado e, 
hoje, a Rede Cesa do Povo já tem na Bahia 
mais de 50 lojas, eu pessoalmente, já tenho 
15 lojas e isso eu agradeço a essa relação 
com a Abase, que encurtou uma estrada, 
simplesmente pelo fato de estar perto des-
sas pessoas que vivem isso a décadas. Essa 
vivência me colocou na cara do gol o tempo 

|    Entrevistando    |   
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O Fresquinho da Gujão 
tem mais sabor porque 
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A Paladar Alimentos é fruto do amor 
do casal Chirlene e Celso 

Por Bnneh Amorin
TEXTO E FOTOS 

| Destaque | 

inteiro e estando lá, você tem tudo para fa-
zer o gol. 
Venha fazer parte da Abase

Agora se você não está na Abase é 
muito mais difícil. Uma dica que dou é: 
usem a Abase como uma plataforma, para 
o seu crescimento, para o seu desenvolvi-
mento, para troca de experiência, para pro-
fisisonalizar o seu negócio. Não tem outra 
forma, não em outra alternativa. Sozinho, eu 
diria que é humanamente impossível fazer 
essa jornada. A gente aqui vai deixar a vida 
de todo mundo aqui mais cofortável. Do 
pequenininho, de dois checkouts, de qual-
quer lugar do estado, participando da Aba-
se, tenham certeza ela tem essa humildade 
de receber aqui todo mundo, com muita 
vontade e satisfação, para que todos pos-
sam properar. 

Esse é um detalhe que tem aqui na 
Abase, que mais me encanta: a gente con-
corre arduamente daquela porta para fora. 
Nós disputamos cada centímetro de venda 
que possa existir, de uma forma muito com-
petente e respeitosa. Daquela porta para 
dentro é zero competição. Entrou daquela 

porta para dentro, a gente se ajuda. Esse é 
um valor raro que tem nesta associação, que 
tem nesta entidade. É uma troca tão precio-
sa, tão genuína e quem sabe fazer uso dela, 
vai crescer naturalmente.

SR -  E sobre o seu sucessor?
JFJ - Tenho o prazer e a honra ter 

como meu sucessor o supermercadista José 
Humberto, que é meu professor, um cara 
que tem décadas no setor, é uma referência, 
é um exemplo. Eu entro nas lojas dele com 
muit atenção, com muito entusiasmo em fa-
zer coisas parecidas. Ele é, seguramente, um 
dos caras mais detalhistas que pode existir 
numa loja de supermercado. 

Então voltar a ter um cara como este á 
frente da entidade, é um privilégio e apro-
veito aqui para desejar a Humberto, saúde 
vida longa a ele que já foi presidente des-
ta entidade, então já bastante bagagem e 
muita experiência. Tenha certeza presidente 
Humberto que estarei aqui como fiel es-
cudeiro, para lhe ajudar. Vou dar a minha 
contribuição e fazer da sua vida mais leve, 
como, aliás, fizeram da minha mais leve, to-
dos os diretores que tiveram ao meu lado.

|    Entrevistando    |   
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Eles se conheceram 
em um evento na 
cidade de Mata de São 
João, aqui na Bahia. 
Ele de Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul, 
e ela de Natal, Rio 
Grande do Norte. O 
ano era 2001 e ela 
tinha 25 anos. Era 

um evento de cunho 
religioso, retiro de 
carnaval, e ele estava 
ali representando uma 
associação empresarial 
cristã. Ela veio com 
um grupo de jovens 
de Natal para também 
participar. Celso, todo 
garboso, se interessou 
logo por aquela bela 
potiguar. Chirlene 
também não resistiu 
aos encantos do  sul-
mato-grossense e o 
resultado foi casamento 
em menos de um ano. 
Ela veio de Natal para 
Salvador e aqui, além 
de constituir família 
com Celso, recebeu a 
incumbência dele, de 
tocar o negócio que 
ele já empreendia: A 
Paladar Alimentos.

Então está configurado que a Paladar 
Alimentos nasceu do amor do casal Celso 
e Chirlene Rufino. Amor, que, além da 
prosperidade da empresa, rendeu ao casal, 
o filho Leonardo, 16 anos. Os dois trouxeram 
para o relacionamento, os seus tesouros, 
decorrentes de núpcias anteriores, Celso 
com Raisa, 29; e Vitória, 23; ela trouxe Marcos, 
que, inclusive, trabalha com eles na empresa. 
Raisa é engenheira, e Vitória, advogada.

A família é para o casal Chirlene e 
Celso o bem mais precioso que eles têm, 
sendo cultivado a cada dia com amor, 
compreenssão e união. Celso diz: “A minha 
vivência com Chirlene, baseada no amor, 
compreenssão e união, ajudou muito 
no nosso sucesso como casal e também 
empresarial, pois com união tudo que se 
fizer, vai dar certo. O amor constrói. Foi 
isso que aconteceu conosco, pois levamos 

o amor para dentro da nossa empresa, a 
Paladar Alimentos, o que fortaleceu muito o 
negócio”, enfatizou.

Chirlene vai na mesma linha: “A história 
da Paladar para mim é a minha história aqui 
em Salvador, cidade que tão bem me acolheu. 
Aqui na Paladar é eu e ele, ele e eu, Deus no 
comando, orientando essa relação e a nossa 
empresa, e é por isso que ela é sustentável, 
porque a gente sempre está unidos, nas 
decisões complicadas, nas decisões boas, 
sempre um ouvindo o outro. Entendo que 
isso é que é uma parceria de sucesso, tanto 
para a questão de casal, de relacionamento, 
como da Paladar. É um cuidando do outro, 
no casamento e na empresa. E deu tudo 
certo! (risos).

Já casada com Celso, Chirlene chegou 
em Salvador com a incumbência dada de 
fazer a Paladar Alimentos acontecer. Chirlene 
conta que já tinha uma vivência  em vendas. 
“Eu era sacoleira e só mudei de ramo. Ao 
invés de roupa passei a vender tempero”. 

No início, Celso ainda não podia se 
dedicar integralmente ao negócio, pois era 
concursado da Petrobrás. Antes, todavia, ele 
veio do Mato Grosso do Sul para a Bahia, 
transferido pelo Exército brasileiro, onde 
exercia a patente de sargento. Com isso, 
Chirlene ficou mais à frente do negócio 
até 2016, quando Celso se aposentou da 
Petrobrás.

Celso relata que a Paladar Alimentos 
nasceu do sonho de ter um negócio próprio 
e, segundo, um produto que agregasse 
valor para as pessoas. “Quando cheguei 
aqui senti necessidade de um produto que 
me desse um sabor na comida, que tinha lá 
no Mato Grosso do Sul. Eu não encontrava. 
Ia no supermercado e não encontrava esse 
tempero completo que pudesse ser usado, 
no peixe, carne, nas aves e que, as pessoas 
ao consumirem esse produto, ficassem fiel 
para o resto da vida. Assim, criamos o nosso 
primeiro produto: o tempero completo e 
ficamos anos com ele, como acontece lá em 
minha terra”, recorda ele.

Essa experiência se iniciou em final da 

década de 90, quando ele criou a Paladar 
Alimentos. Celso chegou em Salvador 
em 1984, ainda no Exército, na patente e 
sargento, três  anos depois fez concurso para 
a Petrobrás. De família empreendedora, pai, 
irmãs etc., sempre buscou ter um negócio 
próprio. e, mesmo no Exército, teve vários, 
que não deram certo.

Mas, com a Paladar foi diferente. 
Entretanto, como podia se dedicar muito 
pouco, Deus lhe deu a graça de conhecer  
o amor de sua vida e tudo mudou. Ele 

Chirlene Rufino, sócia-diretora Celso Rufino, sócio-diretor

A família Rufino, o casal Chirlene e Celso com os 
filhos Marcos, Raisa, Leonardo e Vitória

| Destaque  |   | Destaque  |   
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conta: “Ela viabilizou o negócio. Aliás, ela foi 
extremamente importante em transformar 
esse sonho em negócio. A chegada dela foi 
decisiva para chegarmos onde estamos. Ela 
foi a primeira vendedora da empresa. Foi ela 
quem desbravou centenas de clientes.Ela era 
tudo, vendedora, entregadora, arrumadora. 
Ela fazia tudo. Era só ela”, diz.

Por sua vez, Chirlene lembra, que 
ao chegar aqui tudo era um desafio. Não 
sabia dirigir, não conhecia Salvador e aí 
então teve que contratar um motorista 
e foi batendo de porta em porta, de 
mercadinho, em mercadinho e pedia a eles 
que indicassem outras empresas e, assim, 
fomos conquistando nosso espaço. “No ano 
de 2002, por exemplo, fizemos mais de 600 
clientes. Eu sozinha”.

O começo foi em uma pequena casa 
na Avenida San Martin, depois, cresceu e 
foi para uma casa maior na Liberdade, onde 
eles moravam na frente da casa. Tempos 
depois, chegou a Pernambués, por volta 

de 2003 e em seguida na Rua Teódulo de 
Albuquerque no Cabula VI, já numa galpão 
de 100m2. Ano passado, mudaram para a 
atual estrutura, nas Granjas Rurais, em Pirajá. 

Dos pequenos varejistas, principalmente 
mercadinhos, Chirlene se sente feliz por 
ter presenciado também o crescimento 
de muitos, que cresceram e muitos deles 
participam das centrais de negócios, como 
MixBahia, Fort Supermercados, NovoMix, 
Rede Mix etc. O atendimento a açougue 
merece um capítulo à parte. A Paladar 
foi pioneira em vender para açougues. 
Celso conta que conversando com Mané, 
do frigorífico do mesmo nome, apesar 
da resistência inicial, ele topou vender os 
temperos que ficaram em consignação. “Em 
menos de uma semana vendeu tudo e ele 
me chamou e dobrou os pedidos. Daí em 
diante a concorrência foi atrás”, frisa Celso.

Este ano, além de ter mudado para um 
espaço bem maior, os proprietários sentiram 
a necessidade de profissionalizar ainda 
mais a gestão do negócio. Aí contrataram o 
profissional George Cunha. Como resultado 
do seu trabalho, apesar deste ano de 
pandemia, o primeiro passo foi ampliar o 
número de produtos, pulou de oito para 42, o 
que proporcionou um aumento significativo 

no faturamento.
Explanando sobre o futuro da Paladar 

Alimentos eles são categóricos em afirmar 
que o momento agora é de consolidar o 
negócio. A meta é ampliar a atuação da 
empresa para toda a Bahia e também para 
outros estados, iniciando-se pelo Nordeste, 
Norte e expandindo para as demais 

regiões do País, para tanto, vão intensificar 
a nomeação e fortalecer a parceria com 
os distribuidores. “Temos tudo para 
alcançarmos êxito, pois já fizemos o mais 
importante, que foi construir a base, que 
está assentada em bases bastante sólidas”, 
arremata Celso Rufino, o que é corroborado 
por Chirlene. 

Foto geral reunindo todos os colaboradores; equipes de produção, vendas, administrativo e logística; 
Gisele Machado e Anderson; Vítor Galo e Marcos Augusto Oliveira

Na foto ao lado,  o staff diretivo da Paladar Alimentos: 
George Cunha, diretor de negócios; Anderson 

Matheus, gestor financeiro; os sócios-proprietários, 
Chirlene e Celso Rufino; Valdemir Marinho, diretor de 

logística; e Vítor Galo, diretor de operações
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A Paladar Alimentos cresceu e, 
inevitavelmente, teve que se adap-
tar aos novos tempos. Maior espaço, 
pois o anterior já estava pequeno, 
ampliação do mix de produtos, pois 
a clientela pedia, e, também, teve 
que profi ssionalizar a gestão, incor-
porando novos profi ssionais, que ti-
vesse vasta experiência de mercado. 

Com o crescimento da Paladar, 
ela procurou profi ssionalizar ainda 
mais a sua gestão. Com esse intui-
to, incorporou aos seus quadros, 
um profi ssional de vendas, especia-
lizado em gestão de marca, em mer-
chandising no ponto de venda de 
supermercados etc. Este profi ssional 
é George Cunha, que teve passagens 
em gandes empresas como Ambev, 
sendo gerente Antarctica antes da 
fusão Antarctica/Brahma, Schinca-
riol, CBB (Companhia Brasileira de 
Bebidas), gerente, Franklin Almeida 
Bebidas, indústria de refrigerantes, 
Laticínios Tina & Rolf, Nestlé etc.

O principal desafi o de George, 
ao ser convidado pelos proprietários 
Celso e Chirlene, era o de fi rmar a 
Paladar Alimentos como uma marca 
não só de Salvador, mas da Bahia, 
do Nordeste e do Brasil. Avaliando, 
que independente do produto que 
se trabalha, o mercado é igual, o 
cliente é o mesmo, a concorrência 
tem em todos os segmentos. 

“O nosso grande desafi o, por-
tanto”, acrescenta George, “é buscar 
clientes, cada vez mais fi éis à nossa 
marca e, consequentemente pro-
porcionando à empresa um creci-
meto sólido de seu faturamento e 

de lançamento de novos produtos”.  
Foi com esse pensamento e propó-
sito que ele começou, na função de 
gestor geral, para tornar a Paladar 
Alimentos referência no segmento 
de tempero no Brasil. 

Com a base já montada pelos 
proprietários, a primeira preocupa-
ção de George foi consolidar ainda 
mais o conceito da marca, cuja pre-
ocupação é levar para os seus con-
sumidores produtos de altissímo 
nível de qualidade, serviço efi ciente, 
satisfazendo não só o público con-
sumidor, como também os clientes 
que compram os produtos Paladar. 
“Pela resposta do mercado, modés-
tia à parte, nossos produtos estão 
hoje com uma qualidade fantástica”, 
assegura George.

Essa qualidade é porque a Pa-
ladar Alimentos utiliza na elabora-
ção dos seus produtos mais ervas 
do que sal na sua composição. “Fa-
zemos um produto mais saudável, 
sem perder o sabor e sem perder a 
essência em saber que a Paladar não 
abre mão de qualidade e saudabili-
dade, decorrentes da utilização das 
melhores matérias-primas encon-
tradas no mercado,” diz o diretor.

“Isso é o que diferencia a Pa-
ladar Alimentos da concorrência de 
empresas que fabricam precaria-
mente os seus produtos e, por isso, 
vendem mais barato. Somos uma 
indústria de alimentos, fi scalizada 
pelos órgãos governamentais sani-
tários, e que preza muito pela saúde 
dos seus consumidores,” informa 
George. 

A Paladar vive, atualmente, um mo-
mento muito especial na sua trajetória e, 
por incrível que pareça, o ano de 2020, mes-
mo com pandemia, contribuiu muito para 
o crescimento da Paladar. Os diretores não 
se intimidaram e como diz George, “fomos 
para cima do mercado e, por isso, estamos 
colhendo bons frutos.”

Foi agora em 2020, em pleno período 
de pandemia, que a Paladar se reinventou 
e, principalmente, inovou e investiu muito, 
mudando as embalagens e criando uma 
nova logo, além de promover uma mudan-
ça comportamental na equipe e fazer várias 
contratações em todos os setores da em-
presa, comprou mais veículos para melhorar 
o atendimento de entrega aos seus clientes 
etc., relata George.

Ele acrescenta: “Hoje estamos colhen-
do parte desse sucesso, que confesso, ainda 
temos muito a buscar”. Para se ter uma ideia 
do crescimento na Paladar neste ano, até o 
início do ano, por exemplo, ela tinha em 
seu portfólio 8 SKUs, na linguagem técnica 
do mercado, o que quer dizer que só tinha 
oito itens de produtos. Seis meses depois, 
com os investimentos, parcerias com outras 
indústrias, lançou mais 34 novos produtos, 
ou seja, conta hoje em seu portfólio com 42 
SKUs.

Um dos seus carros-chefe da empresa 
foi o lançamento este ano do Alho com Sal, 
que muito impulsionou as vendas e fatura-
mento da Paladar Alimentos. Ela também é 
pioneira e inovadora ao introduzir no mer-
cado os temperos em sachês, que apesar de 
ser ainda pouco vendido em outros lugares, 
já conquistou os consumidores da Bahia.  
Inovando sempre, já prepara para breve o 
lançamento do seu pão de alho, que será 
fabricado pela conceituada Mezzani Pão de 
Alho. 

Consolidada em Salvador e em mais 
algumas localidades, a indústria baiana saiu 
de pouco mais de 200 clientes para mais 
de 3.500 mil, computando-se, os 2 mil que 
atendidos diretamente e os mais de 1.500, 
atendidos pelos seis distribuidores. Aqui na 
Bahia está presente nas principais redes de 
supermercados regionais e nas grandes ca-
deias de açougues. 

A meta para 2021 é ampliar os ho-
rizontes de atuação, partindo para ou-
tros estados, inicialmente do Nordeste, e, 
posteriormente, para as demais regiões 
do País. Com isso, pretende triplicar seu 
faturamento, buscando atingir o montan-
te de R$ 1 milhão/mês. Para tanto, além 
de novos produtos e ampliar a base de 
clientes próprios, com sua equipe de ven-
dedores, a nomeação de representantes e 
novos distribuidores na Bahia e em outros 
estados serão fundamentais. 

George Cunha fi naliza, dizendo que 
a Paladar tem se colocado no mercado 
como uma empresa que quer trazer para 
seu consumidor produtos de alta quali-
dade, com preços competitivos. “Nossa 
indústria, procura, acima de tudo, prestar 
um serviço de excelência para os nossos 
clientes varejistas, que são os responsá-
veis por fazer os nossos produtos ao con-
sumidor fi nal e entregar para estes pro-
dutos de excelente qualidade, fabricados 
com as melhores matérias-primas, e sus-
tentáveis. Temos certeza que quem con-
some os produtos Paladar, jamais deixará 
de fazê-lo, garante ele”.  

Profissionalização para 
crescer e se expandir

George Cunha, diretor de Negócios 

| Destaque  |   | Destaque  |   
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ROGÉRIO MACHADO
Proprietário da Agillys Consultores & Associados, mentor, consultor, pales-

trante, professor e escritor -  @rogeiromachadomentor

Não é difícil encontrarmos algum 
empresário de um negócio familiar que 
passou por grandes difi culdades ou faliu, 
simplesmente porque não tinha uma 
gestão profi ssional, principalmente na 
área fi nanceira. Fazer a gestão fi nanceira 
de qualquer empresa é etapa básica 
para a sobrevivência dela no mercado. 

Mas por que as empresas familiares 
sem uma gestão profi ssional sofrem 
tanto para manter o negócio em ordem? 
São muitos os motivos, mas um dos 
principais que se pode observar são 
os problemas relacionados às relações 
interpessoais. Tudo começa quando se 
mistura o caixa da empresa com a vida 
particular dos sócios. Nessas empresas 
não há controles claros, principalmente 
de despesas. Os sócios enriquecem 
matando a galinha dos ovos de ouro. 

Para ser um empresário de sucesso 

é necessário que as pessoas busquem 
capacitação, que entendam quais são as 
competências essenciais para o sucesso 
do negócio. Normalmente, quando 
alguém monta uma empresa, faz isso 
baseado em seus conhecimentos 
técnicos para produzir produtos ou 
serviços de interesse do mercado e 
quando necessita de um sócio, busca 
alguém de sua confi ança e quase sempre 
muito parecido e não complementar. Os 
proprietários de uma ofi cina mecânica, 
um salão de barbearia ou um restaurante, 
são muito bons naquilo que fazem, mas 
não entendem nada de processos e sem 
processos, não haverá sucesso. 

Na maioria dos casos de empresas 
familiares que não tem uma boa gestão, 
podemos considerar as empresas micro, 
pequenas e médias, mas temos vários 
casos de grandes conglomerados que 

Gestão em empresas 
familiares

passam por difi culdades por falha na gestão, 
que confunde os papéis na família com os 
papéis no negócio. 

Eu costumo usar uma frase: “O dinheiro 
não leva desaforo” e quando é maltratado, 
muda de mãos.

Um bom negócio é aquele que os outros 
querem comprar ou apostar aportando 
capital para seu crescimento. O grande 
erro das empresas familiares que não  se 
desenvolvem é tratar o negócio como um 
emprego particular e não em um potencial de 
crescimento e isso permite um amadorismo. 
Quem quer crescer de fato, cria processos, 
aprimora a gestão, tem controle sobre todas 
as movimentações no negócio.

Administrando o negócio
As pequenas e médias têm capacidade 

enorme de adaptação às necessidades do 
mercado, podem tomar decisões rápidas e 
pontuais, reagindo de imediato às mudanças e 
exigências do mercado. Mas é na organização 
e no controle que deve residir a sua maior 
força. Alguns empresários não descobriram 
isso ou acham que não depende, sobretudo, 
de um bom planejamento. Embora qualquer 
negócio ofereça riscos, é possível prevenir-se 
contra eles.

No momento de tomar decisões, 
não valem os “achismos”. As decisões 
devem sempre se basear em informações 
armazenadas, comprovadas e tabuladas nos 
sistemas integrados que compreendem a 

|  Dicas do Rogério  |   
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gestão de negócios.
Por isso, a administração fi nanceira 

das pequenas e médias empresas merece 
um destaque especial. Não são necessários 
sistemas poderosos e caros. Soluções baratas, 
disponíveis em planilhas eletrônicas, resolvem 
perfeitamente a questão. 

O que mais ouço em minhas 
consultorias é a pergunta dos empresários: 
para onde vai o meu dinheiro? 

Ora, por que perguntam? Porque 
simplesmente misturam o dinheiro da 
empresa com o seu dinheiro pessoal, 
tratando da pessoa jurídica como se fosse 
uma extensão da pessoa física. Fazem 
investimentos pessoais que terminam por 
“sangrando” a empresa e muitas vezes, 
precisam fazer empréstimos bancários a taxas 
de juros elevadas para suprir as necessidades 
de curto prazo. 

Existem controles simples que é obrigação 
do gestor manter o hábito de checá-los 
diariamente: Esses demonstrativos retratam: 
os valores de competência de determinado 
período (mês ou dia), ou seja, o faturamento 
real (não os recebimentos); o custo da 
mercadoria vendida (CMV) em relação ao 
faturamento do mês; os custos fi xos do mês, 
impostos relativos ao faturamento, comissões 
devidas; os resultados mensais obtidos: o 
lucro operacional e o lucro líquido, este último 
considerando as despesas com investimento 
e fi nanceiras. Nesses demonstrativos, outro 
parâmetro importante é o ponto de equilíbrio, 
valor referente ao faturamento mínimo para 
cobrir os custos fi xos e variáveis da empresa.

Análise e adequação do fl uxo de caixa. O 
fl uxo de caixa, que retrata o movimento real do 
caixa no mês, é necessário para complementar 
a análise fi nanceira da empresa (entradas e 
saídas de dinheiro). Ele deve ser planejado 
para no mínimo seis meses, evitando assim 
sobressaltos durante a gestão empresarial ou 
necessidade de ajuste de caixa por meio de 
empréstimos a bancos, os quais, se realizados 
às pressas, acabam tornando-se dispendiosos 
para a empresa. Para o pequeno ou médio 
empresário, é essencial desenvolver essa 
atividade. Esses dados fi nanceiros podem ser 
organizados e controlados por meio de uma 
simples planilha de Excel. 

71 - 98726 - 6070
fortunett o@terra.com.br

71 - 98726 - 6070
fortunett o@terra.com.br

| Dicas do Rogério  |   
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Planejamento da administração 
financeira. 

A sustentabilidade econômica e financeira 
é elemento essencial para o sucesso da 
organização. O desenvolvimento sustentável 
de uma pequena e média empresa requer a 
definição de uma política realista, focada nas 
condições do mercado, em que as taxas de 
juros e os preços dos serviços cubram, no 
mínimo, os seguintes itens:

- Custos operacionais e financeiros;
- Inflação;
- Riscos inerentes do negócio 

(inadimplências, roubo e perdas);
- Depreciação;
- Geração de excedente financeiro para 

investimento no aumento e expansão do 
próprio negócio.

Adequação dos custos e formação do 
preço de venda. 

O preço de venda deve ser justo para 
o consumidor e adequado para garantir 
a sobrevivência da empresa. O custo do 
produto e/ou serviço, os custos fixos, os 
impostos, as comissões e a margem de lucro 
devem formar o valor final, de tal maneira que 
ofereça no resultado, o lucro líquido almejado 
pela empresa em seu plano estratégico. 

A maneira mais fácil e eficiente para a 
pequena e média empresa estabelecer preços 
é por comparação. Isto é, vai-se ao mercado e 
verificam-se os preços praticados. Em função 
dos preços é que se estabelecem os custos. 
Explicando melhor, o conceito é invertido com 
relação ao que se usava em passado recente: 
não são os custos que estabelecem os preços, 
mas os preços de mercado que determinam 
o quanto a empresa pode ter de custos. Mas 
para utilizar essa técnica os controles devem 
ser eficientes e constantes. Se assim não for, 
a empresa não sobrevive. Controles simples e 
constantes são indispensáveis. Ter uma exata 
noção dos custos ajuda a vender, a negociar, 
fornece velocidade na decisão e pode colocar 
a empresa à frente da concorrência.

Análise dos demonstrativos de 
resultados. Um exaustivo e constante 
processo de análise dos demonstrativos 
financeiros é fator de sucesso na pequena e 
média empresa. 

|  Mulheres Empreendedoras  |

Tel: 71-3503-0607
supervisao.jjr@gmail.com

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

| Dicas do Rogério  |   
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6º Encontro
da Numerc

Este ano o Encontro de Varejo de 
Alimentos da Numerc, realizado em 
Itaberaba, portal de entrada para a Chapada 
Diamantina, aconteceu de forma diferente 
devido à pandemia da Covid-19. Com 
o tema “Novos Caminhos do Varejo de 
Alimentos”, o 6º Encontro, no padrão online, 
realizado nos dias 21 e 22 de outubro, teve 
a participação de diversos especialistas do 
setor de varejo da Bahia e do Brasil. 

O evento que teve a realização assinada 
pela Numerc e o Sebrae, contou também 
com o apoio da Abase, Fernem, o CDL local 
e a Prefeitura Municipal de Itaberaba. O 6º 
Encontro contou com a coordenação do 
Sebrae-Bahia, através do gerente regional 
do Sebrae de Feira de Santana, Isailton Reis, 
e da gestora do projeto de indústria de 
alimentos, Lúcia Leite.

De acordo com Florisvaldo Oliveira, 
presidente da Rede Numerc, o encontro é 
uma forma de reunir especialistas do setor 
de varejo e trazer para o município maior 
divulgação nos negócios e conhecimento 
sobre o setor varejista, o que acontece na 

região e no resto do Brasil. 
“Mais um ano o encontro é realizado 

em parceria com o Sebrae e com o 
apoio da Abase, da Fernem, do CDL e da 
Prefeitura de Itaberaba e com um tema 
de grande importância atualmente, que 
é o varejo online e de como atender esse 
novo consumidor. Neste ano, destacamos, 
através de oficinas, três segmentos 
importantes dentro do supermercado, que 
são os perecíveis: panificação, hortifruti e o 
açougue. Destacamos também o trabalho 
de layoutização, além das palestras com 
temas diversos com palestrantes do Sebrae, 
ressaltou Oliveira”. 

O presidente da Numerc enfatizou 
ainda que o Encontro Numerc é uma forma 
de reunir empresários do interior junto às 
indústrias e as associações do setor para 
discutir uma forma de fortalecer ainda 
mais os seus negócios, a sua marca e seus 
produtos. “Conseguimos trazer conteúdos 
interessantes durante os dois dias e parcerias 
com rodadas de negócios com a Anhembi, 
produtos de limpeza, e a Piracanjuba, além 

Mesmo com a 
pandemia, foi 
realizado de forma 
online e Florisvaldo 
avaliou como positivo

|  Evento  |
Por Eraldo Alves

FOTOS: Divulgação
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dos patrocinadores, Marilan, JBS Frios, 
Grupo Só Pássaros e a Indústria Reunidas 
Raimundo da Fonte”. 

A abertura do encontro teve a 
participação de Joel Feldman, presidente da 
Abase e diretor da Cesta do Povo, e Mauro 
Rocha, superintendente da Abase, que foram 
responsáveis pela palestra “Novos caminhos 
para o varejo de alimentos”. Jorge Martins, 
especialista em comunicação e marketing, 
foi responsável pela palestra “Accelera 
Digital”. Martins é criador da metodologia do 
Accelera Digita e especialista em estratégias 
de comunicação digital e branding, líder de 
times criativos e UX designer.

No segundo dia, um dos destaques 
foi a palestra de Ernesto Ribeiro, mestre em 

administração estratégica e sócio da Cria 
Rumo Consultoria, que falou sobre “Liderança 
e trabalho em equipe”.  De acordo com ele, 
a liderança deve ser exercida por todos os 
membros de uma equipe e que cabe ao líder 
formar os demais líderes em seu grupo, para 
que suas empresas sejam mais lucrativas e 
longevas.

Fátima Merlin, especialista em varejo e 
shopper, falou sobre o “Cenário, perspectivas 
e estratégias para o varejo de alimentos”. Em 
sua explanação, Merlin contou sobre todo 
um movimento de estratégia do segmento 
para esse novo consumidor e através das 
novas plataformas, onde ela trouxe um 
grande ensinamento que é o “básico bem 
feito”.

Joval Lacerda, de Feira de Santana, 
um dos mais requisitados especialistas 
nos temas de motivação em vendas, 
fez a palestra “Fechamento de ano 
extraordinário”, no fechamento do dia 21. 
Transformador Comportamental, Joval 
Lacerda é especializado em comunicação 
persuasiva e metas. Já impactou mais de 300 
mil pessoas em todas as capitais brasileiras. 
Considerado por muitos como o incendiário. 
Seus eventos são recheados com bastante 
conteúdo, interatividade, giradas de chave e 
tomada de decisão.

De acordo com Alexandre Bouzas, 
consultor do Sebrae, diante do ano de 

Florisvaldo Oliveira, presidente da Numerc

Isailton Reis, Lúcia Leite, Alexandre Bouzas, coordenadores do evento e Ernesto Ribeiro, Fátima Merlin, Joval 
Lacerda, Ney Layout e Everton Santana, foram os palestrantes do 6º Encontro de Varejo de Itaberaba

| Evento  |   
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incertezas, a organização do evento tinha um 
compromisso de manter a chama aquecida 
do Sebrae na condução de um evento de 
importância territorial muito grande. “Ė 
um evento de segmento, mas também 
de desenvolvimento territorial, e o grande 
pilar desse ano foi o de capacitação em 
outras plataformas, antes sendo presencial, 
mas buscamos manter a capacitação e 
orientação empresarial através de outras 
plataformas,” Relatou Bouzas. 

Ainda segundo ele, esse ano foi 
possível realizar o evento com detalhes 
bem diferentes. “Primeiro, o alcance acabou 
sendo maior, pois tivemos palestrantes de 
todo Brasil, tanto do Sul, como do Sudeste 
e também a participação, pelo fato de ser 
online, de pessoas de todo o país”.

“Acho que a grande bandeira que 
trouxemos, que são os novos caminhos, a 
gente teve abertura através da Abase com 
Joel Feldman e com Lauro para os novos 
caminhos do varejo. Nós trabalhamos em 
muitos detalhes, não apenas do ponto de 
vista de processos e ferramentas, mas vimos 
muitos as áreas funcionais e específi cas”, 
disse, acrescentando:

“Buscamos esse ano aprofundar 
conteúdo setores específi cos, tratando de 
layoutização, cartazista, através de ofi cinas, 
trabalhamos ofi cinas de panifi cação e 
agregação de valor dela dentro de loja, 
trouxemos através da Fátima Merlin, 
especialista em varejo e shopper, todo um 
movimento de estratégia dom segmento 
para esse novo consumidor e através dessas 
novas plataformas, onde ela trouxe um 
grande ensinamento que é o “básico bem 
feito”, ressaltou Alexandre Bouzas.

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

queijosmillano.com.br

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

Oficinas de panificação e 
layout mostram a prática

O encontro, buscou esse ano 
aprofundar conteúdo para setores 
específi cos, tratando de layoutização e 
com uma diversidade de ofi cinas. Ney 
Layout, da empresa Ney Layout & Serviços, 
fi cou responsável pela palestra “Ofi cina 
de layoutização de supermercado” e, Nei 
Luanarts, fi cou responsável pela “Ofi cina de 
Cartazista”. 
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Segundo Ney Layout, participar 
do encontro de varejo da Numerc é 
fundamental para estreitar parcerias e 
ampliar conhecimentos. “Na nossa palestra, 
abordamos um layout em duas situações. 
No primeiro momento, com uma loja 
funcionando, mostrando os porquês dos 
agrupamentos, abordando que antes do 
layout fazemos agrupamento de setor: 
massas mais molhos e extratos. Já os 
biscoitos, próximos de matinais e café 
e, assim, fomos interagindo e tirando as 
dúvidas. Em outro momento, mostramos a 
loja MixBahia de Santo Antônio de Jesus e a 
montagem do layout com a loja nova. Nesta 
situação, além do agrupamento, fazemos 
sugestões de mix para que a loja tenha 
uma abertura muito próximo dos 100% do 
padrão exigido pela Rede”.

Outra oficina versou sobre confeitaria e 
panificação. A palestra “Como incrementar 
a padaria em sua loja” ficou por conta de 
Ewerton Santana. A prática ficou sobre 
a responsabilidade de  Júnior Santos, 
especialista em confeitaria e panificação, e 
Wesley Oliveira, que ministrou a “Oficina de 
panificação Adinor 1”; Leonardo Almeida, 
ministrou a “Oficina de panificação Adinor 
2” e Charlon Monteiro, ministrou a “Oficina 
de panificação Adinor 3”. 

As oficinas de Layoutização de Loja e de Confeitaria 
e Panificação foram realizadas pelos especialistas 

Ney Layout e o pessoal da Adinor, Charlon Monteiro, 
Leonardo Almeida e Wesley de Oliveira  
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Por Eraldo Alves
FOTOS: Everton Sodré

|  Inauguração  |

Mais uma loja MixBahia em 
Santo Antônio de Jesus/BA

Mais um Atacadão MixBahia é 
inaugurado e desta vez quem ganha são os 
consumidores da cidade de Santo Antônio 
de Jesus, na Bahia, distante 110 Km de 
Salvador. Isso mesmo, o novo Atacadão 
MixBahia, localizado na Avenida Vereador 
João Silva, teve em novembro passado suas 
portas abertas.

Os sócios-diretores, Eric e Victor Argolo, 
e o sócio-investidor, Eliezer Matos, apostam 
na nova unidade que, segundo eles, gera 
empregos e renda para o município local 
com a assinatura da Rede MixBahia. A 

nova unidade está gerando de início 
aproximadamente 100 empregos diretos.

De acordo com Eric Argolo, a 
importância da Rede MixBahia para o setor 
varejista no Estado, é o fortalecimento da 
economia regional através do associativismo. 
“A economia regional no setor varejista 
precisa cada vez mais se fortalecer e 
profissionalizar, com o objetivo de ganhar 
cada vez mais competitividade e excelência 
diante de um mercado altamente tomado 
pelos grandes cash e multinacionais. O 
associativismo profissionalizado é a melhor 
forma de conseguirmos fazer frente nesse 
cenário atual”, ressaltou.

Quanto o diferencial da Rede MixBahia 
com relação às outras redes, Eric Argolo 
enfatizou que a capilaridade regional é 
o grande diferencial da Rede. “Estamos 
presentes em muitas regiões do nosso 
Estado e isso nos possibilita um grande 
laboratório, além de uma excelente 

capacidade de negociações locais e 
nacionais”, disse ele, acrescentando que: 
“Outro pilar importante é o nosso modelo 
de gestão que é administrada pelos próprios 
associados/supermercadistas, aliados a uma 
gestão profissionalizada e com regras claras 
e bem definidas”.

Sobre o que a Rede pode oferecer 
aos consumidores baianos, Victor Argolo 
acredita que são os produtos regionais 
produzidos por pequenos e grandes 
produtores/fornecedores da Bahia que 
valorizam ainda mais a cadeia, “além de 
uma altíssima qualidade nos seus produtos, 
preços competitivos e um atendimento mais 
humanizado e personalizado, colocando 
o cliente sempre no centro das nossas 
atenções”.

Fazendo uma avaliação do setor 
supermercadista baiano e a entrada de novos 
players no Estado, Victor Argolo frisou que: 
“Estamos diante de um setor que não para 
de apresentar resultados positivos, gerando 
emprego e renda para o estado. O sol nasce 
para todos e sobreviverá quem conseguir 
alcançar a maior luminosidade, mas uma 
concorrência desleal que goza de privilégios 
nunca será saudável para nenhum setor, 
ainda mais quando em abundância próximo 
a um colapso”.

Questionado de como a Rede vem 
trabalhando neste período pandêmico 
da Covid-19, o sócio-investidor, Eliezer 
Matos, disse que a palavra de ordem neste 

momento é cuidar. “Essa é a palavra, desde 
do fornecimento à entrega dos nossos 
produtos. Investindo sempre em cursos 
aos nossos colaboradores e programas de 
conscientização, disponibilizando sempre 
máscara e álcool para evitarmos ao máximo 
o contágio”.

Eliezer Matos disse ainda que a Rede 
teve que se adaptar ao momento. “Uma 
rápida adaptação a ferramentas tecnológicas 
que nos apoiaram e continuarão a nos apoiar 
em nosso processo de se relacionar com 
as equipes, os clientes e nossos parceiros 
fornecedores”.

A perspectiva da Rede para 2021, 
segundo os sócios, é de crescimento. 
“Estamos expandindo horizontalmente para 
recôncavo baiano e sul do Estado. Ainda 
este ano, a rede ganhará mais uma nova loja 
na cidade de Ubaitaba, a 250km da capital, 
além de mais uma nova loja, em Salvador, 
e outra na região metropolitana. A ideia 
central é manter o foco na expansão, bem 
como evoluir em nossas estruturas internas 
para apoiar esse crescimento”, disseram eles.

Família  Argolo, ao centro, o casal Gildo e Nelia, entre 
o filho Eric, com  Carla (lado esquerdo) e o outro filho 

Victor, que está com Sandra (lado direito)

Na foto maior, diretores e colaboradores, juntamente 
com os associados que foram para a inauguração, 

bradam o nome da RedeMix; ao lado, o presidente da 
RedeMix, Itamar Fontes, e Neila Argolo desatam a fita  
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Família Argolo recepcionando convidados, amigos e fornecedores, que se fizeram presentes na inauguração da loja
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A loja foi equipada com produtos Eletrofrio e Fast, que tem como representante a Lobo Instalações Comerciais

55    |  DEZEMBRO  |   2020
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A Rede continua 
expandindo, 
inaugurando 
novas lojas em 
Salvador  

lojas inesquecível”.
O segredo para sobressair num 

mercado tão competitivo e o que 
fazer em momentos de crise, segundo 
Nelinho, é muito trabalho e ter foco nas 
principais ações a serem tomadas.  “Não 
tem segredo, tem que ter sim, é muito 
trabalho e foco voltados totalmente para 
nossos clientes. Em momentos de crise, 
sempre avaliar nossos pontos fortes e 
fracos. Maximizando os pontos fortes 
e trabalhando para reduzir os pontos 
fracos”.

Sobre a avaliação do setor 
supermercadista baiano e a entrada 
de novos players no Estado, Nelinho 
respondeu: “A concorrência sempre é boa 
porque nos tira da zona de conforto e nos 

faz olhar melhor para o nosso negócio. Os 
novos players são uma realidade. Temos 
que nos acostumar a conviver com eles e 
lutar com as armas que temos para que o 
cliente procure nossas lojas”.

Com relação à preocupação da Rede 
neste período pandêmico da Covid-19, 
Nelinho foi enfático. “Momento difícil que 
todos nós estamos passando. O nosso 
trabalho está sendo com muita resiliência 
e cumprindo todos os requisitos para 
proteger nossos colaboradores e clientes 
ao máximo”.

A perspectiva da Rede para 2021, 
segundo ele, apesar da incerteza gerada 
devido à pandemia, a perspectiva é 
muito positiva com vários projetos em 
andamento.

NovoMix
em Vida Nova

Mais uma unidade da Rede NovoMix 
foi inaugurada no final de outubro 
passado. Desta vez, no bairro de Vida 
Nova, em Lauro de Freitas.  De acordo 
com Nelinho, sócio-diretor da Rede 
NovoMix, a nova unidade gerou cerca de 
50 empregos diretos. 

Segundo Nelinho, a importância da 
Rede para o setor varejista na Bahia é 
porque tem a essência do varejo regional 
Bahia. “Estamos entre as cinco maiores 
redes genuinamente baianas, lojas bem 
posicionadas e importantes nas regiões 
que atuam. Tem a importância de 
fortalecer e aprimorar o posicionamento 
do varejo regional baiano”. 

Sobre o diferencial da Rede 

NovoMix com relação às outras redes, 
Nelinho enfatizou que se deve por 
ser uma Rede genuinamente baiana, 
com valores e missões bem definidas 
focados no desenvolvimento social em 
Salvador e Região Metropolitana, “além 
de prestar um serviço personalizado 
para sua clientela e bem envolvido em 
ações sociais nos bairros que atuamos”, 
completa.

O sócio-diretor do NovoMix falou 
que a Rede tem ainda como diferencial 
o preço justo, qualidade de produtos, 
atendimento diferenciado e serviços 
focados em 100% no consumidor. “Tudo 
isso, para que torne a experiência de 
compra destes consumidores em nossas 

A loja é bem equipada com açougue, padaria e diversas seções com mix adequado de produtos, na foto 
seguinte, Nelinho com colegas de trabalho recepciona o representante Manuel Cabanelas

Por Eraldo Alves
FOTOS: Everton Sodré
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A previsão é que 
para o próximo 
ano novas 
unidades serão
inauguradas 

no varejo baiano já que trabalhamos 
voltados para os nossos valores que são: o 
excelente relacionamento com os clientes, 
fundamentais em nosso negócio; na 
nossa razão de existir, os colaboradores, 
e o nosso capital colaborativo que são 
os fornecedores, parceiros essenciais 
na elaboração e qualidade dos nossos 
produtos e serviços”, enfatizou. 

De acordo com Fernando Júnior, a Rede 
SuperMix pode oferecer aos consumidores 
baianos uma melhor experiência de compra 
por sempre zelar pela qualidade de seus 
produtos e a eficiência de seus serviços, 
tendo o seu cliente como principal mola 
propulsora para o fortalecimento da Rede.

Sobre de como sobressair num 
mercado tão competitivo e o que fazer 
em momentos de crise, o sócio-diretor 
respondeu: “Trabalhando sempre 
com foco, objetivo, responsabilidade, 
compromisso e, principalmente, respeito 
aos nossos clientes, colaboradores e 
fornecedores”.

No que tange ao trabalho da Rede 
neste período pandêmico da Covid-19, ele 
disse que procura trabalhar com bastante 
cautela. “Seguimos os protocolos da 
Secretaria de Saúde, no que se refere à 
higienização e proteção de todos os nossos 
clientes, colaboradores e parceiros diretos e 
indiretos”, finaliza.

SuperMix
em IAPI

A Rede SuperMix inaugurou mais 
uma unidade em Salvador em outubro 
passado e desta vez no bairro do IAPI 
na Rua Conde de Porto Alegre, nº 184. 
De acordo com Fernando Júnior, sócio-
diretor da Rede SuperMix, foram gerados 
70 novos empregos diretos com a nova 
unidade e, em toda a Rede, já são cerca de 
750 empregos diretos. 

Sobre a importância da SuperMix 
para o setor varejista na Bahia, Fernando 
Júnior disse que a Rede vem para somar, 

com mais um empreendimento gerador 
de renda para a cidade de Salvador e 
fortalecimento setorial. “Somos a soma 
de mais um empreendimento gerador de 
renda para o setor, além de contribuirmos 
para o crescimento e fortalecimento deste 
setor”. 

Fernando Júnior adiantou para a 
Super Revista que para o ano de 2021, a 
Rede investirá em novos projetos com 
a abertura do Atacado SuperMix no 1º 
trimestre. “E a partir do 2º trimestre, vamos 
reinaugurar mais cinco lojas com a nossa 
bandeira”.

O diferencial da Rede com relação às 
outras redes, segundo declarou o sócio-
diretor da SuperMix, é no tratamento para 
com os clientes e no bom relacionamento 
com seus colaboradores e fornecedores. 

“Temos como principais objetivos 
nos tornarmos a Rede mais conhecida 

Na cerimônia de inauguração da loja, Fernando Andrade Júnior, CEO da Rede SuperMix, dá as boas-vindas, e  
fala da importância em abrir mais uma loja da Rede, desta vez no IAPI

Por Eraldo Alves
FOTOS: Everton Sodré
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Graduado em Agronomia e 
Engenharia de Segurança 

do Trabalho, o empresário, 
que presidia a Aurora 

Alimentos desde 2007, 
foi velado no Ginásio 

de Esportes da unidade 
Frigorífico Aurora Chapecó, 

no Bairro Saic. O governo 
de Santa Catarina e a 

Prefeitura de Chapecó 
decretaram luto oficial por 

três dias. 

O adeus de Santa 
Catarina ao presidente 
da Aurora, Mário 
Lanznaster

|  Homenagem  |

Por Bnneh Amorin
Bsaeado na cobertura da equipe da MB Comunicação

FOTOS: Divulgação 
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Os relógios marcavam 
exatamente 4h23min, do dia 18 
de outubro próximo passado, 
quando o empresário e presidente 
da Cooperativa Central Aurora 
Alimentos, Mário Lanznaster, mais 
conhecido como Dr. Mário, faleceu, 
aos 80 anos, em uma na unidade 
hospitalar da Unimed, em Chapecó. 
Ele lutava contra um câncer de fígado 
desde 2018. O corpo foi velado no 
Ginásio de Esportes da unidade 
Frigorífi co Aurora Chapecó, no bairro 
Saic.

Lá, centenas de pessoas, 
familiares, amigos, produtores 
rurais, lideranças cooperativistas, 
colegas de diretoria e colaboradores  
da Aurora Alimentos foram dar 
o último adeus àquele que era 
considerado um dos maiores líderes 
cooperativistas do Brasil. Apesar do 
número expressivo de pessoas que 
foram prestar a última homenagem 
ao Dr. Mário, foram seguidos todos 
os protocolos recomendados pelos 
ógãos sanitários para a prevenção ao 
coronavírus. 

Ao lado do féretro, ornamentado 
por mais de 140 coroas de fl ores 
, um telão passava vídeos e fotos 
sobre momentos da vida e trajetória 
daquele que por 13 anos foi o 
presidente da Aurorora Alimentos, 
período em que, a transformou 
no terceiro maior conglomerado 
agroindustrial brasileiro do setor da 
carne. 

Homem simples
Na solenidade fúnebres,  foram 

ouvidos discursos emocionados 
de saudade e que enaltecia as 

qualidades de Dr. Mário Lanznaster. 
Representando a família o genro 
Eurico de Oliveira o chamou de 
“super-herói dos humanos”, cujo 
superpoderes são os valores: caráter, 
ética, honestidade, integridade, força 
e fé, usados para construir um mundo 
melhor, na contramão da corrupção 
que destrói qualquer nação. “Tinha 
um coração imenso, era um homem 
corajoso que estará vivo sempre 
dentro de nós”, ressaltou Eurico.

 O fi lho Fabiano Laznaster não 
conteve as lágrimas para agradecer 
a ajuda de familiares, amigos, 
equipe médica e colaboradores que 
batalharam lado a lado com a família 
contra a doença do pai. Lembrou dos 
desafi os e destacou os ensinamentos 
repassados por ele todos os dias. 
“Ele nos deu oportunidade e nos 
mostrou a melhor direção. Saiu de 
casa aos 13 anos para estudar em 
um seminário, veio para o Oeste aos 
30 e transformou a Aurora numa das 
melhores empresas para trabalhar 
no Brasil. Ele merece nossa última 
salva de palmas”, declarou ao lado 
dos irmãos Márcia, Fernando, Juliana 
e da mãe Edirce.

O vice-presidente da Aurora, 
Neivor Canton, amigo pessoal 
de Lanznaster, reforçou a grande 
marca deixada pelo cooperativista. 
“Ele ensinou que é preciso dividir 
as conquistas com todos que 
se envolveram na busca. Isso é 
cooperativismo, gerar e compartilhar 
com justiça. Chapecó, Santa 
Catarina e o Brasil reconhecem sua 
importância e sua contribuição para 
o agronegócio e para a economia 
brasileira”.

O prefeito de Chapecó, Luciano 

Oradores enaltecem figura 
do Dr. Mário Lanznaster

Buligon, colocou a bandeira da cidade 
sobre o caixão de Lanznaster e disse 
que sua liderança será inigualável. 
“Ele transformou a nossa região em 
uma das maiores produtoras de 
proteína animal do mundo. O nosso 
pequeno produtor se tornou um 
gigante. Conhecemos o caminho do 
desenvolvimento pela sua liderança. 
O seu legado agora será a nossa 
atitude”.

Marcos Zordan, diretor 
agropecuário da Aurora e também 
amigo de Lanznaster, ressaltou a 
dedicação até os últimos dias. “Ele 
atuou até o fi m e era uma liderança 
empreendedora muito forte. Não foi 
por acaso que se tornou presidente. 
Hoje todos veem a Aurora e 
enxergam os pequenos agricultores 
fazendo negócios pelo mundo. Essa 
é sua marca e cabe a nós darmos 
continuidade a esse trabalho 
extraordinário”.

Romeo Bet, presidente da 
Cooperalfa, também se emocionou 
em seu discurso e disse sentir-se 
feliz e realizado por ter convivido 
tantos anos ao lado de Lanznaster. 
“Ele foi exemplo e nos deixou a 
responsabilidade de continuarmos 
unidos e assegurarmos vida longa ao 

modelo cooperativista”.
A vice-governadora Daniela 

Reinehr lamentou a morte de “um 
verdadeiro exemplo para todo o País 
e para o mundo inteiro”, e destacou 
o orgulho do trabalho deixado por 
Lanznaster. “Que hoje seja um dia 
para parabenizarmos esse legado 
deixado por ele para Chapecó e para 
todo o Estado”.

O secretário de Estado da 
Agricultura, Ricardo de Gouvêa, 
mencionou a representatividade 
do líder cooperativista no Estado 
e no País. “Ele contribuiu para que 
fi casse aqui a riqueza produzida pelo 
agronegócio e ajudou a melhorar a 
vida de 100 mil famílias”.

O presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Chapecó 
(ACIC), Nelson Eiji Akimoto, também 
reforçou o legado deixado por 
Lanznaster como ser humano. “Uma 
pessoa que conviveu conosco na 
vida empresarial, um grande líder 
que se tornou um exemplo. Ele estará 
sempre vivo em nós”.

A morte do líder cooperativista 
comoveu lideranças de todo o Brasil. 
A Prefeitura de Chapecó e o Governo 
de Santa Catarina decretaram luto 
ofi cial de três dias “considerando 
os relevantes serviços prestados e 
sua destacada participação na vida 
pública catarinense”.

Prefeito Luciano Buligon e primeira-dama estenderam a bandeira de Chapecó sobre o caixão

Nas fotos da lateral, Marcos Zordan, Romeo 
Bet, Daniela Reinehr, Ricardo de Gouvêa e 

Nelson Eiji Akimoto
Nas fotos da lateral, Eurico de Oliveira, Fabiano 

Lanznaster, Neivor Canton e  Luciano Buligon 

| Homenagem |
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A Disalli Distribuidora Alimentos, 
através do seu CEO, Roberto Spanholi, 
também lamentou o passamento do Dr. 
Mário Lanznaster, através da nota de 
pesar, que transcrevemos abaixo.

Nós da Disalli Alimentos, Parceiro/
Distribuidor Aurora há mais de 25 anos, 
nos sentimos consternados com o fale-
cimento do Sr. Mário Lanznaster.

Nestes últimos 13 anos, período 
em que esteve à frente da Presidência 
da Aurora, tivemos a oportunidade de 
expandir os nossos negócios, sob uma 
gestão sempre profi ssional, transparen-
te, sobretudo com muita humildade e 
atenção aos temas locais.

Em 2017 fomos agraciados com 
sua última visita à nossa empresa, mo-
tivo de muita satisfação e orgulho para 
a Disalli. Teremos sempre em nossa 
memória as lembranças desse momen-
to em que discutimos temas relevantes, 

com muita objetividade, mas sempre 
marcados pela forma cordial no trata-
mento com nossa Empresa e nossos co-
laboradores.

| Homenagem | | Homenagem |

Disalli se sente consternada
MANIFESTAÇÕES DA BAHIA

Filial Bahia e Sergipe lamenta perda

Com mais de 50 anos de atuação no associativismo 
de Santa Catarina, ora dedicado ao cooperativismo, 
ora dedicado ao sindicalismo, tive o privilégio de 
conviver com grandes lideranças. Uma foi o pioneiro 
Aury Luiz Bodanese que nos deixou há quase 20 anos; 
outra foi Mário Lanznaster que, no último domingo, 
partiu desse mundo para habitar outra dimensão.

Foram dois gigantes do cooperativismo 
brasileiro. Ambos tiveram a arrojada visão de, no início 
da segunda metade do século passado, fortalecer de 
forma empresarial o setor primário da economia do 
grande oeste catarinense. A agricultura sofria forte 
estímulo e começava a incorporar as tecnologias 
geradas pela crescente cadeia de suprimentos do 
agronegócio, pelas indústrias de insumos, pela 
Embrapa e pelas universidades.

Constataram que as famílias de produtores 
rurais não podiam permanecer  apenas como simples 
fornecedores de matérias-primas – milho, soja, feijão, 
trigo,  leite, suínos, aves etc. – para as indústrias 
mercantis de processamento. Fazia-se imperiosa a 
construção de um parque agroindustrial das próprias 
cooperativas para receber, processar e, assim, disputar 
o mercado com produtos processados. Agregou-
se valor ao produto agrícola e elevou-se o status do 
produtor para um verdadeiro empresário.

O caminho para esse objetivo coube a uma 
cooperativa central (a Aurora Alimentos), mas tornou-
se necessário vencer a desconfi ança dos Bancos 
e buscar o apoio de organismos nacionais para 
obtenção dos fi nanciamentos necessários. Foi uma 
tarefa hercúlea.

No comando da Aurora, Bodanese foi gigante 
nessa luta pela industrialização própria, período 
no qual atuei como vice-presidente por 21 anos, 
ao tempo em que também presidia a Coperio de 
Joaçaba.  Assumi a presidência da Aurora em 2003 
com o falecimento dele. Tive a felicidade de ter, como 
meu vice-presidente Mário Lanznaster, cumprindo um 
exitoso período de quatro anos, fi ndo os quais passei 
a ele o comando da Cooperativa Central.

Lanznaster vinha da Alfa, uma das maiores 
cooperativas agropecuárias do País, onde já havia 
convivido com Bodanese e o sucedido na presidência. 
Catapultado ao comando da Aurora Alimentos, ali 
permaneceu por 13 anos até que desígnios superiores 
o retiraram de nosso convívio. Nesse último e profícuo 
período, executou um avançado plano de expansão da 
base produtiva no campo e de construção e ampliação 
das plantas industriais nas cidades, além de dar 
capilaridade às estruturas comerciais e de aperfeiçoar 

toda a operação logística.
Simples e direto nas relações interpessoais, 

era dono de uma franqueza chocante. Detestava 
procrastinar decisões ou deixar situações indefi nidas. 
Mário era obcecado pelo estudo e pelo trabalho. 
Confi ava nas pessoas, valorizava o trabalho em 
equipe, estimulava a inovação e priorizava a formação, 
a qualifi cação e a requalifi cação dos recursos 
humanos. Sempre lembrava que o verdadeiro dono da 
cooperativa estava no campo: era o produtor rural. Por 
isso, desenvolveu intensos programas de treinamento 
para as famílias em programas inovadores com Senar, 
Sescoop, Sebrae e outros parceiros.

Engenheiro agrônomo de formação, fazia questão 
de dizer que era um criador de suínos. Visitou dezenas 
de países para conhecer os sistemas de produção. Tinha 
a preciosa e rara condição de conhecer profundamente 
a atividade agrícola e pecuária, o processamento 
industrial e o comportamento do mercado – o que 
fazia dele um dos maiores experts do complexo e 
multifacetado universo da agroindústria da proteína 
animal. Tinha preocupação com a formação de novas 
lideranças e, por isso, abriu espaços em todos os níveis 
para jovens rurais.

Muito irá se escrever sobre a trajetória desse 
cooperativista. Ele integrou uma geração de líderes de 
um tempo em que – em face da ausência de recursos 
e métricas econômicas – a capacidade de comandar, a 
visão de futuro, o tirocínio comercial  e a interpretação 
de tendências eram, inicialmente, frutos de habilidades 
e talentos inatos. Só posteriormente incorporaram 
todo o arsenal da moderna administração estratégica. 
Lanznaster transitou entre essas duas gerações.

         Ele tinha fé nos postulados do cooperativismo 
e, com ela, viabilizou grandes empreendimentos. 
Mário Lanznaster não será esquecido porque sua 
trajetória  representa um capítulo extraordinário do 
cooperativismo universal.

Lanznaster, um líder 
para a História

Por José Zeferino Pedrozo

Presidente da Federação da Agricultura e Pe-
cuária do Estado de SC (Faesc) e do Serviço Nacio-

nal de Aprendizagem Rural (Senar/SC).

O gerente da filial da Aurora, Bahia 
e Sergipe, Eduardo Gomes, em nome 
dos seus colegas, também manisfestou 
pesar pelo passamento do presidente 
da Aurora, Dr. Mário Lanznaster e fez a 
seguinte declaração: 

“Dr. Mário Lanznaster foi um 
visionário, exemplo  e inovador e 
referência no cooperativismo do Brasil. 
Perseverante, nunca jogou a toalha. 
Desistir não fazia parte do seu mundo. O 
processo de crescimento da Aurora no 
mercado interno e externo é um legado 
que deixará para todos na empresa e 
para o agronegócio brasileiro. Motivo 
de orgulho para todos que trabalham 
na Aurora”.
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suinocultura conhecido hoje como Suicooper.
•        Acumulou as funções de responsável técni-

co pela Fábrica de Rações e Concentrados, gerente e, 
depois, diretor industrial da Aurora.

•        Em 1989 aceita convite do então presidente 
Aury Bodanese e se transfere para a Cooperalfa con-
dição de vice-presidente.

•        Em 30 de janeiro de 1997 foi conduzido 
à presidência da Cooperalfa para um mandato de 4 
anos.

•        Em janeiro de 2001, Lanznaster foi reeleito 
para um segundo mandato de 4 anos, como presi-
dente da Cooperalfa.

•        Em 17 de outubro de 2002, Lanznaster foi 
eleito vice-presidente para o mandato de 4 anos na 
Cooperativa Central Oeste Catarinense, atual Coope-
rativa Central Aurora Alimentos, passando a ter atua-
ção nas duas cooperativas (Alfa e Aurora).

•        Em fevereiro de 2005, Lanznaster foi ree-
leito para o 3º mandato de 4 anos como presidente 
da Cooperalfa.

•        Em 25 de janeiro de 2007, Lanznaster foi 
eleito presidente para o mandato de 4 anos na Co-
operativa Central Aurora Alimentos, sucedendo José 
Zeferino Pedrozo.

•        Em 2009 Lanznaster entrega o comando da 
Cooperalfa para seu sucessor, Romeo Bet, passando a 
dedicar-se totalmente à Aurora.

•        Em 31 de janeiro de 2011, Lanznaster foi 
reeleito presidente para o mandato de mais 4 anos na 
Cooperativa Central Aurora Alimentos.

•        Em 27 de janeiro de 2015, Lanznaster foi 
reeleito presidente para o mandato de mais 4 anos na 
Cooperativa Central Aurora Alimentos.

•        Em 30 de janeiro de 2019, Mário Lanznas-
ter foi eleito para seu quarto mandato na Cooperativa 
Central Aurora Alimentos, o qual não chegou a con-
cluir.

Representatividade e distinções
•        Lanznaster foi vice-presidente da Organi-

zação das Cooperativas do Estado de Santa Catarina 
(Ocesc), como representante do setor agropecuário 
entre 1988 a 1993.

•        Presidiu a Sociedade Amigos de Chapecó 
(SAC) em 1974.

•        Membro do Conselho de Ética Cooperati-
vista da Organização das Cooperativas de Santa Cata-
rina (Ocesc) na gestão 1994/1997.

•        Foi conselheiro de administração represen-
tando a Cooperalfa junto à Cooperativa Central Cata-
rinense de Laticínios Ltda. em 1996.

•        Recebeu o título de Cidadão Honorário 
de vários municípios, entre eles Chapecó, Quilombo 
e Xaxim.

•        Foi conselheiro de administração do Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Ses-
coop) de 2004 a 2007.

•        Recebeu da Alesc a comenda de Méri-
to Empresarial Carl Franz Albert Hoepcke, em sessão 
solene de outorga na Assembleia Legislativa do Es-
tado de Santa Catarina em Florianópolis/SC, no dia 
15/05/2006. 

•        Recebeu outorga de Ordem do Mérito 
Industrial de Santa Catarina do sistema Fiesc - Federa-
ção das Indústrias do Estado de Santa Catarina, no dia 
26/05/2006, em Florianópolis/SC.

•        Foi eleito vice-presidente para Assuntos 
Estratégico do Agronegócio da Fiesc em 2009, cargo 
que continuava ocupando até os dias atuais.

•        Foi conselheiro fi scal da Federação das 
Cooperativas do Estado de SC (Fecoagro) de 2008 a 
2012.

•        Em 2011 foi condecorado com a Meda-
lha do Mérito Catarinense, comenda outorgada pelo 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de SC (CREA/SC) por indicação das enti-
dades profi ssionais do setor Seagro, Aeasc e Aeagro.

•        Em 2013 foi eleito Empresário do Ano em 
Chapecó/SC pela ACIC.

•        Em 2015 recebeu o reconhecimento como 
empresário avícola no XXIV Congresso Latino-Ame-
ricano de Avicultura em Guayaquil, cidade portuária 
no Equador.

•        Em 2018 foi eleito Personalidade de Vendas 
da ADVB/SC. 

•        Em 19 de agosto de 2020 foi eleito membro 
do Conselho Consultivo, com mandato de 2 anos, da 
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

•        Faleceu em 2020, aos 80 anos de idade, no 
Hospital da Unimed, em Chapecó.

A trajetória

Lanznaster era catarinense, nasceu em 30 de ju-
nho de 1940 no município de Presidente Getúlio. Ca-
sou-se com Edirce com quem teve quatro fi lhos: Már-
cia, Fabiano, Fernando e Juliana.

Suinocultor há 40 anos e produtor de milho, fei-
jão, soja e trigo desde 1984, Mário Lanznaster era gra-
duado em Agronomia pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul e em Engenharia de Segurança do 
Trabalho pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
Cursou MBA em Gestão Empresarial para Dirigentes de 
Organizações do Sistema de Agronegócio e Formação 
Geral Básica para Altos Executivos pela Fundação Ge-
túlio Vargas.

Foi extensionista rural em 1968 nos municípios de 
Modelo e Chapecó. Em 1974, trabalhou como assessor 
técnico na Coopercentral quando iniciou a implanta-
ção do programa de fomento à suinocultura, conheci-
do hoje como Suicooper.

Foi vice-presidente da Organização das Coopera-
tivas do Estado de Santa Catarina (Ocesc) e presidente 
da Sociedade Amigos de Chapecó (SAC), entre outros 
cargos comunitários que exerceu.

Era vice-presidente para assuntos estratégicos do 
agronegócio da Federação das Indústrias de Santa Ca-
tarina (Fiesc).

Em outubro de 2002 assumiu a vice-presidência 
da Cooperativa Central Aurora e, em 2007, a presidên-
cia.

Linha do tempo
Com quase 50 anos de atuação no setor, Lanz-

naster presidiu duas das maiores cooperativas brasilei-
ras: a Aurora Alimentos e a Cooperalfa.

•        Nasceu em 30 de junho de 1940, em Presi-
dente Getúlio (SC).  

•        Casou-se com Edirce Lanznaster em 08/08/70, 
com quem conviveu por 50 anos e teve quatro fi lhos: 

Márcia, Fabiano, Fernando e Juliana.
•        Lanznaster tinha seis netos e residia em 

Chapecó-SC.
•        Era cooperativista há 46 anos e empresário 

rural. Foi suinocultor e produtor de milho, feijão, soja e 
trigo desde 1984. Especialista em suinocultura, tendo 
atuado como jurado em exposições regionais, nacio-
nais e internacionais.

•        Era proprietário da Granja Master, na Linha 
Simoneto, município de Chapecó há 43 anos.

Formação
•        Lanznaster cursou o 1º Grau em Vitor Mei-

relles, município desmembrado de Ibirama (SC).
•        Após, estudou 5 anos no Seminário, no mu-

nicípio de Salete (1952 a 1957).
•        Em 1958, Mário Lanznaster foi para o Semi-

nário Menor Metropolitano, de Azambuja, município 
de Brusque (SC), tendo terminado lá os estudos corres-
pondentes ao Curso Clássico (como era denominado 
então).

•        Em 1962 completou o 2º Grau em Porto 
Alegre (RS).

•        De 1963 a 1967, cursou a Faculdade de 
Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, tendo colado grau em dezembro de 1967.

•        Em 1975 formou-se Engenheiro de Segu-
rança do Trabalho pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).

•        Cursou MBA (Master Business Administra-
tion) pela Fundação Getúlio Vargas e Banco do Brasil, 
em 1999.

•        Cursou o MBA em Gestão Empresarial para 
Dirigentes de Organizações do Sistema de Agronegó-
cios e Formação Geral Básica para Altos Executivos pela 
Fundação Getúlio Vargas e Banco do Brasil em 2000.

Vida profi ssional e cooperativista
•        Em 1968, Mário Lanznaster iniciou sua vida 

profi ssional como extensionista rural da então Acaresc, 
hoje Epagri, no município de Modelo (SC), tendo sido 
transferido para Chapecó dois anos após, na mesma 
função.

•        Em 1971 foi convidado para ser coorde-
nador regional de suinocultura da Acaresc, passando 
a atender as granjas de reprodutores suínos no Oeste 
Catarinense.

•        Em 1974, foi convidado a trabalhar como 
assessor técnico na Cooperativa Central Oeste Cata-
rinense, quando iniciou a implantação do fomento à 

| Homenagem || Homenagem |
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Distribuidora de produtos Nestlé comemora 
24 anos de atuação em Salvador e Região 
Metropolitana

|  Fornecedor em Destaque  |

O Grupo Topfrios atende aos seus clientes a partir de uma ampla e estruturada 
sede, localizada no Centro Industrial de Aratu (CIA), em Simões Filho

Paulo Lobo comemora os 24 anos do Grupo Top-
frios  no mercado de distribuição da Bahia

A Topfrios Distribuidora de Produ-
tos Alimentícios Ltda., que distribui a 
marca Nestlé em Salvador e região me-
tropolitana, completou 24 anos neste 
ano no mercado de distribuição na Bahia 
e a Super Revista foi conferir o trabalho 
do grupo, em sua sede, no Polo Indus-
trial, em Simões Filho (BA). 

Atualmente, o Grupo que gera 300 
empregos diretos e mais de 1 mil indire-
tos, é detentor da Topfrios Distribuidora, 
responsável pela linha de Iogurte e Puri-
na Petshop e a Toplíder Representação 
e Logística, essa última responsável pela 
linha seca da Nestlé.

A Topfrios Distribuidora entrou no 
mercado baiano pelas mãos do empre-
sário Paulo Fernando Lobo, sócio-diretor 

do Grupo, de formação em química, an-
tes de ser diretor da Topfrios começou a 
trabalhar em 1979 no Polo Petroquímico 
durante 14 anos. Logo depois, abriu o 
Micro Supermercado no bairro de Stella 
Maris, em Salvador, que perdurou du-
rante oito anos. 

Depois de trabalhar como empresá-
rio do ramo supermercadista, Paulo Lobo 
adentrou na seara da representação com 
a marca Nestlé e, assim, completou uma 
frota de seis caminhões Foi quando re-
cebeu a proposta de ser distribuidor da 
marca Nestlé na região de Salvador, e de 
imediato alugou um galpão em Abrantes 
para começar a empreitada.

Há 15 anos a sede própria da em-
presa está localizada no Polo Industrial 
de Simões Filho e, segundo Paulo Lobo, 
hoje, o Grupo tem a confi ança da Nestlé 
que lhe confi a praticamente toda a sua 

linha de produtos.  “Assumimos o Broker 
da Nestlé em abril de 2019 e graças a 
Deus as nossas vendas teve um cresci-
mento de 60%”. 

Sobre o diferencial da Topfrios de 
outras marcas, Paulo Lobo disse: “Acredi-
to que é essa junção do nosso nome com 
a Nestlé, que é uma marca que transmite 
qualidade e sabor aliada ao nosso tra-
balho, reconhecido principalmente pela 
nossa logística que é de excelência. Nós 
faturamos e entregamos em 24 horas”. 

Paulo Lobo lembrou que começou 
a empresa com apenas um caminhão, 
um ajudante e dois promotores. Hoje 
trabalha com cerca de 300 pessoas na 
Distribuidora e no Broker. “Acho que 
nosso trabalho com responsabilidade 
conquistou a confi ança da Nestlé, que 
colocou nas nossas mãos quase todo o 
seu portfólio”.

Por Eraldo Alves
FOTOS: Everton Sodré
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Topfrios bate recordes de vendas
O diretor da Topfrios fala orgulhoso 

dos recordes de vendas que a empresa ba-
teu nos meses de julho e agosto em 2020. 
“Assim vamos mostrando o valor e a capa-
cidade da empresa em trabalhar com uma 
marca tão reconhecida e famosa em todo o 
Brasil. A Nestlé é uma empresa parceira que 
nos dar condições de trabalhar, mas tam-
bém exige um retorno de suas metas e gra-
ças a Deus correspondemos”.

Sobre o mercado de distribuição na 
Bahia, Paulo Lobo disse que é um mercado 
em pleno crescimento “e mesmo com a cul-
tura online no que tange a distribuição de 
alimentos, o cliente nunca deixará de ir até 
os supermercados. É um setor em franco 
crescimento e cada vez mais surgem mais 
lojas”.

Covid-19 - Do momento pandêmico 
com a Covid-19, o empresário falou de al-
gumas mudanças. “Para nós que fazemos a 
Topfrios foi tranquilo, porque trabalhamos 

com uma parte de funcionários em home 
office e seguindo todos os protocolos, uti-
lizando-se de protetor facial, máscaras e ál-
cool em gel. Dos 300 funcionários, tivemos 
seis casos que testaram positivo e sem maior 
gravidade. “O nosso trabalho de conscienti-
zação funcionou bastante, tendo em vista 
uma atividade que tem contato com pesso-
as, entre motoristas, promotores, vendedo-
res e ajudantes, tivemos um índice baixo de 
casos na empresa”.

Ainda sobre a Covid-19, o empresário 
relatou que no início assustou muito devido 
o desconhecimento da doença, o que tor-
nou tudo muito intenso. “Todo começo é 
complicado e com a Covid-19 tivemos que 
aprender a conviver com ela. Nos meus 60 
anos, nunca presenciei nada igual. Acredito 
que as pessoas aprenderam a ser mais hu-
manas, dar valor à vida, quebrar barreiras, 
trabalhar diferente e maior cuidado com o 
próximo”. 

A Topfrios é uma empresa que acredita 
no potencial da família no crescimento dos 
negócios. E, assim, o empresário trouxe para 
trabalhar no Grupo a sua esposa Josiane 
Lobo e os três filhos: Cristiano, Adriano e 
Danilo Lobo. “Cada um deles é responsável 
por um setor na empresa”, comenta.   

“Quando comecei a construir a 
Topfrios, dois anos depois meu primeiro 
filho veio trabalhar na empresa e com o 
passar dos anos vieram os outros dois e 
a minha esposa”, disse o empresário, que 
faz questão de frisar que a Topfrios é uma 
empresa familiar profissional. “Cada um 
sabe de seu trabalho, tem suas metas e são 
remunerados como qualquer funcionário da 

empresa e cumprindo as suas obrigações”. 
Paulo Lobo é incisivo no recado para 

aqueles profissionais que pretendem 
trabalhar na área de distribuição. “Para 
aqueles que buscam sucesso nessa 
área, além de muito trabalho, eu tenho 
duas palavrinhas que suprem qualquer 
deficiência numa empresa: organização 
e planejamento. Se você é uma pessoa 
organizada e que planeja, você supera 
todos os obstáculos que estão por vir”.  

Sobre projetos futuros, o Grupo já 
trabalha na construção do novo Galpão 
com 3.500 m² que será entregue no final 
de 2021, além da prospecção de novas 
marcas.

Crença no potencial da família

Na foto acima, Paulo Lobo com a esposa Josiane e os filhos  Cristiano (esquerda) e Danilo. Todos trabalham 
na empresa. A foto abaixo retrata as instalações administrativas do Grupo Topfrios

Uma frota de caminhões refrigerados, equipe bem treinada e uma estrutura moderna de armazenagem 
(fotos abaixo) são as garantias para que o Grupo Topfrios fature e faça suas entregas em 24 horas 
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Diante do avanço da pandemia do novo 
coronavírus, em março de 2020, a Dentalclean, 
indústria brasileira de saúde bucal com 
26 anos de mercado, direcionou todos os 
esforços do seu Centro de Pesquisa e Inovação 
para descobrir, desenvolver e produzir uma 
fórmula capaz de inativar na boca o acesso 
do vírus causador da Covid-19 para as vias 
aéreas, com a tecnologia PHTALOX®). O 
Detox Pro, antisséptico antiviral de 600ml, já 
foi registrado e aprovado pela Avisa e deve 
chegar às gôndolas de todo o país ainda em 
dezembro de 2020.

Com um investimento de mais de 
R$ 10 milhões destinados para pesquisa, 
desenvolvimento de produto, ampliação 
da fábrica e aquisição de equipamentos, a 
Dentalclean está presente em cerca de 30 mil 
pontos de venda – varejo alimentar, farmácia 
e lojas virtuais. Com uma fórmula pensada 
no consumidor brasileiro de sabor levemente 
mentolado, sem ardência, com frescor 
agradável e sem sensação de álcool, o Detox 
Pro custará em torno de R$ 30. Também está 
previsto para 2021, o lançamento do gel dental 
e spray bucal com os mesmos objetivos.

Foi o pesquisador, Dr. Fabiano Vilhena 
(Universidade de Odontologia de Bauru – 
USP), especializado em desenvolvimento 
de produto, que apresentou a tecnologia 
PHTALOX® para o Centro de Pesquisa e 
Inovação da Dentalclean, coordenado por 
Emerson Rolim, que desenvolveu e testou 
diferentes fórmulas de antisséptico para que 
estivesse de acordo com a efi cácia e o paladar 
do consumidor.

Para garantir a comprovação científi ca, 
por nove meses, 60 pesquisadores brasileiros 
da Faculdade de Odontologia da Universidade 
de São Paulo (Bauru), Instituto de Ciências 
Biológicas da USP, Universidade Estadual 
de Londrina e Instituto Federal do Paraná 
estiveram unidos para descobrir e comprovar 
a fórmula do antisséptico antiviral.

A Dentalclean produzirá e distribuirá o 

Detox Pro para todo o Brasil. Para o primeiro 
trimestre, a estimativa de produção é de mais 
de 4 milhões de unidades mensalmente nas 
categorias de Antisséptico, Spray Bucal e 
Gel Dental com tecnologia PHTALOX®. “Em 
respeito à população brasileira, inicialmente 
toda produção será ofertada para o mercado 
interno. Caso haja excedente, o destino será 
a exportação”, explica. Nelson Teixeira, diretor 
geral Dentalclean.

No primeiro momento, todo o esforço é 
garantir acesso ao produto aos consumidores 
brasileiros em todas as regiões, nas cidades 
do interior e por meio do comércio eletrônico. 
A exportação para outros países se dará pelo 
licenciamento da fórmula para que as fábricas 
locais o desenvolvam, tenham menos custos 
e uma melhor distribuição para que todos 
sejam benefi ciados.

“Com tecnologia brasileira, numa 
indústria 100% brasileira, nosso objetivo é 
garantir que os brasileiros tenham acesso 
ao produto. Depois que isso acontecer, por 
diferentes canais de distribuição, estaremos 
abertos às negociações para exportação. O 
foco primeiramente é atender o Brasil”, afi rma 
o executivo.

Com o objetivo de ampliação e 
modernização da empresa, a fábrica da 
Dentalclean e o Centro de Pesquisa e 
Inovação ganharão uma nova unidade, numa 
área de 20 mil m². A planta que já está em fase 
de projeto e construção deve ser inaugurada 
dentro de três anos.

Dentalclean lança Detox Pro
para combater o coronavírus

|  Ponto Extra  |

Para os funcionários do Grupo Top-
frios, Jailton Santana, supervisor do DPA 
Nestlé, e Edmilson Souza, gestor da Divisão 
Purina Nestlé, trabalhar na Topfrios é um 
aprendizado a cada dia. 

“Aqui na Topfrios desenvolvemos um 
trabalho de crescimento e hoje além de tra-
balhar com a DPA, que é a Divisão de Io-
gurte da Nestlé, trabalhamos também com 
alguns parceiros, crescendo nos pontos de 
vendas e em volumes de mês a mês”. 

Jailton falou do quanto aprende tra-
balhando ao lado de Paulo Lobo. “Quando 
vim trabalhar aqui na Topfrios com Paulo 
não tinha nenhum conhecimento e o que 
sei hoje sobre a atividade de gerenciamen-
to aqui dentro agradeço a essa empresa. O 
Paulo é um mestre e um grande professor”. 

Sobre a entrada maciçamente da Top-
frios nas grandes redes de supermercados, 

Jailton Santana disse que se deve à logís-
tica efi ciente na entrega dos pedidos que 
são balizados no cumprimento dos prazos.  
“Emitimos em torno de 400 notas por dia e 
praticamente entregamos 100% delas”.

Para Edmilson Souza, trabalhar no 
Grupo Topfrios é uma oportunidade de 
aprender e crescer cada vez mais profi ssio-
nalmente. “Trabalhar no Grupo Topfrios é 
cada dia uma experiência nova. Uma em-
presa gigante e que tem muito a crescer, 
tem história no mercado e principalmente 
conhecida pela sua excelência na logística. 
Tenho certeza que a história da Topfrios 
dentro do canal de Petshop será de sucesso 
como já é no canal de varejo”.

O gestor da divisão Purina Nestlé da 
Topfrios ressaltou que o mercado de Pet-
shop é um setor que cresce cada vez mais, 
com um aumento acima de dois dígitos, e 
o Grupo Topfrios entendeu o tamanho des-
te mercado. “A Nestlé com a Divisão Purina 
entra neste mercado com uma história bo-
nita porque é o primeiro alimento para os 
Pets que foi colocado no Brasil e o Grupo 
Topfrios vendo essa oportunidade também 
apostou no canal especializado para apro-
veitar essa fatia do mercado”. 

Sólida parceria com a Nestlé
Os produtos da Divisão de Iogurtes requerem cuidados especiais de armazenamento e transporte

Paulo Lobo entre o supervisor DPA, Jailton Santana, 
(E) e o gestor Edmilson Souza, Divisão Purina 
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NOTAS, 
ANIVERSÁRIOS, 
CONVÊNIOS,GUIA 
DOS FORNECEDORES

INFORME

A Abase parabeniza a todos os seus associados e funcionários 
aniversariantes do mês de Janeiro, desejando muitas felicidades e realizações.

01 Abenilton Leal de Souza 
CAMPANELLA ALIMENTOS
01 Carlos Pinon Gonzalez 
AMERICAR VEÍCULOS
01 Clodoaldo Santos 
ATACADAO S A - FILIAL 83
01 Francisco Galdos Anduaga 
SAO MIGUEL LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA
01 Maria Clarete da Silva Sacramento 
BEM BARATO COM DE ESTIVAS
01 Zildezia Ferreira Pinon 
AMERICAR VEÍCULOS
04 Fernando Silva de Andrade 
SUPERMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS
06 Fernando da Silva Hora 
FHMI REPRESENTAÇÕES 
10 Fábio Souza Santos 
F&W NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS
10 Jutânia Nascimento 
TALLINA COMERCIAL DE FRUTAS
13 Denis Santana Silva 
MERCADO NOVO HORIZONTE
14 Luciano Machado Souza 
UNIBAHIA ATACADO
15 Ana Maria Santos Souza 
IRMÃOS VAZ & CIA
15 Nagilton Gomes Medeiros 
MERSALUC COM.DE ALIMENTOS
16 Arnaldo Araújo 
UNIBAHIA ATACADO
16 Sônia Maria de Assis 
IOLANDA ROSA DE ASSIS
17 Jailton Teles de Araújo 
MERCADO E LANCHONETE
18 Deilson Carmo Serra 

DEILSON CARMO SERRA - ME
18 Gilmar Pereira de Oliveira 
NUMERC REDE DE SUPERMERCADO 
20 Lídio Alvares de Oliveira 
MERK - ABATE SUPERMERCADOS 
20 Sebastião Roberto Batista Neves 
SUPERMERCADO STELLA
21 Joaldo Mascarenhas Assis 
J. MASCARENHAS ASSIS/NUMERC
21 Gilson Souza Couto 
COMERCIAL DE ALIM. FLOR CHAPADA
22 Luiz André Silva Mascarenhas 
STAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BALANÇAS
24 Antônio Carlos Pereira de Souza 
ANTÕNIO CARLOS P.EREIRA DE SOUZA 
25 André Luiz Borges Santos 
HAPPY DAY BOMBONIÉRE 
25 Layse Borges Barbosa Romeu 
DIST. DE ALIMENTOS MIGUELENSE
25 Ricardo Muterle 
ANTÕNIO TADEU MUTERLE E CIA
26 Jaciara Lima Oliveira Santana 
J LIMA OLIVEIRA SANTANA
27 Sandra Maria Domingues 
NUTRIPET RAÇÕES E ALIMENTOS
27 Tatiane Sampaio Mendes 
MERCADINHO MENDES 
28 Domingos Antônio de Souza 
DOMINGOS ANTÕNIO DE SOUZA 
28 Paulo César de O. Regis 
JOHNREGIS COM.DIST.E REP
29 João Vítor Souza dos Santos 
CONCEITO SERVIÇOS E PROMOÇÕES
29 Angelika Huttner 
HUTTNER E COSTA
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Comercial Poligrãos Ltda - Antônio Carlos 
Galvão Ribeiro• (71) 3521-3188 • poligraosba@uol.
com.br • Produtos: Cereais, farináceos e rações.

Feijão Alimenta - Tel: (71) 3211-2360 • Fax: 
(71) 3211-2360 • feijaoalimenta@hotmail.com • 
Contato: Alexandre Medeiros Alves • Linha Feijão 
Elegante: Venda de Feijão (Mesa, VIP, Alimenta) 
Empacotado.

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

Mandacaru Representações Ltda. Con-
tato: José Carlos 71 98890-3939 / 71 
3024-4784  E-mail: mandacaru.davaca@
hotmail.com Produtos ou Serviços: Laticí-
nios Davaca.

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

Mega Pack - Contato: Ana Maria Pinto Cerquei-
ra - Tel: (75) 3023-9600 – contato@megapackemb.

com.br • Produtos: Embalagens Descartáveis.

Mix Bahia Atacado - Contato: Josué Te-
les 
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.

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

Barão Comercial - Jairo Ferreira (71) 
3215-6687 • baraocomercial@globo.com• Pro-
dutos: Feijão.

Canaã Alimentos - Contato: Victor Oliveira 
Tel: (71) 3617-8900 • victor.oliveira@canaali-
mentos.com.br • Produtos: Comércio atacadis-
ta de produtos de alimentos.

Disk Bananas - Maria Cleusa Lôbo - Tel: 
(71) 3301-6637  • (71) 3301-6161 • E-mail: 
diskbananas@hotmail.com • Produto: banana.

Happy Day Bomboniere - André Luiz 
Borges Santos • (71) 3234-4757 • andrebor-
ges67@hotmail.com • Produtos: Artigos de 
bomboniere e bebidas.

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

Inbahia Distribuidora - Carlos Maia (73) 
3528-0076 Fax: (73) 3525 6688 • inbahia@ve-
loxmail.com.br • Produtos: Cera Ingleza, Bet-
tanin, Kanechon, Cottonbaby, Hidratty e tratty.

Johnrégis Com. Distr. e Represen-
tações - Contato: Paulo Régis Telefone: (71) 
3381-5736 • Fax: (71) 3381-5736 • pcregis@
veloxmail.com.br • Distribuição das linhas: Ha-
vaianas, Bettanin, Pilhas Panasonic, Minuano, 
Albany, Copag, Lâmpadas Artek, Milharil, Itam-
bé.

Melhor Distribuição
Tel: (71) 3230-6113 • Contato : Argemiro Filho  
•  melhor.alimentos@hotmail.com • Atacado 
distribuidor de alimentos 

MQI Pescados Ltda. - Tel: (71) 3612-8404 
- Contato: José Renato Alves da Silva - E-mail: 
renato.silva@mqipescados.com.br - Serviços: 
Venda de pescados, congelados e adjacentes.

Nutri Bahia - Tel: (71) 3132-8399 • guilher-
me@nutribahiadistribuidora.com.br • Empresa 
de distribuição de: ração animal (Lupus, Ce-
dan, Pet Food Solution) , acessórios Pet (Fu-
racão 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, de-
fumados, embutidos, derivados, pescados, su-
cos, vegetais, congelados.

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

Brascom - José Jorge Pereira Abreu • (75) 
3625-5877 • comercial@brascomdonordeste.
com.br / jose.bittencourt@brascomdonordeste.
com.br • Produtos: Detergente em pó, desinfe-
tante, ceras, removedores, detergentes de prato, 
piso, detergentes limpadores, desengraxantes, 
shampoo, limpa alumínio, slicone.

Brasfrut Frutos do Brasil Ltda - Contato: 
Marcos Barbosa Marques • Tel: (75) 2101-5500 • 
Email: marcosmarques@brasfrut.com.br • Produ-
tos: Polpa de Frutas, vegetais congelados, sobert 
de açaí..

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 Rodri-
gues - Tel: (71) 3451-3936/1623 - E-mail: ssa.
campanella@gmail.com - Produtos: Queijos, Io-
gurtes, Suco de uva, mel.

Flor do Vale - Contato: Juvêncio Souza -  (75) 
3635-2233 -  diretoria@flordovale.com - Produtos: 
Fabricação de Biscoitos.

Frigorífico Saudali - Contato: Weber Vaz de 
Melo • Tel: (31) 3819-2200 Fax: (31) 3819-2222 
• E-mail: Eduardo@saudali.com.br / Cibele@sau-
dali.com.br•Produtos: Suínos in natura e deriva-
dos industrializados.

Fruticultura Ecológica do Nordeste S. 
A. - Produtora e Distribuidora de Frutas (Bananas 
e Outras) - Telefone: 71 3334-3099 - e-mail: frute-
con@frutecon.com.br

Guanabara Indústrias Químicas - co-
mercialguanabara-ba@hotmail.com • Tel: (71) 
3392-3811 • Produtos: Velas Luz Divina, Velas 
Pratas, Velas Promessa, Velas Guanabara, Cera 
liquida Rubi, Pedra Sanitária Rubi, Querosene 

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

CABALLEROS DE SANTIAGO - 
(Espanhol)–Salvador/BA – Oferece: des-
conto 20% sobre cursos regulares, inten-
sivos 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, Itai-
gara e Bela Vista (Mantenedora Empre-
endimentos 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 par-
celas de março a novembro da anuidade 
escolar, para cada um dos filhos e/ou de-
pendentes 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 AQUA-
RIUS - (Mantenedor Centro Escolar 
Aquarius Ltda) Descontos no percentual 
de 10% (dez por cento), a partir do ano le-
tivo de 2018, para pagamento até os seus 
respectivos vencimentos, sobre as par-
celas de março a novembro da anuidade 
escolar, para cada um dos filhos e/ou de-
pendentes legais dos filiados da ABASE, 
matriculado(s) e/ou a serem matriculados 
regularmente nas séries oferecidas pelo 

Colégio Anchieta (ANCHIETINHA – Aqua-
rius), no turno vespertino, sendo válido o 
referido desconto, apenas a partir do mês 
em que ocorrer a solicitação pelo(a) res-
ponsável legal pelo(a) aluno(a) benefici-
ário(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 - (Mantene-
dor Colégio São Paulo - Estabelecimentos 
de Educação Ltda) Descontos, com vigên-
cia a partir do ano letivo de 2018, no per-
centual de 10% (dez por cento) para cada 
um dos filhos e/ou dependentes legais dos 
filiados da Abase, matriculado(s) e/ou a se-
rem matriculados regularmente nos cursos 
oferecidas pelo Colégio São Paulo, no tur-
no 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 pe-
lo(a) responsável pelo(a) aluno(a) benefi-
ciário(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 Advo-

cacia Empresarial fecharam serviços jurí-
dicos nas áreas de direito comercial, civil, 
trabalhista e tributário. Contato: (71) 3342-
3884 ou por e-mail fiedra@fiedra.com.br.

 NOGUEIRA REIS ADVOGADOS  
- Especializado em direito tributário. Con-
tato: (71) 3555-3099/Fax. (71) 3555-3080 
ou por e-mail secretaria@nogueirareis.
com.br.

 PESSOA & PESSOA ADVOGA-
DOS ASSOCIADOS - Concede aos 

associados Abase serviços advocatícios 
com preços bastante vantajosos, bem 
como, sistema de consultoria on-line. Con-
tato: Valton Doria Pessoa - (71) 3176-4173 
- valton@pessoaepessoa.com.br - www.
pessoaepessoa.com.br

DESENBAHIA - Linhas de Financiamen-
to ao Público Supermercadista - a Abase, 
consciente de seu papel agregador e ins-
titucional perante a classe supermercadis-
ta 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 dis-
poníveis na agência baiana de fomento. 
CentWWWral de Relacionamento com 
Clientes: 0800 285 1626 - Gerência de 
Negócios de Salvador e RMS - (71) 3103-
1002 / 9-9627-1006 (Marko Svec) - Gerên-
cia de Negócios de Feira de Santana - (75) 
3221-2153 / 9-9981-7666 (Ricardo Va-
lois) - Gerência de Negócios de Vitória da 
Conquista - (77) 3424-1600 / 9-9968-3876 
(Edson Sobrinho) - Gerência de Negócios 
de Barreiras - (77) 3611-3013 / 9-9968-
3961 (Renato Freitas) - Gerência de Ne-
gócios de Ilhéus/Itabuna - (73) 3634-4068 
/ 9-9981-2656 (Helder Falk) - Gerência 
de Negócios de Teixeira de Freitas - (73) 
3291-4744 / 9981-2733 (Thales Quadros)

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

ITAP CONSULTORIA TRIBUTÁRIA  
-  Oferece: 30% de desconto nos cursos 
realizados em todo estado da Bahia - Con-
tato: 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 ou-
tros, 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

Convênios Para oferecer aos nossos associados convênios que beneficiem seus negócios, estamos reavaliando os antigos convênios
e ampliando o leque de opções oferecidas. Aguardamos suas sugestões através do telefone: (71) 3444-2888.
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Belas Marcas Representações – Salvador/Ba - 
Contato: Fernando Hora (71) 3382-4196 belasmarcasrepre-
sentacoes@uol.com.br - Representações - Grupo Maratá 
- Catafesta Sucos e Vinhos, Açucar Petribu, Carta Fabril e 
Charque Favorito.

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.

Cabanelas Representações - Manuel Cabanelas 
(71) 3357-4848 e (71) 3082-4848 • cabanelas@terra.com.br 
• Representações: Fábrica de Biscoito Tupy (Biscoitos, Mas-
sas), Coopnorte/Veneza (queijo, leite, iogurte), Termoplast 
Embalagens (sacolas plásticas, bobina, filme), Sâmara (sa-
bão 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 (guar-
danapos, papel higiênico, papel toalha), Macrofilm (filme 
esticável em bobinas).

Carvalho Farias - Comercio e Representações Ltda • 
Contato: Walter Rui Carvalho • (71) 99209 3712 carvalhofa-
riasrep@yahoo.com.br •  Produtos: Polenghi, Porto A Porto 
Importações, Massa leve, Leite Glória e Ceratti.

Creditar em Vendas - Contato: Tenysson Lima • Tel.: 
(75) 3022-5002 - creditar.vendas@gmail.com - Local: Feira 
de Santana/BA • Produtos: Leitíssimo; ICPA – Cêpera; Man-
teiga 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. - Val-
frides 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) 3344-0809/98726-
6070/98899-6070 – Fortunato Neto Representações: Laticí-
nios Bela Vista ( Piracanjuba ), Goiás Verde Alimentos (Bo-
nare), Camil Alimentos ( Camil, União, Coqueiro, Pescador e 
Cocinero) e Sustentare Alimentos (Tecnutri e Enjoy). 

Fernando J. Goulart Mota Repres.Ltda. fmo-
tagoulart@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 
- 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, defuma-
dos, embutidos e pescados.

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

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

J N Sobral - Contato: Marcos Sobral - Tel: (71) 3242-8034 
-  e-mail: jnsobral@terra.com.br - Produtos: Charque Bertin

Jaceli Comércio e Representações Ltda. - Con-
tato: 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 (Mul-
titrat); bebidas etc.

J.M. Martins Representações - Josiel Moura Mar-
tins (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: Jo-
sapar, Bunge, Melitta e Palmeiron

Karis Representações - Antônio Joaquim Júnior (71) 
3503-0606 •  junior.bahia@itambe.com.br  • Representa-
ções: Itambé

Laticínios Tirolez -  João Osmário - (71) 99908-1290 
(escritório) - 99983-2001 (João Osmário) - Produtos: Queijos 
Tirolez -nevesmoorerepresentacao@gmail.com

LFN Representações Ltda. • Representante co-
mercial de produtos alimentícios, bebidas, cosméticos e 
produtos químicos de higiene, limpeza e perfumaria. Site: 
www.amarcarepresentações.com.br • Contato: Lidio Neto 
71 99251-0721

Lobo Instalações Comerciais - José Lobo (71) 
3248-2594  • loboinstalacoescomerciais@yahoo.com.br • 
Produtos: gôndolas, checkouts, expositores frigoríficos, casa 
de máquinas, porta-pallet, câmaras frigoríficas, expositores 
em madeira, protetores e bancada inox.

M&A Representações - Marcus Vinicius Pereira da 
Silva • vendas@marepresentacoes.com.br • (71) 3240-4048 
• Produto: Bello Charque, Cooperativa Arroizeira Extremo-
sul, 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. 

MRVC Representações Ltda.  -  Regina Varjão - : 
(71) 99929-3666 • reginavarjao@hotmail.com • Represen-
tações • OL Indústria de Papéis  • Vitamassa Biscoitos  • 

Dentalclean – Escovas de Dente e Higiene Oral.

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.

Original Marcas - Roberto Garrido • Telefax:(71) 3016-
2020 / 99633-6060 • originalmarcas@terra.com.br • Repre-
sentações: 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 Ca-
noinhas (Papel Higiênico Fofinho), Cristal (prendedores de 
roupas e palitos), CottonLine (higiene e cuidados pessoais).

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

Representações Riograndense - Jorge Garcia (71) 
3273-8120 • (71) 9141-6606 • riograndense@riogranden-
serc.com.br • Representações: Josapar, Copobras, Mem-
phis, Tirol.

Ripem Importaçao e Exportaçao Motta Ltda. - 
Tel: (71) 3241-1099, (71) 3013-2494 • rep.laticinios@gmail.
com • Produtos: Laticinios Vigor (Queijos Cuia Jong, Jonqui-
nho, 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 • Represen-
tações: Barrinhas – Importadora (Vinhos; Azeitonas; Azeites; 
Champagne; Licores; Tremoços; Tomate s/pele etc.); Viníco-
la Garibaldi (Vinhos e Espumantes; Sucos de Uva integral 
e orgânicos); Jamones Salamanca (Jamon/Presuntos, Sala-
mes, Linguiças Copa Cura; Lombo Curado etc.); Nor-Import 
(Vinhos; Prosecos; Queijos; Azeites; Azeitonas; Atum impor-
tados, 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, Fran-
cis, Neutrox etc.), Cristalcopo – copos descartáveis, Fiat Lux, 
Cricket, CCGL – Cooperativa Central Gaúcha (Leite em pó 
CCGL).

W Kraus Representações - Waldemar Kraus • Tel: 71 
3230 5414 • Fax: 71 3230 5414 • wkraus@uol.com.br • Pro-
dutos: 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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AGÊNCIA 4P MKT SERVIÇOS PRO-
MOCIONAIS - (71)99187-0377 | e-mail:co-
mercial5@4pmkt.com | Serviços de terceirização 
de mão de obra, promotores compartilhados, 
fixos, exclusivos, roteiristas e feiristas, repo-
sitores, degustadoras e ação de promoção de 
vendas em geral.

Bomfim Contabilidade e Auditoria - 
José Wellington - (71) 3251- 8050 • financeiro@
bomfimnet.com •  prestação de serviço de con-
tabilidade.

Conceito -   Tel: (71) 3022-0055 • financei-
ro@conceitobrasil.com.br • Serviço de promotor 
compartilhado e fixo, serviço de abordagem e 
degustação. 

Controller Assessoria Empresarial 
– Empresa de contabilidade empresarial com 
Certificação da ISO 9000:2015. • Tel. (75) 3211-
9606 - email:controller@controllerassessoria.
com • Serviços: Contabilidade empresarial; Re-
cuperação de crédito tributários; Planejamento 
tributário e Holding familiar • www.controlleras-
sessoria.com.
 
Eduardo Dornelas Advogados Asso-
ciados - 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 • Represen-
tações, Software ERP, Software para supermer-
cados e varejo em geral, Software para gestão 
de armazenagem e Consultoria.

Icatu Bahia - Tel: (71) (71) 3594 5300 - Con-
tato: Heckel Pedreira - Email: icatu@icatubahia.
com.br - Produtos: Terceirização de serviços; 
Promotores compartilhados e exclusivos, loca-
ção 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 - Ser-
viços: armazenagem, transporte e distribuição, 
cross-docking, paletização e etiquetagem de 
produtos, separação (picking), embalagem (pa-
cking), 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-

tos ou Serviços: Promotores, Repositores, De-
gustadoras, Ações de vendas.

Produtos ou Serviços: Promoto-
res, Repositores, Degustadoras, 
Ações de vendas. Próton Sistemas  
–  Tel:(75)2101-3744  proton@protonsistemas.
com.br  •  www.protonsistemas.com.br  •  Re-
presentações: Software ERP, Software para 
Supermercados, Software para gestão de ar-
mazenagem, 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 Ba-
lanças Ltda. - Eliana Moraes Lima • Tel: (71) 
3334-2099 • starbalancas@starbalancas.com.br 
- Serviços: Vendas e assistência técnica em ba-
lanças comum e em rede, cortador de frios, mo-
edor 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, loca-
ção de equipamentos audiovisuais, comunica-
ção visual.

Guanabara, Antimofo Rubi, Aguarrás Guanabara, 
Velas Citronelas, Sabão em Pó Guanabara, Pa-
rafina, Desod. Liquido Rubi, Tira Manchas Bless, 
Sachets perfumados Rubi.

Gujão Alimentos - Dário M. de Oliveira - (75) 
8106-9930 •  darioneto@gujao.com • www.gujao.
com • Produtos: frango congelado.

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

Indústrias Anhembi - Q’boa - Michael Oli-
veira (71) 2109-7999/ 7546-0418/ (71) 9213-2586/ 
(11) 97546-0418 • michael.oliveira@anhembi.
ind.br • Produtos: Água Sanitária, Alvejante Per-
fumado, Alvejante com Detergente, Amaciante e 
multiiso.

Itaparica - Contato: André Santana - Tel.: (71) 
3386-8067 - Local: Salvador/BA • Produtos: Fabri-
cação de leite de coco e azeite de dendê.

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

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

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

Limiar indústria e Comércio de Ali-
mentos Ltda. - Contato: Rosa Maia Gerente 
Comercial - 71 3198-4400 / 71 9 8203-9386 - co-
mercial@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@mdias-
branco.com.br  • Tel: 71 3413-7500 • Produtos: 
biscoitos, massas, margarinas e farinha de trigo.

Maratá - Tel: 79 3264-2800/2856 • Fax: 7-9 3254-
2888/2817 • José Augusto Vieira – mkt@marata.
com.br • Produtos: cafés, refrescos, sucos, con-
dimentos, coloríficos, especiarias, descartáveis, 
vinagres, achocolatados (liquido e pó), molho de 
pimenta e molho inglês, chá e cereais de milho.

Mico´s - Tel: (71) 3622-2395 • Produtos e Ser-

viços: Produção e comercialização de Snacks de 
milho marca MICO”s, Batata palha Slight, batata 
Crony, snacks de trigo marca Peticitis, creme e 
gel dental Active, refresco em pó marca Sullper, 
Bebida mista Sullper, Fraldas descartáveis Active.

Ondunorte - Andrei João (81) 2121.6767 • on-
dunorte@ondunorte.com.br • Produtos: papéis e 
papelão ondulado.
Socôco -  Paulo Roberto Gomes  •  (82) 217-
5614/71  •   claudio.sococo@uol.com.br  •  Produ-
tos: 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, gliceri-
nado, coco, água sanitária, lava-louça, desinfetan-
tes, sabonetes e esponja.

Veneza - Coop. Agropec. do Norte do Espírito 
Santo - Laércio Lavanhole (27) 3752-8888 . vene-
za@veneza.coop.br . Produtos: Queijos tipo Tilsit, 
Prato, Mussarela e Cobocó; Iogurte, Bebida Lác-
tea 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.
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Durante a Pandemia ocasionada pela 
Covid-19 foram instituídas as medidas 
emergenciais para a preservação do emprego 
e renda, a exemplo da redução proporcional de 
jornada de trabalho e de salário e suspensão 
temporária do contrato de trabalho. Inicialmente 
com a Medida Provisória n. 36/2020 - MP 936, 
que depois foi convertida na Lei n. 14.020, de 6 
de julho 2020. 

Tanto a MP, quanto a Lei n. 14.020, foram 
completamente silentes a respeito do pagamento 
das férias para os empregados que sofreram 
redução proporcional de jornada e salário ou 
suspensão contratual do trabalho. Assim, para 
compreendermos bem a situação é necessário 
assentar as bases normativas sobre o assunto. 
De início é preciso observar que as férias (gozo e 
pagamento) tem previsão constitucional e na CLT. 

É certo que a cada período de doze meses 
de vigência do contrato de trabalho o empregado 
adquire o direito a trinta dias de férias, observando 
as proporções indicadas nos incisos do Art. 130 da 
CLT. É o que chamamos de período aquisitivo. Uma 
vez completado um ano do período aquisitivo, a 
empresa tem até um ano para consentir que o 
trabalhador usufrua das férias. Trata-se, no caso, 
do período concessivo de férias.

Com a suspensão do contrato de trabalho 
ocasionada pela MP 936 e/ou Lei n. 14.020/2020, 
também fica suspenso o período aquisitivo. 
Sendo assim, não é considerado para aquisição 
das férias. O empregado somente completará o 
período aquisitivo quando alcançar doze meses 
trabalhados.

A título de exemplo, um trabalhador que teria 
direito ao gozo de trinta dias de férias em janeiro 
de 2021, quando então completaria doze meses 
de trabalho (período aquisitivo), mas seu contrato 
de trabalho foi suspenso por quatro meses (de 

junho a setembro), não poderá mais sair de férias 
em janeiro de 2021. Só poderá usufruir das férias 
em de maio de 2021, quando completar os doze 
meses trabalhado.

Como visto, a suspensão do contrato 
de trabalho não retira o direito de férias do 
empregado, porém, não é contabilizado para 
sua aquisição. Nesse sentido é o entendimento 
do Ministério da Economia (Secretaria de 
Trabalho), esboçado através da Nota Técnica SEI 
nº 51520/2020/ME. Todavia, o Ministério Público 
do Trabalho tem orientado seus promotores a 
atuarem levando em conta que, mesmo com a 
suspensão de contrato, o cálculo das férias deva 
ocorrer sem a dedução do período no qual os 
empregados estão ou estavam afastados de 
suas atribuições. Particularmente seguimos a 
orientação do Ministério da Economia, visto que 
a doutrina majoritária estabelece que durante 
a suspensão do contrato de trabalho todos 
os efeitos patrimoniais do contrato, à exceção 
daqueles expressamente previstos em lei, são 
cessados. Assim, em relação às férias, ante a 
ausência de previsão legal, não se computa o 
período em que há suspensão do contrato de 
trabalho. 

Por outro lado, no que concerne ao 
pagamento das férias dos empregados que 
tiveram redução de jornada e salário não há 
impactos de redução sobre as férias. Nesse caso 
o contrato está vigente, em plena execução, com 
prestação de serviços e com as obrigações de 
correlatas de contraprestação do empregador. 
Ou seja, não sofreu qualquer suspensão, então 
períodos aquisitivo e concessivo estão contando 
normalmente. Desta forma, as férias devem ser 
pagas com base na remuneração – acrescido do 
terço constitucional - no momento da concessão 
conforme Art. 142 da CLT.

Em razão da redução de jornada 
e salário ou suspensão contratual 
do trabalho, como ficarão o gozo e 

pagamento das férias?
ROGÉRIO LIMA

Advogado trabalhista, Coordenador do Núcleo Trabalhista do Fie-
dra, Britto & Ferreira Neto Advocacia Empresarial

Até 2009, sempre que a Fiscalização 
identificava falta de recolhimento das 
contribuições previdenciárias, era obrigada a 
autuar o contribuinte exigindo o tributo não 
recolhido (principal), acrescido de multa de 
mora – até então a única multa prevista para 
esta hipótese. 

Tratando-se especificamente da multa de 
mora, a legislação previa, no Art. 35 da Lei nº. 
8.212/91, o aumento escalonado do percentual 
da multa, que variava de 4%, na hipótese de 
pagamento dentro do mês de vencimento 
da obrigação, até 120% na hipótese de 
reparcelamento de débito objeto de execução 
fiscal. 

Ou seja, o percentual da multa de mora 
aumentava progressivamente de acordo com 
a situação em que se encontrava o débito.

Ocorre que toda a redação do Art. 35 da 
Lei nº. 8.212/91 foi revogada pelo Art. 26 da 
Lei nº. 11.941/2009. O atual texto da Lei prevê 
que a multa de mora será calculada à taxa de 
trinta e três centésimos por cento por dia de 
atraso, limitada a 20% do valor do débito. 

Diante da significativa redução da multa 
de mora, os contribuintes começaram a 
pleitear a aplicação da nova legislação aos 
casos já existentes, em cumprimento ao quanto 
disposto no Art. 106, II, c, do Código Tributário 
Nacional, que assegura a retroatividade 
benigna ao contribuinte quando a nova lei 
cominar penalidade menos severa que a 
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 

O instituto jurídico da retroatividade 
benigna tem suas origens no Direito Penal e 
visa favorecer os interesses do contribuinte em 
virtude de legislação nova mais benéfica, desde 
que o ato ainda não tenha sido definitivamente 
julgado, seja na esfera administrativa ou 
judicial. 

A tese da retroatividade benigna foi 
amplamente aceita pelo Poder Judiciário, 
levando à consolidação da jurisprudência pelo 
Supremo Tribunal Federal no sentido de se 
aplicar a limitação da multa prevista no Art. 35 
da Lei nº 8.212/91 a 20% do valor do débito, 
independente da sua fase, por caracterizar-se 
como norma superveniente mais beneficia aos 
contribuintes.

Neste contexto, a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional incluiu recentemente em 
sua lista de dispensa recursal o tema referente 
à questão da retroatividade benéfica do 
percentual de multa moratória previsto no Art. 
35 da Lei nº 8.212/91, com a redação modificada 
pela Lei nº 11.941/2009, no que concerne aos 
lançamentos de ofício de contribuições sociais/
previdenciárias relativos aos fatos geradores 
ocorridos antes do advento do Art. 35-A da Lei 
nº 8.212, de 1991.

Em outras palavras, a PGFN deixará de 
recorrer de todas as ações que versem sobre 
a redução da multa de mora para o percentual 
máximo de 20% (vinte por cento), em relação 
aos lançamentos de ofício anteriores a 2009.

Imprescindível destacar que o 
posicionamento adotado pela Procuradoria 
prestigia os princípios da economia e da 
eficiência, uma vez que a insistência em 
apresentar tese contrária à sedimentada pelos 
Tribunais Superiores apenas geraria prejuízos, 
uma vez que não há qualquer perspectiva de 
êxito.

Diante disso, recomendamos que aqueles 
contribuintes que tenham sofrido autuações 
previdenciárias anteriores a 2009, desde que os 
débitos não estejam definitivamente quitados, 
busquem o reconhecimento da redução 
da multa de mora aplicada, resultando em 
significativa economia tributária.

|    Legislação e Tributos     |

Oportunidade de redução da 
multa em débitos previdenciários 

anteriores a 2009
LORENA ANN P. REZENDE DE OLIVEIRA

Advogada integrante do Nogueira Reis Advogados
Pós-Graduada em Direito Tributário pela Faculdade Baiana de Direito

Especialista em Direito Tributário pelo IBET
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Em outubro desse ano a Sefaz lançou o 
programa E-Fiscalização, esse novo sistema 
irá ampliar a fiscalização sumária, que em 
2019 foi responsável pela recuperação de R$ 
681,1 milhões em ICMS.

Em resumo, é possível afirmar que 
agora a Sefaz é dententora dum robô 
fiscal responsável por tornar o fisco mais 
eficiente e produtivo ao aprofundar a 
chamada fiscalização sumária, modelo cuja 
aplicação vem se ampliando com o avanço 
da tecnologia baseada no cruzamento de 
dados fiscais digitais e foi responsável pela 
recuperação de R$ 681,1 milhões em 
ICMS em 2019, 42,7% a mais que os R$ 
477,2 milhões recuperados em 2016.

Se as afirmações acima à primeira vista 
parecem não dizer muito, um olhar mais 
profundo aponta uma clara vertente para 
fiscalizar, autuar e arrecadar. Haja vista através 
do cruzamento dos conhecidos xml´s, torna-
se muito fácil apontar omissões ou excessos 
fiscais que não são lá tão incomuns assim 
na maior parte das empresas que compõe o 
setor supermercadista.

Num momento anterior de passagem 
por esse canal abordamos o assunto sobre 
os autos expedidos por divergências de 
estoque, onde curiosamente notamos que 
o volume desse tipo de auto de infração 
cresceu vertiginosamente nos últimos meses 
possivelmente mérito do e-fiscalizador uma 
espécie de auditor fiscal que trabalha 24 
horas por dia com um único intuito, fiscalizar.

E por que o estoque? Simples, porque 
ao sinal digital de erro nas escriturações de 
entrada e/ou saída abre-se caminho para a 
auditoria onde o estoque passa a ser bola da 
vez, se encontrada qualquer divergência na 
conciliação “bingo” pro estado. E antes que 
alguém tenha a brilhante ideia de sair dando 
“ajuste manual no sistema” já orientamos a 
não fazer isso sob nenhuma hipótese, pois 
traria um problema de natureza ainda maior 
e de difícil defesa.

Diante de tal, o Grupo Controller, 
uma empresa com 20 anos de expertise, 
composta por mais de 40 colaboradores, 
trabalhando com 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 estoque observando a movimentação 
de entradas e saídas dos últimos 05 (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 deixe que o estado saiba mais da 
sua empresa do que você!

Peça uma visita nossa. 

O Robô fiscal, 
ele já existe!

RAIMUNDO SANTANA - Sócio-fundador Grupo  Controller
KELMENN LEAL -  Sócio-diretor Grupo  Controller
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