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EDITORIAL

 A segunda onda da Covid-19 
no Brasil provocou um aumento 
significativo do número de casos nos 
últimos meses. A nova onda aumentou 
os números da doença, e elevou o 
número de mortos, e colocou o sistema 
de saúde em colapso, em grande parte 
dos estados do Brasil. 
 Essa segunda onda já era 
prevista e, sempre foi recomendado 
que, mesmo com a diminuição da 
quantidade de casos, as medidas de 
prevenção não tivessem relaxamento. 
O que se observou em todo o mundo, no 
entanto, foi uma redução das medidas 
contra a doença, consequência de   
uma falsa sensação de segurança.
 Muitas pessoas interromperam 
as medidas de segurança, fazendo 
com que a segunda onda chegasse de 
maneira avassaladora em nosso país. 
 Em contraposição ao que 
se observou na sociedade como 
um todo, nosso segmento manteve 
uma linearidade nos procedimentos 
e protocolos desde o surgimento 
da doença na primeira onda, e por 
esta razão, continuamos garantindo 
segurança que se traduziu em confiança 
aos clientes, quando adentram nas 
instalações dos supermercados. Sem 
o controle da doença, outras ondas 
poderão ocorrer e por isso devemos 
continuar adotando as medidas 
necessárias para frear a transmissão, 
e assim, evitarmos consequências tão 
desastrosas como temos observado.
 Para isso, é essencial que 

continuemos com as medidas 
preventivas. Evitar aglomerações, 
utilizar máscaras, usar álcool em gel e 
lavar sempre as mãos, por exemplo, são 
medidas que nunca devemos esquecer. 
 Para que não surjam novas 
ondas, o investimento em vacinas para 
toda a população, é fundamental, pois 
interrompe o ciclo de transmissão e 
também evita o surgimento de novas 
variantes. 
 A vacinação está a conta-gotas, 
e o embate político não ajuda. O auxílio 
emergencial reflete positivamente 
aos menos favorecidos, mas não terá 
o mesmo efeito do ano passado no 
tocante a estimular o isolamento social. 
 A volta da confiabilidade nas 
projeções para a economia 2021 
passa pela melhora na cena sanitária 
no segundo semestre, que dependerá 
do avanço da vacinação nos próximos 
meses e o governo mudar o discurso 
sobre a pandemia.

SEGUNDA ONDA 
DA COVID-19

HUMBERTO SOUZA • Presidente da Abase
presidencia@abase-ba.org.br
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Especialista fala 
das 10 dicas do 
e-commerce para 
o ano de 2021

Cássio Rocha, 
gestor da Rede 
MixBahia, fala 
do planejamento 
estratégico

Corujão, de Feira 
de Santana, se 
expande e abre 
loja Sobradinho

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

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

queijosmillano.com.br
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SUPERBAHIA MUDA PARA
22 A 24 DE SETEMBRO

ABASE
É NOTÍCIA

 A Superbahia está com nova data. 
Agora, a 11ª edição da Feira e Convenção 
Baiana de Supermercados, Atacados e 
Distribuidores será realizada entre 22 a 24 
de setembro, no mesmo local, Centro de 
Convenções de Salvador. Supermercadistas 
e fornecedores estão ansiosos para voltarem 
a se reunir, o que não acontece desde o ano 
passado, em função da famigerada pandemia 
que assola o planeta.
 Esse evento é uma realização da Aba-
se - Associação Baiana de Supermercados, 
em parceria com o Sindsuper - Sindicato dos 
Supermercados e Atacados de Autosserviço 
do Estado da Bahia e reunirá fornecedores e 
empresas do comércio varejista de autosser-
viço de todo o Brasil. O superintendente da 

Abase, Mauro Rocha, está confiante na rea-
lização da Superbahia 2021, pois tudo indica, 
que até lá, boa parte da população já tenha 
sido vacinada.

“Hoje a Superbahia é a maior feira do 
Norte-Nordeste, onde o empresário tem a 
oportunidade de apresentar seus produtos e 
equipamentos. Portanto, venha conosco parti-
cipar deste grande evento e junto com a Aba-
se fazer com que o setor de varejo e alimentos 
cresça cada vez mais com toda a força”, de-
clarou Mauro Rocha.
 O tema deste ano, “Conheça o Varejo 
do Futuro”, além de superatual, ganha mais 
importância, visto que empresas de todos os 
ramos de atividades precisam se adequar às 
novas formas operacionais do varejo. Sendo 
assim, a Superbahia estará promovendo 
acesso às mais recentes tecnologias e 
serviços de praticamente todos os nichos 
ligados ao setor varejista.
 O superintendente da Abase 
acrescenta: “Podemos destacar, também,  
bloco de eventos paralelos, criado 
especialmente para permitir aos profissionais 
da área, a troca de informações, cohecimento 
e reciclagem. Entre os destaques ele cita 
o Fórum Baiano de Integração Varejo e 
Indústria; Almoço de abertura com os 
principais Varejistas e Atacadistas do Brasil; 
Prêmio Líderes de Venda Nielsen; Palestras 
temáticas de grande relevância para o setor.
 As empresas terão oportunidade 
de gerar, durante a Superbahia, visibilidade 
para as suas marcas, junto a um público de 
supermercadistas, atacadistas, distribuidores 
etc., altamente qualificado. “O ponto alto do 
encontro, sem sombra de dúvidas, além dos 
bons negócios que serão realizados, dos 
conhecimentos proporcionados pelos cursos 
e treinamentos, será o reencontro do setor, 
que terá oportunidade de se confraternizar, 
celebrar e viver momentos especiais”, ressalta 
Mauro Rocha. 

Mauro Rocha, superintendente da Abase
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LUIZ AUGUSTO, DA BISCOITOS TUPY, 
DEIXA LEGADO DE TRABALHO E AMOR

Uma das marcas de biscoitos mais co-
nhecidas na Bahia, Sergipe e Alagoas e lí-
der de mercado na Região Nordeste durante 
vários anos, os Biscoitos Tupy, perdeu o seu 
presidente e um dos seus sócios ilustres, o 
empresário Luiz Augusto Gantois de Carva-
lho, falecido em 21 de março deste ano, aos 
94 anos.  

Um homem que deixa um legado de tra-
balho e dedicação ao Grupo Tupy, que ainda 
aos 93 anos, perfeitamente lúcido, se dirigia à 
fábrica de biscoitos, na Avenida Barros Reis, 
no bairro do Retiro, em Salvador, e na Via Peri-
férica I, no Centro Industrial de Aratu (CIA), em 
Simões Filho.

Casado com Preciosa Alvarez de Carva-

lho (falecida) e pai de Solange Maria, Preciosa 
Maria, Eugênia Maria, Renato Carvalho (faleci-
do) e Helena Maria, sempre foi um pai de famí-
lia exemplar, que fazia questão de passar para 
os seus filhos, netos e bisnetos que o trabalho 
era a sua paixão e fonte de energia.  

Seu Luiz Carvalho, nascido em janeiro de 
1927, começou a trabalhar aos 19 anos, logo 
após a morte de seu pai, como caixeiro-viajan-
te para a empresa Araújo Castro Tecidos. “Meu 
pai nos contava que antes de chegar a sócio 
da fábrica Biscoitos Tupy, começou a trabalhar 
como caixeiro-viajante, viajando no lombo de 
um burro durante longos anos por diversos 
municípios da Bahia. Então, depois de muitos 
anos, quando visitava a fazenda, ele dizia que 
não montava mais a cavalo por já ter feito isso 
durante boa parte de sua vida”, lembra emo-
cionada, a sua filha Preciosa Maria, gerente 
comercial da fábrica Biscoitos Tupy.

No ano de 1965, com a saída de um dos 
sócios da fábrica Biscoitos Tupy, Seu Luiz Au-
gusto compra a cota-parte, e se associa aos 
outros dois proprietários, os empresários Wen-
ceslau Alban Corujeira (falecido em 2016) e 
Dorisval Alban Corujeira (falecido em 2020). 
Na época, somente existia a fábrica do  bairro 
do Retiro e, em 1973, foi inaugurada a unidade 
de Simões Filho. E por sempre se identificar 
com a parte comercial, assume o posto de di-
retor comercial, ficando seu Wenceslau como 
diretor financeiro e, seu Dorisval, diretor de 
produção. 

Sua filha lembra também que Seu Luiz 
Carvalho foi um grande incentivador na divul-
gação da marca Tupy nos anúncios e sorteios 
de rádio e televisão, à época ainda não existia 
a nomenclatura de marketing e, sim, propa-
ganda. “Ele se orgulhava muito desse traba-
lho e da divulgação da música da marca dos 
Biscoitos Tupy que ficou até hoje na memória 
de seus consumidores. Tanto que a marca dos 
Biscoitos Tupy ganhou quatro vezes consecu-
tivas como a marca mais conhecida na Bahia”. 

Seu Luiz amava tanto a vida laboral, que 
sempre alardeava para os seus filhos a frase: 
“O trabalho distrai”. Não é à toa que somente 
deixou de ir à fábrica e de dirigir, em março de 
2020 com a eclosão da pandemia do corona-
vírus.

“Eu tenho uma admiração muito grande 
pelo meu pai. Ele deixou um exemplo de ho-
nestidade e seriedade. Ele sempre disse que 

a gente somente coloca a mão onde podemos 
alcançar. Ou seja, a gente somente faz o que 
pode.  Era uma pessoa séria e amoroso do jei-
to dele, sempre com uma palavra de conforto. 
Sempre pedindo calma e muito ponderado. 
Hoje falar do meu pai é orgulho e admiração”, 
conta, emocionada, Preciosa Maria. 

Sobre a sua dedicação à fábrica Biscoitos 
Tupy, segundo seus filhos, Seu Luiz Carvalho 
sempre falou com entusiasmo e paixão do tra-
balho desenvolvido dentro da empresa. “Meu 
pai fazia questão de comer o biscoito Tupy. 
Ele sempre levava o biscoito para casa e fazia 
questão de comê-los para conferir se os produ-
tos estavam com o sabor e qualidade da marca 
Tupy”, ressalta Preciosa Maria.

Seu Luiz Carvalho contava com orgulho 
sobre uma viagem que o amigo Seu Mamede 
Paes Mendonça fez de avião e o serviram os 
Biscoitos Tupy. “Logo depois, Seu Mamede li-
gou para ele e disse: olha comi Biscoitos Tupy 
no avião”, lembra Preciosa Maria. 

Outra frase que o Seu Luiz enfatizava, 
conforme observa Preciosa Maria, é de que, 
além de trabalhar e fazer atividade física, ele 
dizia que comia pouco para viver muito: “Eu 
não vivo para comer, eu como para viver”. 

Os pais Luiz Augusto e Preciosa, com os filhos, Renato, Preciosa 
Maria, Solange Maria, Eugênia Maria e Helena Maria

Luiz Augusto e Preciosa, um casal feliz

Por Eraldo Alves
Fotos: Divulgação

Um homem que viveu quase um século de muita labuta é lembrado 
pela família, amigos e colaboradores por sua força empreendedora e 
por nunca desistir de seus ideais. Marido, pai e avô exemplar, seu Luiz 
Augusto de Carvalho começou a trabalhar como caixeiro-viajante na 
Bahia na década de 40, e em 1965, assume como sócio da fábrica Bis-
coitos Tupy até chegar na presidência do Grupo. Seu lema sempre foi: 
“O trabalho distrai”. Não é à toa que Seu Luiz somente deixou de ir à 
fábrica em março de 2020 com a eclosão da pandemia do coronavírus.
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Sua amizade com a Santa Dulce dos Pobres 
o orgulhava bastante e essa relação de amizade 
perdurou durante toda a vida. Quando Irmã Dulce 
foi canonizada Santa Dulce dos Pobres, no Vatica-
no, pelo Papa Francisco, Seu Luiz Carvalho foi con-
vidado para participar da canonização em Roma. 

“Meu pai tinha devoção e era amigo pesso-
al de Santa Dulce ainda na época que irmã Dulce 
saia de porta em porta para arrecadar alimentos 
para os necessitados que a Santa ajudou durante 
toda a sua vida”, disse Maria Preciosa, acrescen-
tando que o seu pai tinha uma santinha dela em 
sua mesa. 

Recebeu também da diretoria das Obras So-
ciais Irmã Dulce, um quadro grande, que está na 
cabeceira da sua cama, com o certificado, na con-
dição de Doador Amigo, de agradecimento por ele 
ter contribuído por muitos anos com a instituição.

Lembrou ainda Preciosa Maria, que quando 
o seu pai visitava a instituição da Santa Dulce, ela 
descia devagarinho, já bastante idosa, para mos-
trar as diversas alas da casa onde ficavam os do-
entes que vinham de toda a Bahia em busca de 
cura. “Na hora que meu pai estava rezando, ele 
chamava por ela”, afirma

A secretária Magnólia Nunes Ribeiro, fiel es-

cudeira dele por mais de 40 anos, também reforça 
essa devoção a Irmã de Dulce, Santa Dulce dos 
Pobres, lembrando que ele, diariamente, chegava 
pela manhã, fazia uma oração para ela, e que o 
ritual se repetia, na ida para o almoço, na volta, à 
tarde, e quando ia embora no início da noite.  

Seu Luiz Carvalho, além de se dedicar ao 
trabalho, também tinha alguns hobbies prediletos 
como colecionar selos quando passava horas nos 
finais de semana apreciando a sua coleção. Segun-
do Preciosa Maria, agora no período da pandemia, 
o seu pai se dedicava ainda mais aos selos. “Outro 
hobby era visitar a fazenda, a vida no campo, e o 
futebol, onde ele foi o presidente do Botafogo aqui 
da Bahia”. 

Admirador do futebol, seu Luiz Carvalho sem-
pre aos finais de semana “batia um baba” com seus 
amigos em sua casa em Busca Vida, Lauro de Frei-
tas. De fisionomia séria, magro e alto, foi um homem 
que sempre gostou de esportes e de fazer ativida-
de física. Quando mais novo fez remo na Ribeira e, 
na década de 70, fez parte da “Turma da Madruga” 
com toda disposição para caminhadas.

Um homem que discutia sobre política, eco-
nomia e diversos assuntos, sempre teve na leitura 

uma aliada, e os livros de história eram os seus 
preferidos. “A pessoa conseguia conversar com ele 
sobre diversos assuntos porque ele sempre buscou 
na leitura o conhecimento. Ele gostava muito de ler”, 
ressaltou Preciosa Maria. 

O amigo e colega da direção do Botafogo Sport 
Clube, Irapoan Ferreira, também lembra o amigo 
com muito carinho e no seu depoimento ele ressalta 
a amizade, a admiração e o respeito que tinha por 
ele, ao longo dos muitos anos que conviveram jun-
tos. Ele diz: “Construímos uma amizade fértil, o que 
me levou a trabalhar com ele, pelo desenvolvimento 
e continuidade das ações do Botafogo, principal-
mente à frente da Fundação Botafogo Sport Club, 
na condução dos serviços de implantação do Par-
que Esportivo no Município de Dias D’Avila. Durante 
este longo período de convivência, aprendi a admi-
rá-lo e respeitá-lo pela sua determinação, dedicação 
e honestidade na condução dos seus negócios.”

DEVOÇÃO À SANTA 
DULCE DOS POBRES

PAIXÃO PELO BOTAFOGO DA BAHIA

Luiz Augusto conviveu e foi amigo de Irmã Dulce e conti-
nuou lhe reverenciando como Santa Dulce dos Pobres e 
também foi certificado como Doador Amigo
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Cumpriu-se o tempo do meu irmão mais velho. 
Quanta lembrança! Sou a última e ele o primei-
ro de uma prole de sete descendentes. Quando 
nasci ele já tinha 19 anos. Logo depois nosso pai 
morreu e as circunstâncias da vida lhe impuseram 
trabalhar cedo. Era a figura do dever, muito organi-
zado, trabalhador, honesto e de trato distinto para 
com todos. Deixou uma lacuna de saudade em 
todos nós, seus familiares. Que o céu lhe receba 
com a bênção de Deus. Descanse em paz!
Zezé Gantois, irmã.  

“Meu Pai, meu exemplo de honestidade.” - Solan-
ge Maria, filha.

“Falar de meu pai é lembrar de um grande amigo. 
Ele fazia eu me sentir que nunca estava sozinha. 
Ele não era uma pessoa de muitos beijos e abra-
ços,  mas tinha uma forma especial de demonstrar 
este carinho para os familiares e amigos. Honesti-
dade, ética,  muito trabalho e respeito serão sem-
pre exemplos na minha vida,  mas a saudade será 
eterna!” -  Preciosa Maria, filha.

“Quanto maior a saudade, mais gratidão sinto nos 
ensinamentos deixados por ele.” - Eugênia Ma-
ria, filha.

“Sempre vi meu pai como um homem íntegro, ad-
mirado e respeitado no mundo profissional. Além 
disso, dentro de casa, Painho sempre se mostrou 
presente em todos os momentos. Sempre pude 
contar com ele nos momentos mais importantes 
da minha vida (felizes ou tristes) e o via como um 
verdadeiro porto seguro para a família.
Painho sempre foi um homem de poucas palavras 
e não foram muitas as vezes que o vi verbalizando 
as suas emoções. Apesar disso, o afeto, carinho 
e amor de Painho eram cristalinos em suas atitu-
des. Os que tiveram o privilégio de conviver com 
meu pai sabiam que ele falava pouco, mas fazia 
muito. Não media esforços para ajudar seus fami-
liares e amigos, o que sempre o fez ser admirado e 
respeitado por estes. Sentirei saudades eternas e 
sempre levarei comigo as melhores lembranças.” 
- Helena Maria Carvalho de Mello, filha.

“Quando penso em meu avô lembro do homem 
que trabalhava “duro” (mesmo depois dos 90 
anos) e fazia questão de reunir a família nos almo-
ços de domingo.
Minha infância foi marcada pelos almoços de do-
mingo na casa de meu avô. Era quando conversá-
vamos um pouco mais e ele contava para os netos 
as suas inúmeras histórias.
Lembro, com carinho e saudade, de muitos mo-
mentos. Um deles é quando ele passava horas 
nos mostrando, com entusiasmo, a sua vasta co-
leção de selos postais. Meu avô era apaixonado 
pelos selos e esse foi o seu grande hobby, até os 
seus últimos dias de vida.
Além disso, também lembro, com perfeição, dele 
contando para a gente sobre a época em que ven-
dia tecidos pelo interior do Estado, como caixeiro- 
viajante, sempre enaltecendo o valor do trabalho e 
dos amigos que fez durante essa caminhada.
Isso tudo é muito representativo para mim e vou le-
var, para sempre, os bons exemplos e momentos 
que vivi ao seu lado.” - Juliana Carvalho de 
Mello Ribeiro, neta.

“Meu avô Luiz, sempre foi um homem sério, reser-
vado, porém, mostrava seu carinho nas pequenas 
coisas do dia a dia, perguntando do trabalho, como 
estava a vida e contando suas histórias como ven-
dedor de tecidos e suas aventuras de viagens! 
Além de um avô, ele era um exemplo no âmbito de 
carreira e me influenciou a escolher a indústria de 
bens de consumo para minha trajetória profissio-
nal. Espero seguir seus passos sendo batalhador 
e referência familiar.” - André Mello, neto.

“Meu avô sempre foi uma grande referência pra 
mim e tínhamos uma conexão bem forte. Boas 
lembranças das nossas conversas, do nosso con-
vívio e das muitas histórias vividas. Fica a sauda-
de!”  - Victor, neto.

“Meu avô Luiz era agregador, gostava da família 
reunida e estava sempre pronto para ajudar! Era 
trabalhador, com ele não tinha preguiça. Morria de 
orgulho dos filhos e netos. Comemorava junto as 
conquistas de cada um! Sentirei saudades!!” - 
Luciana, neta.

HOMENAGEM
CAPA

DEPOIMENTOS

“

”
“Sou muito grato ao meu avô pelos conselhos e 
por tudo que ele fez por mim, e que deixa muita 
saudade.” - Luiz Augusto, neto.

“Os almoços no domingo, as férias em Busca 
Vida, os pedidos para comprar figurinha e o famo-
so 365, marcam a infância com ele. Mas a paixão 
em comum pela pecuária fortalece o laço entre 
avô e neto, tendo a oportunidade de conhecer, ou-
vir e aprender toda trajetória e experiência desse 
grande homem.” - Bernardo, neto.

“Todo avô é um elo que liga a família em um laço 
forte de amor e carinho. Quando o resto do mun-
do está ocupado, são sempre os nossos avós 
que têm os ouvidos e abraços mais pacientes e 
carinhosos!!! Tenho muita gratidão por tudo que 
fez por mim, nunca vou esquecer!!! Obrigado por 
tudo!!!!” -  Rafael, neto.

“Com poucas palavras e observador, era assim 
que meu avô nos aconselhava.” - Vinícius, 
neto.

“Exemplo de trabalho e sempre presente no apoio 
à educação dos filhos e netos, a ausência de meu 
avô em nossas vidas deixará muita saudade. Fi-
carão as lembranças dos almoços de domingo, 
quando toda a família se reunia, das conversas e 
ensinamentos de toda uma vida e dos incansáveis 
mas prazerosos momentos onde compartilhava 
conosco uma de suas maiores paixões, algo que 
marcou nossa infância e que por muito tempo foi 
também a minha: sua coleção e adoração por se-
los.” - Maurício, neto. 

“Avô = O Pai do Pai ou da Mãe de um Indivíduo. 
Para mim o verdadeiro significado do avô seria 
: Amor que Nunca Envelhece e Sabedoria que 
Nunca Acaba, ou Melhor Dizendo, São Pais Só 
que Com um Pouquinho Mais de Açúcar. Sauda-
de Eterna!” - Pedro Henrique, neto.

Viviane é a primeira neta
Desde que nasceu, Viviane, filha de Solange Ma-
ria, apesar de especial, tinha uma ligação muito 
forte e especial com o avô, e vice-versa. 

Luiz Augusto em momento de alegria com os netos e netas

Filhas, netos e irmã de Luiz Augusto de Carvalho se manifestaram e falaram com 
carinho, amor e respeito sobre o pai, avô e irmão. 

Por Benneh Amorin
FOTOS: Benneh Amorin 
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Magnólia Nunes Ribeiro - 
Secretária

“Falar de Seu Luiz Augusto nes-
te momento é muito difícil. A ficha ain-
da não caiu. Era uma pessoa sim-
ples, não gostava de mordomias e, 
mesmo sendo diretor-presidente da 
empresa, não gostava de luxo. Sem-
pre era o primeiro a chegar na firma e 
o último a sair. Só ficou sem vir, quan-
do começou a pandemia. Eu ia visitá-lo, 
levar os cheques para ele assinar. Gostava, 
sim, de simplicidade.  É como se ele ainda estivesse 
aqui entre nós. Foi meu patrão, amigo, companheiro, 
confidente por quase 43 anos. Eu, particularmente, 
perdi o meu segundo pai. Às vezes penso que ele 
não morreu. Ele sempre foi ativo aqui na empresa. 
Às vezes me perguntava: “Magnólia, porque aqueles 
meninos estão ali parados?” Respondia: “Seu Luiz, 
eles acabaram de carregar um caminhão agora, tem 
que ter um descanso. E ele dizia: “Ah! Você puxa-

-saco desses meninos”. Sempre alegre, se 
aborrecia muito pouco. Se preocupava 

comigo, sempre perguntava como es-
tava minha família lá em Amargosa. 
Choro muito quando chego aqui na 
empresa. Minha história começou 
aqui na Biscoitos Tupy há quase 43 
anos, quando vir aqui procurar em-

prego, indicada por uma amiga minha. 
Cheguei num sábado pela manhã e 

esperei até meio-dia, pois ele estava lá no 
campo do Botafogo, em Dias D’Ávila (time que 

foi presidente por muitos anos. Só entregou o cargo, 
recentemente). Conversou comigo, e viu minha letra, 
observando que era muito bonita e me disse: “Você 
está contratada”. Passei por diversos departamentos 
aqui na empresa e depois fui trabalhar diretamente 
com ele. Ele sempre foi atencioso e aprendi muito 
com ele, por isso, serei  eternamente grata, pelo 
muito que ele fez por mim. Mas, Deus é Grande. Só 
restam agora, as boas lembranças.” 

Os primos, Antônio Ricardo Alvarez Alban, filho 
de Wenceslau Alban Corujeira,  diretor financeiro da 
Biscoitos Tupy e que também preside a Federação 
das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb); e Álvaro 
Ricardo V. Alban, gestor técnico da empresa, filho de 
Dorisval Alban Corujeira, também homenagearam 
Luiz Augusto de Carvalho.

Colaboradores diretos, Magnólia, Reginaldo e Bittencourt se manifestaram e fala-
ram com afeto e respeito sobre o chefe e amigo Luiz Augusto de Carvalho.

Reginaldo de Queirós Mendes - Ge-
rente administrativo

“Tivemos 40 anos de convivên-
cia profícua e de muito aprendizado. 
Primeiramente pelos ensinamentos, 
muitos ensinamentos, comporta-
mento, que ele passou para mim e 
que serviu como exemplo. Foi ele, 
juntamente com os outros dois só-
cios, que ergueu esse patrimônio e hoje 
é uma referência. Tudo que aqui está foi 
construído por ele. Então, ele é um exemplo a 
ser seguido, um exemplo de vida de comportamento 
e atitudes, que nós devemos sempre reverenciar e 

pontuar, pois, para nós, foi altamente produ-
tivo. Portanto, tivemos uma relação pro-

fissional muito respeitosa e recheada 
de ensinamentos dele para mim. As 
atitudes e virtudes de Seu Luiz sem-
pre nos ajudou, não só a mim, mas 
a muitos, de como proceder não so-
mente na empresa, mas fora dela, ou 

seja, na nossa família, na nossa vida 
pessoal. Esses são os ingredientes que 

ele deixou de legado para aqueles que 
achavam que deviam seguir. Tenho certeza, 

como eu, que todos aqueles que seguiram os seus 
ensinamentos se deram bem.”

Antônio Bittencourt - Gerente 
comercial

Após 12 anos de trabalho junto 
a Seu Luiz Augusto, Bittencourt as-
sim se manifestou: “Foi um prazer 
trabalhar com o Seu Luiz Augusto, 
com quem me comunicava muito 
bem, trocando experiências e opi-
niões. Sempre no final de tarde, ele 
vinha até a minha sala para nós dis-
cutirmos assuntos comerciais, momen-
tos em que, também, aproveitava para ouvir 
um pouco das suas histórias, no seu tempo de cai-
xeiro-viajante, que eram muitas e divertidas. Ele 

se referia aos clientes, com o termo fre-
guês, muito usado na época. E nessas 

conversas de final do dia, recheadas 
de assuntos profissionais e de aven-
turas, eu aprendi muita coisa com 
ele. Cobrava muito desempenho 
de vendas, especialmente sobre 
a região da Chapada Diamantina, 

onde está a sua fazenda, em Utinga. 
Tinha três clientes de lá, que até hoje, 

quem tirava o pedido era ele próprio. 
Enfim, era um homem, que até a pandemia, 

estava firme e forte trabalhando aqui na fábrica co-
nosco. Tive com ele boas aulas, e aprendi muito.”

Álvaro Ricardo Alban - 
Gestor técnico

Álvaro Ricardo V. Alban, gestor 
técnico da fábrica Biscoitos Tupy, há 
35 anos, é o representante da famí-
lia de seu pai, um dos fundadores, 
Dorisval Alban Corujeira, na empre-
sa. Ele declarou: “Seu Luiz Augusto 
Gantois de Carvalho sempre foi um 
homem dedicado à empresa e muito 

competente na área comercial. Se-
vero, mas, ao mesmo tempo, justo. 
Sempre me dava conselhos em re-
lação à fábrica e sempre atento e 
preocupado com a mesma. Enfim, 
um homem de família e trabalhador 
até quando pôde. Só tenho a agra-
decer o nosso convívio durante 
todos esses anos. Desejo que ele 
descanse em paz”.

Antônio Ricardo Alban - Diretor adminis-
trativo-financeiro

“Luiz Augusto, meu tio, que era o último dos 
fundadores da Biscoitos Tupy ainda vivo, juntamen-
te com meu pai Wenceslau e seu irmão Dorisval, 
construíram uma empresa com muitas dificuldades 
na época, pois eram pessoas com limitações não só 
econômicas, mas financeiras também. Mas para a 
Tupy, que já tem mais de 60 anos, não foi muito fá-
cil, como toda empresa longeva, viver vários ciclos e 
também viver os ciclos que são dos próprios funda-
dores. Todos nós, temos nossos limites de compe-
tência”, relata o diretor administrativo-financeiro da 
empresa, Antônio Ricardo Alvarez Alban. 

“Sempre, os três sócios foram muito presen-
tes, na vida da empresa ao longo de suas existên-
cias. Entretanto, como é natural, o ciclo de vida de 
cada um foi chegando ao fim”, observa Ricardo, 
relembrando a passagem deles pela fábrica de Bis-
coitos Tupy. 

Ele acrescenta: “Primeiro começou com o afas-
tamento do Wenceslau, meu pai, por questões de 
saúde; depois veio o afastamento de Dorisval, tam-
bém por questão de saúde; depois os dois falece-
ram nesta ordem, e agora, recentemente, o tio Luiz 
Augusto, que na verdade não se afastou por doen-
ça. Ele estava bastante ativo. Mesmo com seus 93 
anos, dirigia seu próprio carro etc. Se afastou do dia 
a dia da empresa por medidas preventivas em fun-
ção da Covid. Ela não o levou, mas contribuiu, pois 
interrompeu a sua rotina de muitos anos, que era vi-
venciar as atividades da fábrica. Então, ele como um 
dos fundadores, participou aqui até o evento da Co-

vid”, complementa 
e acrescenta: “Na 
realidade, o confi-
namento é tão ruim 
quanto a doença. 
E isso, aconteceu 
com Luiz Augusto”.

Para Antônio Ricardo Alban, diretor administra-
tivo da empresa, a convivência diária com Luiz Au-
gusto, aconteceu a partir de 1986, quando assumiu 
uma função executiva na fábrica Biscoitos Tupy. Ele 
era um alto executivo na Bahia do banco americano 
Citibank e desfrutava de uma promissora carreira de 
sucesso, sendo já sondado, inclusive, para assumir 
responsabilidades maiores no eixo Rio de Janeiro-
-São Paulo, e, posteriormente, no exterior, onde já 
havia feito incursões na matriz do banco, nos Esta-
dos Unidos.

Na carreira daquele jovem executivo o dilema 
estava posto: seguir sua promissora carreira no ban-
co, ou, então, deixar o banco e vir se envolver com 
os negócios da família. Ricardo conta que seu pai 
Wenceslau comungava do mesmo dilema. Para ele, 
era muito difícil assumir as responsabilidades em di-
zer para o filho: “Largue o que você está fazendo de 
tão bom e venha empreender no Brasil e na Bahia”, 
que é um grande desafio. E se não desse certo? 
Wenceslou também se questionava. Foi aí que pe-
sou a opinião de Luiz Augusto que lhe disse: “Pode 
vir, pode vir, que a gente precisa de você”.  Então, 
Antônio Ricardo Alban, mesmo com os receios do 
pai, decidiu topar os desafios, e trabalhou ao lado 
deles por mais de 35 anos.
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Luiz Augusto em diversos momentos da sua vida. Na foto em destaque, 
participando da Turma da Madruga; na sua formatura em Contabilidade; 
ainda moço; estudando ainda garoto; como remador do São Salvador; na 
sua querida fazenda, em Utinga

Registros Fotográficos
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Raul Ballalai de Carvalho
Maria de Lourdes Gantois de Carvalho

Antônio  Alvarez Fernandes 
Lucinda Perez Alvarez

Luiz Augusto Gantois de Carvalho

Solange Maria

Viviane (neta)
Vinícius (neto)

Victor (neto)
Marcelo (bisneto)

Luciana (neta)
Bernado (neto)

Maurício (neto)
Pedro H. (neto)

Bella Flor
(bisneta) 

Rodrigo (neto) 
(in memoriam)
Rafael (neto)

Luiz Augusto (neto)

Juliana (neta)
Maria Clara

(bisneta)
André (neto)

Preciosa Maria Eugênia Maria Renato Helena Maria

Preciosa Alvarez de Carvalho

A árvore genealógica da família Carvalho e Alvarez, 
tem início com o casamento de Luiz Augusto 
Gantois de Carvalho  com Preciosa Perez Alvarez. 
Ele, filho de Raul Ballalai de Carvalho e Maria de 
Lourdes Gantois de Carvalho. Já ela, tem como 
ascendentes, os pais, Antônio Alvarez Fernandes e 
Lucinda Perez. Dessa união gerou uma prole de 
cinco filhos, Solange Maria, Preciosa Maria, Eugê-
nia Maria, Renato Carvalho e Helena Maria, que 
por sua vez deram 12 netos para o casal Luiz 
Augusto/Preciosa. Três desses netos, por sua vez, 
já colocou o casal como bisavôs, com o nascimento 
dos bisnetos, Marcelo, de Victor; Bella Flor, de 
Pedro Henrique; e Maria Clara, de Juliana. Confi-
ram quem é quem na árvore genealógica abaixo.

ARVORE
GENEALOGICA
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“Gostosos deliciosos, 
os Biscoitos Tupy,
Cream Cracker, Chocolate, Leite, 
Alegria da garotadaaaaa, 
Biscoitos Tupy, 
Melhores eu nunca vi
Eu nunca vi”. 
Esse jingle dos Biscoitos Tupy embalou 

gerações que viveram na Bahia durante anos, 
especialmente nas décadas de 70/80, sendo 
lembrado ainda hoje. Era veiculado insisten-
temente em rádios e televisões da Bahia. Pa-
trocinou um dos programas mais famosos da 
época, o  de Tia Arilma, na TV Itapoan. Jingle 
forte, ainda hoje tem uma excelente lembança 
dos consumidores, ou seja, um bom recall.

A Fábrica de Biscoitos Tupy foi fundada 
em 1957. Hoje, possui duas unidades indus-
triais. A primeira, situada em Salvador, capital 
da Bahia, na Av. Barros Reis nº 435, Retiro, 
que abriga o escritório central e a produção de 
espaguetes. A outra unidade, onde são fabri-
cados os biscoitos tradicionais, recheados e 
amanteigados, está localizada numa área de 
20 mil2, no CIA - Centro Industrial de Aratu, no 
município de Simões Filho, a 20km da capital 
e apenas a 5km do Porto de Aratu.

A Biscoitos Tupy, há mais de 60 anos no 
mercado, sempre se preocupa com os sabo-
res e a qualidade de seus produtos. Líder de 
mercado na Região Nordeste durante vários 
anos, a Tupy também foi eleita por quatro ve-
zes consecutivas como a marca de biscoito 
mais lembrada no Estado da Bahia.

De acordo com Preciosa Allvarez Carva-
lho, gerente comercial, atualmente, a marca 
dos Biscoitos Tupy pode ser encontrada nas 
pequenas e grandes redes de supermercados 

da Bahia, a exemplo, das redes Atacadão, 
Atacarejo, Mixbahia, além dos supermerca-
dos em Sergipe e Alagoas. 

A gerente comercial ressaltou que a mar-
ca tem uma grande preocupação com a quali-
dade de seus produtos e busca sempre forne-
cer alimentos de qualidade superior, “sempre 
com a preocupação com sabor, valores nutri-
cionais e apresentação, para enfim conquis-
tar e fidelizar os nossos consumidores; tendo 
como principais colaboradores a nossa equi-
pe funcional que nos acompanha ao longo 
destes mais de 40 anos.”

Vamos terminar essa matéria com um jin-
gle da Biscoitos Tupy, intitulado “Algo Mais”,  
produzido, em 2012, pela equipe  do Labora-
tório de RTV, da Unifacs (Universidade Salva-
dor), como parte de um trabalho da disciplina 
Produção de TV, do curso de Publicidade e 
Propaganda, feita pelos alunos Ana Renata, 
Bruna Batista, Carla Ornelas, Gabriel Azeve-
do, Janine Martins, Luna Melo, Mabele Lima, 
Maria Cândida,  Priscila Lordelo, Pedro Del-
gado e Rafaela Santana. Professor Maurício 
Cunha, cinegrafista, Aurélio Russo e editor de 
vídeo, Leonardo Muccini. Bela homenagem a 
Biscoitos Tupy. Veja no Youtube https://www.
youtube.com/watch?v=CxWztVniD9M.

“Algo mais para você
Algo mais para o papai
Algo mais para a mamãe
Pro vovô, pra mocinha e pro rapaz
Essa onda que voltou
E chegou para ficar
Todo mundo já provou
O biscoito da família
É Tupy algo mais

BISCOITOS TUPY, MELHORES EU NUNCA VI
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MANUEL CABANELAS LEMBRA 
VIVÊNCIAS COM O AMIGO LUIZ

Emocionado, Manuel Gomez Cabanelas,  
espanhol de nascimento e filho de Manuel Go-
mez Diaz e Carmen Cabanelas Silva, que até 
hoje é representante da Biscoitos Tupy, isso já 
chega a quase 60 anos, falou do seu amigo e 
antigo patrão, Luiz Augusto Gantois de Carva-
lho, falecido no dia 21 de março, aos 94 anos, 
proveniente de sequelas de uma infecção uri-
nária. Em vários momentos, com voz embar-
gada e com os olhos cheios d’água, discorreu 
de vários episódios vividos com Luiz Augusto, 
desde seu primeiro contato ainda garoto imber-
be, no início dos anos 1960, quando foi procu-
rar emprego na Biscoitos Tupy, como vendedor, 
por indicação do seu pai, Manuel Gomez Diaz.

A história é longa, bonita e recheada de 
vários momentos especiais vividos pelos dois 

amigos, que desde aqule distante dia, não mais 
se separaram e cultivaram, ao longo desses 
anos, uma amizade sólida, sincera e de respei-
to mútuo. Na realidade, os dois se encontraram 
nos propósitos profissionais e de vida, tornan-
do-se confidentes e conselheiros um do outro. 
Apesar de afastados, ultimamente, eles sempre 
se telefonavam para botar a conversa em dia e 
saber das novidades.  

Tudo começou, quando Seu Manuel Go-
mez, espanhol, radicado na Bahia, desde a 
década de 50, estabelecido como comercian-
te, nas proximidades do Terreiro de Jesus, em 
Salvador, teve um revés nos seus negócios,  e 
foi acodido pelos amigos Wenceslau e Dorisval, 
sócios da Biscoitos Tupy, que lhe ofereceram 
o emprego de vendedor, prontamente aceito. 
Um dia chamou o filho Manuel Cabanelas, que 
tinha vindo com ele, menino, da Espanha, e lhe 
disse: “Você vai ser bom vendedor” e perguntou 
se ele não queria trabalhar como vendedor na 
Tupy? 

Cabanelas conta: “Eu disse, vou, mas...  
aquele vou de não querer ir”. Mas, foi. Foi aten-
dido por Luiz Augusto, que era o diretor co-
mercial da Biscoitos Tupy, que gostou do jeito 
daquele ainda menino, tinha por volta dos 17 
anos, e, também, teve a impressão que ele se-
ria um bom vendedor. “Tome aqui um talão de 
pedidos e vá fazer a praça aqui de Salvador”, 
disse Luiz. 

Casamento de Cabanelas e Sissi, tendo como padrinhos quatro casais, Luiz e Preciosa, Wenceslau e Olga, Dorisval 
e Alice e Peleteiro e Valdelice, em cerimônia realizada em 31 de dezembro 1974, na Igreja Nossa Senhora Auxiliado-
ra, bairro de Nazaré, em Salvador/BA

Cabanelas fala da amizade com Luiz Augusto

Um bom vendedor
Passado o primeiro mês, lá foi Cabanelas 

receber as suas comissões. Alegre porque conse-
guiu ganhar seu primeiro salário, ele se deparou 
com Luiz, que fazia os pagamentos e ele foi logo 
lhe dizendo: “Meu filho, você me decepcionou.” 
Logo, Cabanelas quis saber: “Por que Seu Luiz?” 
E ele disse: “Porque quando você entrou naquela 
porta a primeira vez, eu pensei comigo, esse me-
nino vai ser um bom vendedor. E você agora che-
ga aqui, vendeu menos do que o menor daqui”, 
que era um espanhol de nome Gumercindo, um 
senhor já idoso.

“E aquele dito dele, me feriu. Aí disse para 
mim mesmo, eu vou mostrar para esse cabelo 
branco que eu sou vendedor, quer dizer, eu pen-
sava que era vendedor, mas não era, ainda tinha 
muito a aprender. E aí, já com determinação, fui 
trabalhar e ele foi me orientando. Aí ele dizia: ’Oh 
você já está perto, eu não lhe disse que você ia ser 
um bom vendedor’,  e, realmente, graças a Deus 
fui”, relata Cabanelas.

Acrescentou ainda: “Durante os 16 anos fi-
nais, antes de sair, eu fui o primeiro representan-
te em vendas. Todo mês. Até o dia que eu pedi 
para sair. E foi neste tempo que, realmente, me 
ensinou o que eu precisava aprender.  Depois fui 
trabalhar no interior. Aí conheci todo o interior da 
Bahia. Viajei de ônibus, de trem, de carro e depois 
de carro próprio. Fui também supervisor tampão e 
aí conheci Sergipe e Alagoas. Essa é minha traje-
tória lá com ele. Conquistei o seu respeito, a sua 
amizade e sou amigo dos filhos dos três sócios, da 
empresa,” completou.
Primeiro carro

Cabanelas prossegue: “Tenho muitas boas 
lembranças dele e da Biscoitos Tupy. Lá também 
aprendi a dirigir. O meu primeiro carro comprei 
como representante da Biscoitos Tupy. Comprei 
meu primeiro apartamento com as comissões da 
Biscoitos Tupy. E depois, ele mesmo me arranjou 
umas representadas com firmas que ele tinha mui-
ta aproximação, o pessoal do Sabão Progresso,   
Sabão Aliança, Sabão Amazonas etc. Cheguei a 
ter 17 representadas fixas no meu portfólio”, disse. 

Um dia Luiz chamou Cabanelas e disse: 
“Olhe, é melhor você ficar como está, do que fi-
car rico e morrer, viu. Você não vai aguentar esse 
pau”. Eu disse: “Está bem. Eu sempre ouvia muito 
ele. Fico muito emocionado ao falar dele, por isso 
que não gosto muito de falar. Ele foi para mim fe-

nomenal. Foi mais do que meu pai. Ele me ensi-
nou tudo”, ressaltou.

“Minha ligação com ele era muito grande, 
mesmo depois que passei a trabalhar no interior. 
Aliás, eu pedi a ele para trabalhar no interior, por-
que os vendedores do interior ganhavam muito 
mais do que os da capital. Aí ele permitiu e me 
apoiou. Eu me reportava direto a ele. Além de 
vender, naquela época, eu fazia um pouco de 
tudo, além das vendas, cobrança, me preocupava 
com as entregas etc.”, Cabanelas relembra.
Fazer o caixa

“Me recordo que ele, como era o comercial 
de vendas, ficava fazendo caixa e só saía da fá-
brica quando o caixa estava fechado. Eu ficava 
olhando, porque eu não entendia como se fazia 
aquilo. Aí, um dia ele me chamou,  “você quer 
aprender? Então venha amanhã, que você vai fa-
zer a conta para mim e aí você aprende”. 

No outro dia Cabanelas estava lá. Ele conta: 
“Tinha um detalhe, no corre-corre do dia a dia, ele 
dava um dinheiro a alguém e sempre anotava no 
risque rabisque dele. Só que às vezes esquecia 
de anotar. E aí quando ia fazer o caixa, faltava ou 
sobrava e o caixa não batia. Ele só saía da fábrica 
depois que conseguia achar a diferença e fechar 
o caixa. Se eu estivesse lá, quando ele dizia a pri-
meira vez, ‘é não tá batendo!’ Eu pensava comi-
go, é hoje que só saio daqui onze horas da noite, 
porque ele só começava fechar o caixa depois 
das sete. Mas, era muito prazeroso, a companhia 
dele”.

Luiz Augusto, na sua sala, na Tupy
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Querido pelos clientes
“Simpático, mas formal, tinha boas amiza-

des, que cultivou, ao longo da vida, com afeição. 
“Era um ídolo! Em todos os lugares que viajou, 
desde os tempos em que foi caixeiro-viajante da 
firma de tecidos Araújo Castro, deixou um legado 
de trabalho e boas amizades em todo Estado da 
Bahia, em várias cidades por onde passou. E isso 
ficava comprovado, quando eu visitava um cliente, 
que ele havia atendido no passado, e falava que 
trabalhava com Seu Luiz, eles ficavam radiantes”.

 Eles perguntavam: “Você trabalha com 
Luiz?. Ele é uma pessoa fenomenal, extraordiná-
ria” e mandava lembranças. Luiz Augusto gozava 
do respeito de todos os que o conhecia e fizeram 
negócio com ele. Nos tempos em que a comuni-
cação era difícil e às vezes o caminhão da Tupy 
quebrava em algum lugar do interior e o motorista 
precisava de um auxílio, pois só viajavam com o 
dinheiro das despesas  normais, telefonava para 
Seu Luiz, e ele perguntava: “Você está onde? Tá 
bom, vá procurar fulano e pegue o dinheiro com 
ele. Depois eu acerto”. Cabanelas relata que pre-
senciou ele fazendo isso várias vezes.
Padrinho do casamento

“Ele foi padrinho do meu casamento com 
Sissi (Maria Auxiliadora Soares Cabanelas), que 
aconteceu em 31 de dezembro de 1974, na Igreja 
Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro de Nazaré, 
aqui em Salvador”, recorda.

“Eu achava que os noivos só podiam ter um 
casal como padrinho, para cada um, ou seja, dois 
casais de padrinhos. No meu caso, foram quatro. 
Eu tinha convidado ele e D. Preciosa e Seu Wen-

ceslau e D. Olga. Aí ia ficar de fora o seu Dorisval, 
o outro sócio, e esposa. Aí ele me chamou. ‘Nós 
aqui não somos três sócios? Convide Dorisval’. 
Aí eu retruquei, “mas Seu Luiz, acho que só per-
mitem dois casais. Aí ele disse: ‘Mas aqui, você 
sabe, pode ser  quatro, pode ser seis’.”

Mesmo assim retruquei: “Mas Seu Luiz, se 
eu chamar Seu Dorisval, quem é que eu vou cha-
mar para ser o quarto?” Homem prático, sempre 
tinha uma solução: “Rapaz,  chame Seu Peleteiro. 
Ele não disse que te viu menino lá na Espanha. 
Chame Dorisval e Seu Peleteiro e aí ficam qua-
tro”, respondeu de imediato. Aí eu chamei Seu 
Dorisval e D. Alice e Seu Peleteiro, que era um 
amigão meu e também era vendedor lá na Tupy, 
e D. Valdelice.”
Homenagem

“Para mim ele sempre foi a estrela, apesar 
de discreto e reservado. Eu fiz uma homenagem 
a ele no Centro Espanhol, quando no final do ano 
eu reunia funcionários e amigos para uma paella.  
Eu convidei ele uma vez para ir, uma das últimas, 
ele não gostava muito de sair assim. Eu combinei, 
mas pensei que ele não iria. Neste ano, inclusive, 
veio a diretoria da Veneza e eu aproveitei para fa-
zer a homenagem. Fiz um histórico sobre ele e o 
que ele representou para mim. Aí pedi a ele para 
se levantar e o pessoal aplaudiu. Ficou feliz, mas, 
quando ia saindo, me chamou e disse: “Olhe, não 
faça mais isso não”. Eu perguntei, “por que Seu 
Luiz?” Ele me respondeu, “eu fico com vergonha, 
eu não sou político para receber aplausos, disse 
rindo”.
Colecionador de selos

Ele colecionava selos. Tinha uma quantida-
de enorme de selos. Como sou espanhol, e tinha 
um sobrinho que também colecionava lá na Es-
panha, pedia, e ele me enviava muitos selos para 
Seu Luiz. As cartas que recebia também da Espa-
nha, recortava os selos e levava para ele. Ficava 
muito feliz e dizia: “Quando eu me aposentar vou 
limpar todos, tirar a cola e cuidar da minha cole-
ção”. O que ele vinha fazendo ultimamente, por 
estar em casa, devido a pandemia.
Conselheiro

Cabanelas conta que se aconselhava muito 
com ele. “Muitas decisões que tinha que tomar lhe 
consultava”. Ele sempre dizia: “Esfria a cabeça. 
Venha de noite me ajudar fazer o caixa, que a gen-
te conversa”. Ele era uma pessoa incível e sempre 
me fez bem. Com o tempo, eu virei seu confiden-
te. Eu ia com ele para a fazenda, lá em Utinga, na 
Chapada Diamantina. Viajava com ele, para que 
não fosse sozinho. Sempre me chamava: ‘Vamos 

“Quando eu estava aqui em Salvador”, relata 
Cabanelas, “ele sempre fazia questão de eu estar 
perto dele. Às vezes, passava seis, sete dias, an-
tes de retornar para o interior, ele me chamava e 
dizia: ‘hoje você vai virar carregador de caminhão! 
Vá lá comandar o carregamento’. Tinham lá, ao 
mesmo tempo, cinco, seis caminhões que iam 
para o interior e o encarregado tinha adoecido e lá 
fui eu. Terminava a tarefa e retornava para a sala 
dele e ele perguntava: ‘Deu tudo certo?’”.

“Outra vez eu estava lá na sala dele e ele 
disse: ‘Hoje você vai ser pagador. E lá fui eu fazer 
o pagamento. Aí logo na primeira vez, dei dois en-
velopes à mesma pessoa. Foi para uma senhora 
muito decente. Ela voltou e disse assim: ‘Seu Ca-
banelas’, eu tinha vinte e poucos anos, ‘o senhor 
me deu dois envelopes’. Eu agradeci a ela. Seu 
Luiz estava na sala dele e ouviu o diálogo. Aí aca-
bei de fazer o pagamento e fui encontrar com ele. 
Aí ele perguntou: ‘Pagou tudo?’ Aí eu disse paguei 
até demais. Aí ele disse  rindo, ‘você não é bom 
pagador’,” relembra Cabanelas. 
O grêmio recreativo

“Lembro de outro episódio que o pessoal 
lá na Tupy queria fazer um grêmio recreativo e 
sempre cobrava por esse grêmio. Aí um dia ele 
se aborreceu e disse: ‘está bem, eu dou camisa, 
chuteiras e calção, todo material, e, além do mais, 
vou dar um dinheiro para a laranja, pois não pode 
tomar cerveja’. Ele disse isso sério e prossegiu: 
‘Só faço isso se Cabanelas  for o presidente do 
grêmio’. O pessoal ficou feliz, o grêmio foi mon-
tado, na realidade, times de futebol. Aí, no fim 
dos jogos, todo mundo queria mesmo era tomar 
cerveja e eu dizia, não, não pode não, Seu Luiz 
só liberou dinheiro para a laranja. Eu cumpria a 
ordem na íntegra e o pessoal não se conformava 
e falava: ‘Isso não está certo não. Vamos falar com 
Seu Luiz’. E foram falar com ele e ele aí disse, ‘ah, 
tá bom. Eu vou falar com Cabanelas para liberar’. 
Aí ele me chamou, e rindo disse, ‘rapaz eu falei 
brincando com você’.”
Amor ao Botafogo

Ele era torcedor do Botafogo. Chegou a 
ser presidente, o irmão dele, Seu Raul, também 
foi presidente. Ele estava na diretoria, quando o 
Botafogo da Bahia disputou com o Vitória o cam-
peonato baiano na final, o Botafogo tomou 1 a 0, 
mas botou três bolas na trave. Aí eu falei, mas Seu 
Luiz... Aí ele respondeu ‘não rapaz, o técnico es-
queceu de falar com a trave’. “Ele era um pouco 
formal, mas de vez em quando tinha umas tiradas 
engraçadas”. 

Outra do Botafogo. Diz Cabanelas: “Como 
diziam que o Bahia e o Vitória faziam tudo para 
ganhar o jogo, inclusive, indo, na véspera do jogo, 
ao candomblé para fazer despacho, um técnico 
no Botafogo, tinha falado com ele para fazer um 
trabalho para o time ganhar do Bahia. Aí ele disse: 
“Tá bom. Vá lá e faça”. 

Aí ele ingadou ao técnico:  “Sim, mas como 
é o trabalho?. O técnico respondeu: “A gente faz o 
trabalho, mas tem que ser levado e deixado em alto 
mar”. Aí Seu Luiz disse: “Tudo bem. Providencie o 
que tem que fazer”. Batendo com o indicador na 
mesa, perguntou: “Mas  por que tem que colocar 
em alto mar?” O técnico respondeu: “Porque não 
pode voltar para a praia, se isso acontece, a gente 
perde o jogo”.  Seu Luiz retrucou: “Aí você tem que 
ver isso direito se esse trabalho voltar pra praia vai 
prejudicar o Botafogo”. Cabanelas não sabe se o 
serviço foi feito, mas o resultado é que, no outro 
dia, o Botafogo perdeu para o Bahia. 
O prazer da companhia

“Era muito prazeroso a companhia dele. Eu 
ia pra Fonte Nova com ele. Teve uma vez que fui 
para Vitória da Conquista e o técnico do Botafo-
go era Modesto Bría. Aí Seu Luiz me pediu para 
acompanhar ele e o time no interior. Estava em Vi-
tória da Conquista e o Botafogo ia fazer um amis-
toso em Brumado. Depois o Botafogo foi jogar 
com o Ilhéus, pelo Campeonato Baiano. Depois 
jogou em Itabuna, que não pude ir. Aí aconteceu 
que o Botafogo ganhou as duas partidas que eu 
compareci e perdeu a que não fui.  Aí eu ficava 
brincando com ele. Seu Luiz, o senhor tem que 
me contratar pelo Botafogo, pois quando eu vou o 
time ganha”. Ele ria, relembra Cabanelas.

Cabanelas conta também que ele gostava 
muito de esporte. Chegou a ser remador do São 
Salvador. “Jogava bola bem. Joguei muitas vezes 
com ele lá em Busca Vida (Litoral Norte de Salva-
dor), no campo da casa que a família possuía lá. 
Ele gostava muito de caminhar, o que fazia regu-
larmente. Era uma pessoa alta, delgada e  tinha 
uma saúde espetacular”.

Cabanelas mostra notas antigas da Tupy
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Cabanelas conta que Luiz Augusto sempre 
teve uma admiração por Cássio, seu filho primo-
gênito. “Ele gostava muito de Cássio. Toda vez 
que ia lá, perguntava por Cássio. “E Cássio como 
vai? Menino bom. Ele vai puxar a você!” Cássio 
sempre ia lá visitá-lo, mas, às vezes, demorava, e 
qundo eu chegava lá, ele perguntava, ‘Cadê Cás-
sio? Cássio nunca mais veio me ver.’” 

E aqui Cássio dá seu depoimento sobre a 
admiração mútua entre os dois: “Tenho excelente 
lembrança do Seu Luiz Augusto. Embora tenha 
convivido pouco com ele, desde pequeno, acom-
panhando o meu pai e até já adulto ia na fábrica 
conversar com ele. Tenho muito boas lembran-
ças”.

Cássio prossegue: “A  lembrança maior que 

tenho de Seu Luiz, é o fato dele ter dado uma 
oportunidade para o meu pai e ter lhe ensinado 
muitas coisas. Esse aprendizado, meu pai tam-
bém ensinou a mim e aos meus irmãos, Talita e 
Diego. Recebemos muito desse conhecimento 
para a nossa vida profissional e pessoal, que só 
nos fez muito bem e, modéstia à parte, somos 
hoje as pessoas que somos.” 

“Então, a lembrança que tenho dele é essa 
de muitas histórias folclóricas, algumas do conví-
vio diário do trabalho e de sempre cobrar as coisas 
de uma maneira muito correta a meu pai, e meu 
pai conseguiu transferir isso para nós também. Ele 
sempre disse ao meu pai e meu pai passou para 
a gente: ‘Só temos duas coisas a fazer: O Certo e 
o Errado. Procure sempre fazer pelo lado certo’. 
“Essas são lições irrefutáveis”, observa Cássio.

“Aprendemos isso e adotamos para as nos-
sas vidas e para tudo que a gente faz. Seja para 
a vida pessoal, seja para a vida profissional. Inclu-
sive, esses mesmos ensinamentos passaremos 
para os nossos filhos, eu e Ana Carolina, para Ma-
rina e Dante; Diego e Gisele, para Antônio; e Talita 
e Enaldo, para Maria Manuela”, disse Cássio.

Ele finaliza afirmando: “São essas as lem-
branças que tenho do Seu Luiz Augusto. Esporte 
era outra coisa é que ele adorava. Quando nos 
encontrávamos, a gente conversava sobre vários 
esportes, futebol, vôlei, basquete. Ele tinha uma 
mentalidade muito esportiva mesmo. Outra coisa 
que adorava, eram os produtos Tupy. Sua sala 
era cheia de pôsters da marca, que ele atualizava 
sempre”, conclui.

lá na fazenda’. Aliás, a preocupação dele era com 
a chuva. Toda vez que o encarregado ligava, a pri-
meira pergunta era: ‘E aí tá chovendo aí?’ 
Me ensinou mais do que imaginou

“Seu poder de decisão  era como nunca vi. 
Era aquele tipo de pessoa que quando tem que 
resolver, resolve logo. Nunca deixava para depois 
o que podia fazer na hora. Recentemente, antes 
da pandemia, volta e meia ligava pra ele, levava 
uns dois meses sem a gente se falar e ele telefo-
nava e me dizia, meu amigo, me abandonou. Eu 
não tenho com quem conversar. Eu dizia eu vou 
aí Seu Luiz. Passava um tempo e eu ligava e dizia 
oh Seu Luiz não posso ir aí, ‘mas, eu sei que você 
vem’, ele falava.”

“Não gosto muito de falar, pois ultimamente 
estou sonhando muito com ele e está sendo ruim, 
pois não acordo bem, porque fico lembrando da-
quelas coisas que ele comentava comigo. São 

todas essas coisas que aconteceram e a gen-
te quando gosta de uma pessoa, como gostava 
dele, fica lembrando dessas recordações. Aí a 
saudade aumenta.” 

“Hoje, me dou conta que ele me ensinou 
mais do que eu pensava, muito mais do que aqui-
lo que eu imaginava que ele tinha me ensinado. 
É mais ou menos aquela história do pai com o fi-
lho. Quando a gente é pequeno, o pai é um herói.
Quando chega a uma determinada idade, o pai é 
mais ou menos. Quando chegamos aos 40, 50 
anos,  a gente diz meu pai não sabe nada. Mas, 
quando o pai morre aí ele diz, ah se meu pai tives-
se aqui. É mais ou menos isso o que sinto por ele.”

“Simplesmente, Seu Luiz foi uma pessoa fan-
tástica, meu amigo, que me deu ensinamentos fun-
damentais para minha vida pessoal e profissional”, 
conclui Manuel Cabanelas. 

LEMBRANÇAS DE CÁSSIO CABANELAS

Cássio trilhou o mesmo caminho do pai
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“Luiz Augusto foi meu mestre, 
meu amigo e uma pessoa que 

me ensinou tudo que eu sei 
hoje. Ele me ensinou como 

profissional e eu sempre seguir 
as suas orientações. E mais 

do que isso, ele me ensinou a 
ser decente, a ser bom amigo, 

bom pai e bom profissional. Me 
ensinou como se trabalha e 

como se é gente. Porque quando 
eu comecei a trabalhar com ele, 

confesso que  não era gente. 
Fui criado por meu pai Manuel, 

que me trouxe menino da 
Espanha e convivi muitos anos  
com a ausência do afeto e dos 
cuidados maternos, pois minha 
mãe havia ficado na Espanha. 

Obrigado meu amigo Luiz Augusto Gantois 
de Carvalho, diretor da fábrica Biscoitos 
Tupy, que deu régua e compasso para a 
minha vida profissional e pessoal!

“
”

Manuel Cabanelas

Ao mestre 
com carinho!

Quando fui para a Tupy, 
contratado por Seu Luiz, 

eu tinha 17 para 18 anos. 
Comecei trabalhando aqui 

em Salvador e como o 
pessoal que trabalhava no 
interior, ganhava mais, eu 

pedi, e ele me deu essa 
oportunidade, de ir para o 

interior, como representante 
e estou até hoje. Tudo que 
eu consegui eu devo a ele. 

E o que ele me ensinou e 
eu não consegui aprender, 

foi falta de capacidade 
minha. Mas, eu acho que eu 

cheguei bem. 
Perdi meu amigo e um 

amigo é difícil de recuperar. 
Ainda mais um amigo 
do quilate dele. Uma 

pessoa muito capaz, muito 
inteligente e que transferiu 

alguma coisa disso para 
mim. 

Só desejo que Deus o 
coloque no lugar que ele 

merece, porque ele merece 
um lugar ótimo, de muita 

luz, paz e harmonia. Siga 
em paz meu amigo!”
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ASDAB
EM DESTAQUE
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ASDAB E SINDATACADO LUTAM PELA
APROVAÇÃO DO PLP Nº 5/2021  

Por Eraldo Alves
FOTOS: Divulgação 

A Associação Brasileira de Atacadistas 
e Distribuidores de Produtos Industrializados 
(Abad), juntamente com a Associação de Agen-
tes de Distribuição do Estado da Bahia (Asdab) 
e o Sindicato do Comércio Atacadista e Distri-
buidores de Gêneros Alimentícios do Estado da 
Bahia (SindAtacado) lutam pela aprovação, pelo 
Congresso Nacional, do PLP nº 5/2021 que visa 
prorrogar as isenções, os incentivos e os bene-
fícios fiscais ou financeiros-fiscais vinculados ao 
ICMS destinados à manutenção ou incremento 
das atividades comerciais, até o ano-calendário 
de 2032. 

Segundo Antônio Cabral Filho, presidente 
do SindAtacado e coordenador da Abad junto às 
associações do Nordeste, o projeto vai diminuir 
os impactos decorrentes da extinção dos benefí-
cios fiscais concedidos pelos Estados ao comér-
cio, principalmente o atacadista e o distribuidor. 
Antônio Cabral adianta que em relação a trami-
tação do projeto de lei 5/2021, está acontecendo 
ainda de forma lenta. “Precisamos do apoio dos 
senadores e deputados federais de nossas 27 fi-
liadas da Abad que cobre todo território nacional”

A Lei Complementar nº 160/2017 foi pu-
blicada com a ideia de convalidar os benefícios 
concedidos em desacordo com a Lei Comple-
mentar nº 24, de 1975, e estabelecer um prazo 
final para os mesmos, de sorte a mitigar a guerra 
fiscal entre os estados e dar segurança jurídica 
aos contribuintes.“Neste sentido a Lei Comple-
mentar nº 160/2017 permitiu a extensão dos be-

nefícios fiscais concedidos aos diversos segmen-
tos da atividade econômica, sendo que, porém, 
a prorrogação dos prazos não foi uniforme aos 
diferentes setores da economia, gerando distor-
ções nas cadeias de produção e de comerciali-
zação de bens e mercadorias”, explica Antônio 
Cabral.

O presidente do SindAtacado ressalta ain-
da que desta forma, a aprovação do PLP 5/2021, 
que prorroga os prazos dos benefícios fiscais 
até o décimo quinto ano após a publicação da 
Lei Complementar nº 160/2017 ao segmento do 
comércio atacadista e distribuidor, restabelece o 
equilíbrio econômico na cadeia de produção e 
distribuição dos bens produzidos no país. 

Segundo ele, o projeto tem como pontos 
positivos, a relevância do atacadista e distribui-
dor na cadeia de abastecimento e no escoamen-
to da produção nacional. Ou seja, o comércio 
atacadista e distribuidor possui relevante função 
no processo de escoamento e abastecimento do 
mercado nacional, haja vista que o distribuidor 
tem a função de escoar a produção do Oiapoque 
ao Chuí. “Assim, o atacadista e o distribuidor são 
importante braço operacional na cadeia logística 
do país, pois é através destes que se abastece 
os pequenos e médios comércios varejistas, prin-
cipalmente longe dos grandes centros urbanos, 
levando produtos de primeira necessidade como 
alimentos e higiene pessoal às comunidades 
mais carentes”

“Logo, a aprovação do PLP nº 5/2021, em 
prazo correlato à extensão dos benefícios con-
cedidos ao segmento industrial, tem o condão de 
possibilitar remanescer o equilíbrio econômico 
entre o segmento industrial e comercial”, reforça 
Antônio Cabral.

Outra grande importância do projeto é sobre 
o impacto no custo de venda das mercadorias ao 
comércio varejista e ao consumidor final. O pre-
sidente do SindAtacado, explica que os benefí-
cios fiscais atualmente concedidos ao setor co-
mercial não são represados através de margens 
de lucros, mas sim, são alocados diretamente no 
preço dos produtos fazendo com que impacte di-

retamente o custo médio de venda ao segmen-
to varejista e, por consequência, ao consumidor 
final. “Em razão dos incentivos afetarem direta-
mente o custo do comercial atacadista e distri-
buidor, através da redução do ICMS apurado, os 
benefícios fiscais são verdadeiros mecanismos 
de proteção social”.

Entende Antônio Cabral que a aprovação 
do PLP nº 5/2021 é de extrema relevância, pois 
os benefícios fiscais permitem o acesso a bens 
de primeira necessidade por preços reduzidos, 
haja vista que os benefícios fiscais compõem di-
retamente o preço da mercadoria revendida pelo 
atacadista e distribuidor.

O projeto de lei é importante também 
quanto a ausência de Impacto Financeiro ao 
Orçamento Público da União e dos Estados. “A 
concessão de incentivos fiscais constitui em re-
núncia de receitas (fiscal) e, de acordo com a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, exige contrapartidas 
pelo Gestor Público no orçamento. Contudo, a 

prorrogação das isenções, dos incentivos e dos 
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados 
ao ICMS destinados à manutenção ou ao incre-
mento das atividades comerciais não afetarão as 
receitas da União, haja vista que a extensão do 
prazo se verifica no âmbito dos Estados Federa-
dos”, ressalta.

Explica ainda o presidente do SindAtacado 
que as receitas públicas das Unidades Federa-
das, atualmente, já não contemplam, nos respec-
tivos orçamentos, receitas públicas originárias, 
em virtude da vigência dos benefícios concedi-
dos até o ano de 2022. “Nesse sentido, a prorro-
gação do prazo do benefício fiscal não acarreta 
impacto no orçamento público, haja vista que 
estes benefícios já foram computados nos atuais 
orçamentos das Unidades Federadas. Portanto, 
a prorrogação dos benefícios fiscais atualmente 
concedidos pelos Estados Federados não impac-
tam no orçamento público dos Estados Federa-
dos”, finaliza.

O consultor tributário da Asdab/SindAta-
cado, Bruno Branco, em análise sobre o refe-
rido projeto de lei, diz que o setor atacadista e 
distribuidor terá perdas expressivas caso não 
seja aprovado e, por isso, é justa a reivindica-
ção da prorrogação dos incentivos até 2032. 

Bruno Branco declara: “O setor comer-
cial atacadista se vê atualmente encurra-
lado pelo prazo final de fruição dos incenti-
vos fiscais do ICMS em dezembro de 2022. 
Nesse sentido, propusemos o projeto de Lei 
nº 5/2021, que visa equiparar os tratamentos 
tributários concedidos ao setor comercial ata-
cadista à indústria, prorrogando os incentivos 
até 2032”. 

Ele acrescenta que, “quando da pro-
mulgação da Lei Complementar 160/17, 
limitando o prazo dos incentivos fis-
cais até dez/2022, se previa que a re-
forma tributária já teria sido aprovada. 
Considerando que a aprovação de uma re-
forma tributária ampla está cada vez mais 
distante, a aprovação do PL 05/2021 é vital 
e tem como objetivo não desencadear um 

enorme desequilíbrio tributário”. 
Para finalizar ele arremata: “Os es-

tados do Nordeste, por suas fragilida-
des naturais, seriam os mais afetados. 
A extinção dos incentivos fiscais para o se-
tor resultará em aumento de custos e con-
sequentemente de preços ao consumidor. 
A prorrogação dos benefícios não afetará o 
orçamento da União, considerando que a ex-
tensão do prazo se dará no âmbito dos Esta-
dos e o orçamento público estadual já con-
templa essa renúncia”.

PRAZO ENCURRALA SETOR ATACADISTA

O Bruno Branco é consultor tributário da AsdabAntôno Cabral é o presidente do SindAtacado
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1. Pagamento Instantâneo
Lançado em novembro no Brasil, o 

PIX, sistema de pagamento instantâneo 
desenvolvido pelo Banco Central, tem ajudado 
as lojas virtuais a oferecerem uma opção 
de meio de pagamento para o usuário, mais 
rápida e segura que a compra com cartão 
ou dinheiro.  Por ser instantâneo e operar 24 
horas por dia, a novidade acelera o prazo de 
entrega para o consumidor final e ainda reduz 
custos para o varejista.

2. Compras personalizadas
A personalização é o ponto chave para 

trazer melhores resultados e experiência 
de compra para o cliente, sendo um grande 
diferencial competitivo em relação às outras 
marcas. O e-commerce da Nike, por exemplo, 
permite que o consumidor personalize quase 
todos os aspectos de alguns de seus itens, 
assim, o cliente consegue escolher produtos 
da marca como se fosse um quadro em branco 
e, a partir de um sistema de configuração, 
deixar o tênis ou roupa, por exemplo, 
exclusivo. Inclusive, eventualmente, trocando 
a impressão da logo da marca por seu nome 
ou outra mensagem. 

Contudo, esse bônus deve ser 
acompanhado por uma boa gestão e operação, 
pois, caso o produto entregue ao cliente 
tenha algum erro ou não esteja da forma que 
ele personalizou, pode se tornar um grande 
problema. 

3. Voice Commerce
No mercado americano, cerca de 20% dos 

consumidores realizam compras de produtos 
através de assistentes virtuais, como a Alexa, 
da Amazon, e o Home, do Google Home. Devido 
ao elevado crescimento e desenvolvimento da 
tecnologia de reconhecimento por voz ao longo 
dos últimos anos, essa tendência também está 

chegando ao Brasil. 
4. Re-commerce
O re-commerce é basicamente a venda 

em loja virtual de produtos usados, já que 
existe uma grande preocupação em relação 
à sustentabilidade do planeta e ao consumo 
desenfreado de produtos. Muitas pessoas 
estão com renda menor devido à crise da 
Covid-19 e, por isso, itens usados podem 
ser de grande serventia. Marketplaces como 
Enjoei e brechós online como o Troc estão 
cada vez mais em alta, afinal, o consumo 
consciente é um estilo de vida para muitos, 
principalmente para as novas gerações.

5. Shoppable
Uma série de plataformas estão 

começando a possibilitar a realização de 
compras por meio de seus aplicativos ou QR 
Codes. Um grande exemplo é a loja virtual do 

DEZ TENDÊNCIAS DO 
E-COMMERCE PARA 2021

O e-commerce foi um dos segmentos com maior crescimento 
em 2020, já que de acordo com a Associação Brasileira de Comér-
cio Eletrônico (ABComm), apenas entre os meses de março a julho, 
o Brasil ganhou 150 mil novas lojas virtuais. Além disso, durante o 
mesmo período, o faturamento aumentou 47%, a maior alta em 20 
anos, segundo um levantamento da Ebit/Nielsen. Neste novo ce-
nário, para continuar faturando, tanto os grandes varejistas quanto 
os pequenos foram forçados a melhorar ou a criar canais de ven-
das digitais. O resultado é que esse mercado conseguiu avançar 
e quebrar algumas barreiras existentes no Brasil, implementando 
mudanças como Voice Commerce e Shoppable, que tiveram gran-
de impacto no setor, que deve crescer ainda mais este ano. Confira 
as 10 principais tendências do varejo online para 2021. 

Vinicius Ribeiro, gerente de marketing do Magis5, Hub de 
Integração e Automação para vender em Marketplaces

Por Vinicius Ribeiro
FOTO E ILUSTRAÇÕES: Divulgação 
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Instagram, que permite que os produtos sejam 
adquiridos direto na rede social. A própria Netflix 
já prepara um lançamento em que o consumidor 
poderá adquirir itens exibidos nas séries e filmes 
que são mostrados na plataforma de streaming, 
usando  QR Code. Com essa facilidade, 
diversas barreiras de compra são quebradas 
automaticamente e o processo se torna muito 
mais fluido para o cliente. 

6. Lojas virtuais interativas
Uma das maiores tendências do 

e-commerce voltadas para os nichos de vestuário 
e decoração são as lojas virtuais interativas. 
Muitas pessoas gostam de “provar” ou ao menos 
ver como ficariam utilizando um determinado 
produto e, por meio do uso da realidade virtual, 
é possível, por exemplo, experimentar sapatos, 
vestidos e uma variedade de itens, sem sair 
de casa. Marketplaces como Netshoes e 
Centauro já adotaram essa tecnologia em suas 
plataformas para o uso do consumidor.

7. Inteligência Artificial e Big Data
Essas ferramentas são utilizadas para 

prever o comportamento do consumidor 
dentro do site, proporcionando melhores 
experiências, baseadas nos hábitos de compra 
e em todas as informações do usuário. Apesar 
de ser relativamente comum, tende a crescer 

e melhorar cada vez mais, proporcionando 
ao cliente uma experiência completamente 
personalizada e única.

8. Mobile Commerce
Segundo pesquisa de 2020 do Statista, 

empresa alemã especializada em dados de 
mercado e consumidores, até  2023, 73% das 
compras serão feitas por meio de dispositivos 
móveis. Ter uma loja virtual que possua um site 
responsivo, “Mobile Friendly” e que proporcione 
uma boa experiência para aqueles que acessam 
a página através do celular é um grande 
diferencial e pode se tornar algo ainda mais 
relevante no futuro.

9. Assinaturas como modelo de 
negócio

É possível que muitos e-commerces 
acabem migrando para clubes de assinaturas, 
no qual os usuários são cobrados por planos 
mensais, semestrais ou anuais e recebem 
produtos ou serviços de maneira regular. O 
Wine, que trabalha com vinhos, e a YVY Brasil, 
que atua no segmento de produtos de limpeza, 
estão entre os principais exemplos de lojas 
virtuais que já oferecem esse modelo de compra.

10. Chatbots e Conversational 
Commerce

Essa é a grande aposta das empresas e 
marketplaces, já que os chatbots estão cada 
vez mais populares, sendo utilizados para um 
primeiro contato com o cliente, resolvendo 
pedidos menos complexos a qualquer hora 
que o usuário estiver navegando no site, além 
de prever comportamentos e hábitos. Muitos 
e-commerces estão aderindo à solução com 
o objetivo de proporcionar redução de custos 
operacionais. Em 2020, em meio a pandemia, 
a Maxmilhas, travel tech de Belo Horizonte, 
adotou a tecnologia para fornecer a compra de 
passagens aéreas pelo Whatsapp .

SIGA TAMBÉM NAS REDES SOCIAIS @campanella_alimentos
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O Magis5, além de ser um hub integrador 
de marketplaces,  é também, uma plataforma 
de gestão e gerenciamento com papéis e ca-
racterísticas de um ERP. “Desenvolvemos uma 
solução inteligente capaz de atender de ponta 
a ponta o seu modelo de negócio online, fa-
zendo boa parte do processo custoso de forma 
automática. Isso faz com que seja possível ter 
mais liberdade para focar apenas no que é de 
extrema importância, focar na estratégia e Ven-
der Mais”, salienta Vinícius Ribeiro, o gerente 
de marketing da empresa. 
Vantagens do sistema Magis5 

Com o Magis5, é muito mais prático e ágil 
a empresa realizar a gestão de sua operação, 
além de integrar aos principais marketplaces 
e automatizando a sua expedição, explica o 
gerente de marketing da empresa, Vinícius Ri-
beiro. Ele cita entre outras vantagens:

• Flexibilização da operação, pois com 
apenas um painel, sua empresa consegue 
emitir notas fiscais em diferentes CNPJs, tudo 
isso de forma automática e transparente. 

• Sua empresa terá mais tempo para fazer 
o que realmente importa, traçando novas es-
tratégias para atingir melhores resultados;

• O Magis5 permite precificar de forma au-
tomática;

• Proporciona que sua empresa foque mais 
tempo na estratégia do seu negócio; 

• Permite gerenciar seu estoque de forma 
eficiente, além de proporcionar o acompanha-

mento de todos os pedidos emitidos.
Mais vantagens

•  Crie Anúncios e kits de uma só 
vez - Gerencie anúncios de todos os marke-
tplaces em um único painel. Crie Kits e au-
mente seu ticket médio;

• Expedição automatizada - Tenha 
mais agilidade na separação dos seus pedi-
dos, acabe com os pedidos enviados errados 
e não se preocupe em informar aos marketpla-
ces os dados das suas notas fiscais.

•  Impressão de NF e Etiqueta de 
forma conjunta - Acabe com as dificulda-
des na hora de emitir e imprimir suas notas fis-
cais, nós fazemos para você com apenas um 
click. Perder tempo casando notas fiscais com 
etiquetas é coisa do passado;

• Gerencie Múltiplos CNPJs sem 
pagar nada a mais por isso - Flexibili-
ze sua operação, com apenas um painel você 
consegue emitir notas fiscais em diferentes 
Cnpjs, tudo isso de forma automática e trans-
parente.

 Enfim, assegura Vinícius Ribeiro, você 
prepara o seu e-commerce para crescer de for-
ma organizada, além, enfatiza, ele: “O maior 
desafio que você pode encontrar, é crescer de 
forma organizada e sem perder o controle da 
sua operação”. Finalizando, ele diz: “O Magis5 
conta com recursos indispensáveis para quem 
acredita que um negócio só é lucrativo se for 
bem controlado”.

MAGIS5
Hub integrador de marketplaces e plataforma de 
gestão e gerenciamento
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ROGÉRIO MACHADO
Proprietário da Agillys Consultores & Associados, 
mentor, consultor, palestrante, professor e escritor 

-  @rogeiromachadomentor

VOCÊ PODE MAIS!

DICAS DO
ROGÉRIO

 Estamos passando um mo-
mento difícil no mundo. Muita gente 
adoecendo e morrendo de um lado e 
outros tantos vendo a queda nos seus 
negócios e, consequentemente, de-
semprego e falta de renda da popula-
ção mais pobre para as necessidades 
básicas.
 No nosso condomínio fizemos 
um movimento entre os moradores 
e arrecadamos dinheiro para com-
prar cestas básicas. Hoje doamos 80 
destas cestas para o Cáritas da Igreja 
Católica de Gramado, que repassa-
rão aos mais necessitados.
 Antes de publicar isso, pensei 

bastante, porque a ideia não é a au-
topromoção, mas estimular as pesso-
as a fazerem algo parecido, indepen-
dente da sua orientação religiosa ou 
a ausência dela. Não dá para ficar no 
conforto imaginando que falta o bási-
co para tantos.
 Sempre temos com o que con-
tribuir, nem que seja um sorriso ou 
uma palavra que leve esperança de 
dias melhores.
 Essa ação é o resultado do 
envolvimento de muitas pessoas em 
prol do bem comum.
Todos podemos fazer mais. 
Você pode mais!
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“Em todos os lugares do País onde andou, 
sempre levou no coração a cidade de Euclides 
da Cunha. Fazia questão de dizer a sua origem. 
Ele foi e sempre será a nossa base. Nós 
seguimos da maneira como aprendemos com 
ele e continuamos aprimorando do nosso jeito. 
Ele nos deixou um legado de que o correto é o 
melhor caminho. Nos ensinou a sermos fiscais 
de nós mesmos e do nosso próprio trabalho. 
Ele amava o que fazia. Tinha verdadeiro amor 
em servir. Por muitos anos, quando faltava itens 
na loja ele mesmo pegava o carro e ia buscar 
mercadoria em Salvador. Fazia pelo prazer em 

não deixar faltar nada para os clientes. Quando 
ia para congressos fazia questão de trazer 
malas cheias de brindes para distribuir dentro 
da loja. Neste mesmo pensamento de servir, 
o sonho da loja 2 começou. Ele queria que os 
clientes tivessem espaço para passear na loja 
com seus carrinhos. Além de se preocupar com 
lojas arejadas, onde o vento pudesse circular. 
Conforto e segurança para os nossos clientes 
era sua prioridade. Ele prezava pelo bem-
estar de clientes e funcionários. Com espírito 
visionário empreendedor construiu mais uma 
loja com a bênção de Deus, mesmo quando 

muitos desacreditavam e 
o chamavam de louco. O 
Mercadinho Paulista vem há 
30 anos servindo ao povo de 
Euclides da Cunha e região. 
Com muito amor, carinho, 
respeito e dedicação. Assim, 
será nos próximos 30, 60 e 
90 anos. O tempo que Deus 
permitir. Essa é a nossa 
história e nada pode apagar, 
nem mesmo a morte!” (Na 
página ao lado, João Costa 
e familiares em vários 
momentos).

Família Mercadinho 
Paulista!

Informe Institucional Informe Institucional

Homenageiam
Sandra, Joane, Gillon e família

João Costa pelos 30 anos do
Mercadinho Paulista
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MERCADINHO 
PAULISTA 
COMPLETA 30 
ANOS

em um terreno de cerca de 5.000m2, que fica 
localizado próximo à BR-116, ao lado do Centro 
de Abastecimento da cidade. Inicialmente, a 
loja foi inaugurada com cerca de 2.500m2, só 
de área de venda, em maio de 2014. Em 2018, 
ampliou para 3.500m2, se transformando no 
maior empreendimento supermercadista de 
toda a região. Aliás, só tem similares em Feira 
de Santana e Salvador.

Quis o destino que João Costa Soares, não 
estivesse aqui para comemorar tão efusiva data. 
No dia 30 de maio do ano passado, vitimado por 
um câncer de próstata, João se foi, aos 69 anos, 
mas deixou um legado que ficará não somente 
da vida empresarial de Euclides da Cunha, mas, 
com certeza, referência, em toda a Bahia. As 
comemorações dos 30 anos da empresa foram 
realizadas, ainda cumprindo um luto, pela forte 
Sandra, a viúva, e pela sua filha Joane, estas 
secundadas por Gillon, o genro, e o irmão 
Batistinha.

João Costa Soares, apesar de não ter 
completado o primário, nasceu com o dom de 
fazer negócios, entreter e encantar pessoas. 
Ao longo de sua vida, desde quando saiu do 
aconchego dos pais Maria Alvina e Napoleão, 
que viviam nas terras de Laginha, pertencente 
a Monte Santo, que protagonizou a saga de 
Antônio Conselheiro, na guerra de Canudos, 
que João queria melhorar de vida. 

Aos 13 anos, em companhia de um tio, 
lá se foi Joãosinho, carinhosamente chamado 
pela família, ainda com 13 anos, para o Rio de 

Janeiro. De lá, foi para Santos e fez fortuna. 
Menino temente a Deus e apegado à familia, 
João levou pais e irmãos, na década de 1970, 
para morar com ele em São Paulo. 

No início dos anos 90, já com vontade de 
viver uma vida mais acomodada ao lado da sua 
Sandra, vendeu alguns negócios em Santos, 
mas continuou com outros, retornou a Euclides 
da Cunha. O objetivo era voltar às origens, 
administrar sua fazenda em Euclides da Cunha 
e negociar com gado. Mas, Deus e o destino 
reservavam para ele e D.Sandra, como ele lhe 
chamava carinhosamente, a oportunidade de 
desbravar um novo mundo, o dos negócios 
do autosserviço, através da atividade 
supermercadista. E, diga-se de passagem, 
construíram uma bela história.

O Mercadinho Paulista completou no 
último dia 20 de março, 30 anos de história, 
atuando em Euclides da Cunha-BA, a 310 km 
de Salvador. Construído para o irmão, que não 
quis assumir a empreitada, João Costa Soares 
e a esposa Sandra Pinto Soares inauguram o 
pequeno mercado no dia 20 de março de 1991, 
aliás,  mesmo dia do seu natalício. Oriundo dos 
negócios de hotelaria e entretenimento noturno, 
desenvolvidos com muito sucesso na cidade 
litorânea paulista de Santos, onde fez a sua 
bem-sucedida vida empresarial, João Costa, 
literalmente, só encontrou felicidades no ramo de 
supermercados.

Da pequena loja, chamada de número 1, 

localizada na Rua Oliveira Brito, naquela cidade, 
o casal foi prosperando. Estrategicamente 
localizada com frente para três ruas, a expansão 
se deu com aquisições de casas  vizinhas que 
foram se transformando em área de venda. 
De um espaço que não chegava a 100 m2, o 
empreendimento se transformou em um pujante 
e sortido supermeracdo, hoje com cerca de 
1.200m2. Consolidado esse empreendimento, 
irrequieto como foi a vida inteira, João, com 
o apoio decisivo de Sandra, tendo já ao seu 
lado, a filha Joane, decide construir o maior 
supermercado da região.  

É assim que nasce a loja número 2, desta 
vez totalmente planejada, pois é construída 

Lojas do Mercadinho Paulista em Euclides da Cunha

João Costa se encontrou no ramo supermercadista

Informe Institucional
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NA LOJA, JOÃO COSTA FICAVA FELIZ 
ENTRE CLIENTES E FORNECEDORES

Apesar do sucesso alcançado nas 
outras áreas empresariais onde atuou, 
hotelaria, entretenimento noturno, fazenda 
etc., foi no setor supermercadista que João 
Costa Soares, literalmente, se encontrou. A 
interação com os clientes, principalmente,  
com os fornecedores no chão de loja, no 
ponto de venda, não era homem de escritório, 
que encontrava a felicidade. João nasceu 
para servir, família, amigos e, principalmente, 
aos seus clientes, que tratava sempre com 
desvelo e, alguns, chamava pelo nome.

Era rigoroso com os seus colaboradores, 
quando se tratava da disciplina e no trato 
com os clientes das lojas. Ele dizia: “O cliente 
é o dono do Mercadinho Paulista. Todos nós, 
incluindo eu, somos empregados do cliente e 
temos de atendê-lo e tratá-lo como ele quer”, 
vaticinava entusiasmado. Aos fornecedores 
era também muito exigente, queria as 
melhores condições para comprar e repassar 
as vantagens para os seus clientes. Mas, era 
justo, e tinha sempre um carinho especial por 
eles, especialmente nas comemorações. 

O saudoso João Costa, comemorando com a família, seus 65 anos e os 25 anos do Mercadinho Paulista; na página ao 
lado registros de outros momentos comemorativos, com amigos e fornecedores, que o deixavam muito feliz

Informe Institucional
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CORUJÃO SE EXPANDE E 
ABRE A LOJA DE SOBRADINHO

que, além de bom atendimento que a 
população feirense já conhece, as promoções 
do Corujão são um destaque à parte. Em 
seu jingle, o Corujão reforça a mensagem de 
diferenciação e das promoções: 

“Tem, tem, tem, no Corujão tem tem 
supermercado, açougue, adega e padaria, 
Tem Corujão pra família e pra vizinha,Aí você 
pensa, o que mais o Corujão tem? Tem tudo 
e tem preço, Tem pão quentinho, uma cerveja 
geladinha e um bom vinho para o bon-vivant! 
No Corujão tem oferta dia e noite, de manhã, 
a turma quer se reunir... O que a dona de 
casa quer tem aqui... Tem, tem, tem no Corujá 
tem, tem tudo e tem preço tem, Oh Corujão 
diferenciado”.   Tudo embalado por uma 
melodia eletrizante.

A loja é supermoderna e tem equipamentos 
de excelência, que foram fornecidos pelo Grupo 
Bramiar e seus parceiros, cujos os principais 
são: Ecoart, todo o mobiliário de madeira, 
como os expositores de hortifruti; Maisfrio,  
equipamentos de refrigeração, balcões 
frigoríficos, ilhas, açougue etc.; e a Imperial,  
gôndolas e checkouts. Rafael Guntin, diretor 
comercial do Grupo Bramiar, esteve presente 
na inauguração com sua equipe, declarou que 
estava muito satisfeito com o resultado final da 
loja e que agradecia a confiança dos sócios da 
empresa em ter a Bramiar como parceiro. 

“Tem, tem, tem, no Corujão tem, tem tudo 
tem ...” , como insistentemente diz o jingle do 
Corujão, Sobradinho ganhou também o seu 
Supermercado Corujão, que está localizado 
na Rua Professora Bertholina Carneiro, 
2000, inaugurado no dia 5 de fevereiro. Os 
sócios-proprietários, Victor Borges e Daniela 
Lacerda, e Vinícius Rocha e Maria Buregio, 
estavam felizes por conquistar mais um 
objetivo.

Com essa loja, o Grupo Corujão completa 
seis lojas em Feira da Santana, se juntando 
às da Avenida Maria Quitéria, Avenida 
Getúlio Vargas, Rua Senador Quintino, Feira 
X Condomínios e Artêmia Freitas, inaugurada 
em janeiro último. A meta, como ressalta 
o CEO do Grupo, Victor Borges, “é dar 
continuidade ao nosso plano de expansão, 
não somente em Feira de Santana, mas 
também em outras cidades da Bahia e outros 
estados”.

A nova loja com boa  área de venda,  

tem tudo que as demais unidades da rede 
têm: açougue, padaria, adega, mercearia, 
bazar, higiene e limpeza, excelente seção 
de hortifruti, além de frios, congelados, 
perecíveis, bebidas, cosméticos etc. Enfim, 
é uma loja completa e que segue o padrão 
de qualidade e atendimento, diferenciais do 
Corujão que estão conquistando os feirenses.

Dani Lacerda, sócia e diretora comercial 
do Grupo Corujão, agradece sempre a Deus 
por mais uma conquista. Também garota-
propaganda do Corujão, através das mídias 
sociais, Instagram, Facebook, ela assegura 

Rafael Guntin (Bramiar), entre os casais de sócios, 
Maria Burégio, Vinícius, Victor Borges e Dani Lacerda

Vinícius Rocha, Rafael Guntin e Victor Borges interagem com o Corujinha

Rafael, da Bramiar, com os sócios Vinícius, Mário e Victor

INAUGURAÇÃO INAUGURAÇÃO
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Independentemente do fechamento de 
acordo comercial, ou seja, a venda dos seus 
equipamentos, o CEO da Ecoart, Luiz Donato, 
prefere estabelecer vínculos de amizades com 
os seus clientes. E é assim em todo o Brasil. 
Com essa filosofia de vida, a Ecoart tem marcado 
presença, com os seus produtos, em vários 
supermercados do Brasil. Com o Supermercado 
Corujão não foi diferente. Antes de falar em 
negócio, Luiz se encantou com o jeito de ser do 
casal Daniela Lacerda e Victor Borges, sócios 
dos Corujão.

“É um casal encantador, que já se consolida 
como grandes supermercadistas em Feira de 
Santana, e tem um futuro brilhante”, afirma 

Luiz, lembrando que a primeira vez que foi a 
Feira tratar de negócios com o casal, primeiro 
ocorreu o estabelecimento de uma amizade, 
pela receptividade dada por Victor e Dani a ele. 
Com objetivos de vida parecidos, temência a 
Deus, ajudar ao próximo, serem honestos, éticos, 
respeitosos e transparentes nos seus atos, não 
foi dificil fazermos negócios”, assevera Luiz 
Donato.

Em parceria com a Bramiar, a Ecoart já está 
presente em três lojas do Corujão, Getúlio Vargas, 
Artêmia Freitas, no bairro do Sim, e agora na loja 
Sobradinho/Campo Limpo. Para Luiz Donato é 
um orgulho a Ecoart está participando de tão belo 
projeto.

ECOART, AMIZADE E NEGÓCIOS

Rafael Guntim
(75) 99981 5101
www.bramiar.com.br

(14) 98115 8304
luiz@grupoecoart.com.br

www.grupoecoart.com.br
Tel.: (14) 3227 4464 . Bauru . SP

VENDAS 

Mobi l iár io  Comerc ia lgrupoecoart

CORUJÃO SOBRADINHO
TAMBÉM ESTAMOS AQUI!
UM BOM MOTIVO PARA 

FESTEJAR UM EXCELENTE 
EMPREENDIMENTO.
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Luiz Donato muito satisfeito com a parceria com o Corujão
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BRAMIAR, IMPERIAL E MAISFRIO 
ENTREGAM LOJA NA CHAVE

A parceria do Grupo Bramiar com os 
seus clientes continua de vento em popa. 
Depois de ter realizado trabalho para várias 
lojas do Grupo Supermercados Corujão, em 
Feira de Santana, chegou a vez de montar a 
unidade do bairro de Sobradinho. Essa loja 
foi totalmente executada pela Bramiar e os 
seus parceiros Ecoart, Imperial e Maisfrio. 
Da Ecoart, veio o mobiliário de madeira; da 
Imperial, os checkouts; e da Maisfrio, toda 
parte de refrigeração.

“Essa loja representa um orgulho 
muito grande para nós, pois a entregamos, 
literalmente, na chave. Ou seja, faz parte de 
um produto que oferecemos ao mercado que 
é o Projeto loja chave na mão”, salienta 
Rafael Guntin, diretor comercial do Grupo 
Bramiar. A vitoriosa parceria da Bramiar 
e Corujão já data de 2019, que se iniciou 
com a reforma da loja Getúlio Vargas, com 
equipamentos da Ecoart, Maisfrio e Imperial, 
e da loja do bairro Sim, com a Ecoart.

Rafael Guntin está feliz em entregar mais um empreendimento do projeto da Bramiar, denominado “Loja chave na mão” 
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MIXBAHIA INAUGURA LOJA 
NO PARQUE JÚLIO CÉSAR

versar com o cliente e saber dele quais os seus 
anseios para assim poder tomar uma decisão 
rápida e eficiente. 

Sobre a perspectiva da Rede para 2021, 
Rocha disse que é bastante otimista. “A Rede 
mantém a sua estratégia de expansão no nú-
mero de lojas e também bastante focada com a 
área comercial para ficarmos bem competitivos 
com este mercado que é bastante acirrado”. 

Ainda sobre a estratégia nas lojas de vi-
zinhança, ele disse: “Como estamos posiciona-
dos em 80% das lojas de vizinhança, precisa-
mos mostrar para esse cliente que não precisa 

sair do bairro para poder fazer as suas compras 
com boas ofertas e um preço justo num exce-
lente ambiente, além de trabalhar bem com o 
e-commerce com as vendas online que é um 
outro grande desafio para atender o cliente com 
toda segurança”.  

A Rede MixBahia está localizada no esta-
do da Bahia, na cidade de Salvador e Região 
Metropolitana, e no interior do estado. Nasceu 
com o objetivo de fortalecer a cultura associa-
tivista entre as pequenas e médias empresas, 
junto com a prática da parceria entre estas e 
seus fornecedores.

Acreditando no potencial das lojas de vizi-
nhança, a Rede MixBahia inaugurou uma nova 
loja no Parque Júlio César, nº 186, na Alame-
da Carrara, na Pituba: o MixBahia Prime. De 
acordo com Cássio Rocha, gestor executivo 
da Rede MixBahia, a nova loja está gerando 25 
empregos diretos, além dos indiretos com uma 
área de vendas de 400m2² e com área para es-
tacionamento. 

Atualmente, a Rede se encontra com 42 
lojas em todo o Estado da Bahia, sendo 19 na 
cidade de Salvador, gerando cerca de 1700 em-
pregos diretos e, os indiretos, ultrapassam esse 
número numa escala bastante elevada.

Segundo Rocha, a nova loja do Parque 
Júlio César, tem como estratégia o comércio 
de vizinhança e a Pituba é um bairro com a po-
pulação demográfica muito elevada. “A nossa 
proposta é atender esses consumidores num 

ambiente agradável e com produtos que eles 
anseiam consumir. Ou seja, ter um bom relacio-
namento e saber do que esse cliente precisa, 
além de uma excelente condição de preço justo 
e boas ofertas para cada vez mais conquistar 
essa clientela e fidelizá-la. 

Disse ainda o gestor executivo da Rede, 
que o layout da loja permite uma facilidade de 
os clientes transitarem com as categorias dos 
produtos bem localizadas, sem precisarem pe-
gar fila e com um atendimento de caixa excelen-
te, além de contar com delivery para buscar na 
loja ou entregar em casa.  

Quanto ao diferencial da Rede MixBahia, 
Rocha enfatizou, que além da qualidade dos 
produtos e preços bem mais acessíveis, o 
Grupo MixBahia tem como diferencial o atendi-
mento personalizado com a equipe da Rede e 
o próprio dono da loja que se preocupa em con-

Cássio Rocha com os proprietários da loja, Deny Fernandez e Roberta Fernandez

Por Eraldo Alves
Fotos: Benedito Moreira
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CR -  Hoje nosso grande diferencial 
é o nosso planejamento estratégico de 
médio e longo prazo, que norteia um 
posicionamento futuro nos próximos cinco 
anos. Tudo isso, pautado na transformação 
de dados, informações, diagnósticos e 
tomada de decisão, além de uma capilaridade 
muito extensa com um raio de cobertura 
de aproximadamente 500 km, buscando, 
também, apoiar os pequenos e médios 
supermercadistas do interior.

SR - O que a Rede pode oferecer aos 
consumidores baianos?

CR - Temos buscado muito unir os 
custos dos produtos mais justos possíveis 
e de primeira linha, além de se especializar 
mais no atendimento nas lojas e trabalhando 
muitas campanhas de ofertas com os 
fornecedores para trazer essa melhoria no 
mercado de vizinhança. Ou seja, estamos 
aliados à qualidade dos produtos e um nível 
de atendimento e serviços de excelência.  

SR - Como sobressair num mercado tão 
competitivo e o que fazer em momentos de 
crise? 

CR - A competitividade no nosso ramo 
de negócio é realmente bastante acirrada e, 
em alguns momentos, também, um pouco 
desleal, mas tenho certeza que não é saudável 
para nenhuma Rede ou loja. Em função da 
disputa do cliente, eliminamos a margem e 
isso impacta no nível de serviço e qualidade 
no ambiente de loja. Portanto, temos que ser 
bastante fiel neste mercado tão competitivo 
ao nosso planejamento estratégico. 

SR - Qual a perspectiva da Rede para 
2021?

CR - Em 2021, temos ainda esse cenário 
político-econômico muito maldesenhado 
em função da questão sanitária com a 
Covid-19 e também outros problemas que já 
decorrem de muito tempo. É nesse cenário 
de incertezas que as apostas são feitas e 
grandes resultados são conquistados e a 
Rede MixBahia continuará apostando, abrindo 
novas lojas e buscando novos associados e, 
assim, fortalecendo o seu planejamento.

Super Revista – Qual a importância da 
Rede MixBahia para o setor varejista baiano?

Cássio Rocha  – Desde sempre a Rede 
MixBahia surgiu como Central de Negócio, 
isso já está no seu DNA, com a finalidade em 
apoiar o crescimento do pequeno e médio 
varejista baiano. Então, o formato desde 
o início, é esse, e ao longo dos anos essa 
estrutura foi ganhando mais profissionalização 
e hoje próximo a quarenta lojas se faz entender 
que estamos no caminho certo para poder 
gerar para esses varejistas uma condição de 
igualdade e competitividade com os grandes 
atacadistas regionais. Sempre buscando levar 
um diferencial de atendimento e serviços para o 
mercado de vizinhança, dentro de uma estrutura 
profissionalizada e um plano de gestão bem 
montado com o objetivo de atender muito bem o 
nosso cliente e, principalmente, com a entrada 
do e-commerce. 

SR - Quantos empregos diretos a Rede 
está gerando depois da inauguração de novas 
unidades?

CR -  Estamos aproximadamente com 1700 
empregos diretos e os indiretos ultrapassam 
esse número numa escala bastante elevada.

SR - Qual o diferencial da Rede com 
relação às outras redes?

CÁSSIO ROCHA
Gestor Executivo da MixBahia fala sobre 
perspectivas da Rede

“Hoje nosso grande diferen-
cial é o nosso planejamento es-
tratégico a médio e longo prazo, 
que norteia um posicionamento 
futuro nos próximos cinco anos”, 

afirma o gestor executivo da 
Rede MixBahia, Cássio Rocha, 
em entrevista à Super Revista. 

Por Eraldo Alves
FOTOS: Benedito Moreira

BOAS DICAS
PARA SEU NEGÓCIO
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A Rede Novo Varejo surgiu em junho do 
ano passado, em Salvador-Bahia, com o obje-
tivo de revolucionar o conceito de associativis-
mo no Brasil. Como ressalta o diretor Reginaldo 
Costa, a Novo Varejo, disruptiva e inclusivista, 
veio para implantar um novo modelo associati-
vista, visando o fortalecimento dos pequenos 
e médios supermercados, que no seu enten-
dimento, necessitam de um choque de gestão 
para sobreviver, em condições de igualdade, 
neste, cada vez mais, concorrido mercado. 

“Para que os proprietários desses super-
mercados, na maioria gerido por famílias, pos-
sam ter resultados operacionais satisfatórios, 
com um saudável fluxo de caixa, é preciso que 
eles agreguem valor ao seu negócio”, frisa o 
diretor. Através da aplicação de pesquisas, fo-
ram indentificadas as principais demandas do 
que se denomina supermercado de vizinhança, 
também chamado de varejinho, no jargão do 
mercado. A partir daí, a Rede Novo Varejo de-
senvolveu sólidas estratégias administrativas e 
de gestão para enfrentar essas deficiências.

Entre os problemas identificados que 
mais se destacam, de acordo com a pesquisa, 
estão gestão contábil e financeira, concorrên-
cia com as grandes redes, compra e gestão de 
estoque, altos custos operacionais e financei-
ros, além da mais crucial, que é a qualificação 
e treinamento, tanto dos proprietários, quanto 
dos colaboradores. Com a implantação de uma 
metodologia que minimiza e contorna esses 
problemas, a Rede tem experimentado salutar 
crescimento orgânico, já ultrapassando neste 
início de ano, mais de 100 lojas agregadas. A 
meta é chegar a 250 lojas até o final do ano, 
somente na Bahia. Por isso, Reginaldo apro-
veita para convidar você pequeno supermerca-
dista a fazer parte deste time de sucesso.

REDE NOVO VAREJO REVOLUCIONA 
CONCEITO ASSOCIATIVISTA NO BRASIL

Reginaldo Costa, diretor e idealizador da Novo Varejo

 Nesta página estão relacionados os pa-
radigmas e os oito princípios filosóficos, adminis-
trativos, financeiros e operacionais que regem 
a Novo Varejo. Essas diretrizes, ao serem exe-
cutadas, afirma o diretor Reginaldo Costa, dão 
segurança e tranquilidade aos que se associam 
à Rede, pois eles percebem “que nossa gestão 
está ancorada em pilares sólidos. Por isso, te-
mos consciência que a sobrevivência de nossa 
empresa depende do sucesso do negócio do 
nosso associado”, arremata o diretor-acionista.

 O núcleo principal desse conceito de 
associativismo, frisa Reginaldo, é voltado para 
servir às lojas, que, por sua vez, focam em servir 
bem aos seus clientes.  “Em resumo, a ideia é 
gerar valor para que todos ganhem, supermerca-
dista, fornecedor e cliente, nesta ordem. Ou seja, 
a loja tem que operar com lucro; o fornecedor tem 
que ter margem assegurada, para o consumidor 
ganhar, pois este vai encontrar uma loja bem 
estruturada, recheada de bom mix de produtos, 
com preços altamente competitivos”, conclui.

NOVOS PARADIGMAS E OS 8 PRINCÍPIOS 
QUE NORTEIAM A ATUAÇÃO DO NOVO VAREJO

Informe Institucional Novo Varejo Informe Institucional Novo Varejo
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Informe Institucional Novo Varejo

A CAPACITAÇÃO E RELACIONAMENTO COM 
GRANDES INDÚSTRIAS SÃO DIFERENCIAIS

 A qualificação da mão de obra, tanto 
dos proprietários, quanto dos colaboradores 
desses estabelecimentos, é outro item que re-
cebe atenção muito especial dos gestores da 
Rede Novo Varejo, sendo, inclusive, um dos 
seus pilares especiais, que é o Treinamento e 
Desenvolvimento. Neste sentido a Novo Varejo 
dispõe de um programa continuado de educa-
ção, cujo objetivo é ampliar a produtividade e 
qualificar os proprietários e colaboradores, com 
a realização de cursos e treinamentos constan-
tes, buscando sempre a qualificação. 

Já no que toca ao relacionamento com os 
fornecedores, tanto pequenas, quanto grandes 
indústrias, o programa desenvolvido pela Novo 
Varejo é estabelecido através do conceito de 
parceria ganha-ganha. O objetivo constante é 
que as duas partes fiquem satisfeitas com as 
negociações, buscando sempre um ponto de 
equilíbrio, para que ambas as partes fiquem 
satisfeitas. Com relação às grandes indústrias, 
tudo é feito para que os associados disponham 
em suas lojas de marcas consagradas no mer-
cado, com preços bastante competitivos.

TENDÊNCIAS
DE MERCADO

Desde o final de 2019, o varejo vem sen-
tindo uma mudança significativa nas prefe-
rências do consumidor. Entre as alterações e 
novos hábitos, tem crescido a procura pelos 
mercados de vizinhança. E a pandemia refor-
çou esse comportamento. A Allis, uma empre-
sa de Field Marketing, tem notado um cresci-
mento de cerca de 20% na busca pelos locais 
que ficam perto de casa, chamados de merca-
dos de bairro.

Fatores como localização e facilidade de 
chegar, já que este tipo de estabelecimento 
costuma estar próximo da residência, com-
pras de itens pontuais e agilidade, têm levado 
os consumidores a procurarem por esse tipo 
de estabelecimento. Com a pandemia, o mo-
vimento continuou e a procura por essas lojas 
foi reforçada pelo pensamento de ajudar aos 
empreendedores e varejistas menores, contri-
buir com o comércio local, além da chance de 
encontrar lojas mais vazias, com menor aglo-
meração.

“Já estávamos sentindo uma movimen-
tação dos consumidores para os mercados 
de vizinhança, desde 2019. E no ano passa-
do aumentou significativamente, também por 
conta da pandemia. O movimento está sendo 
impactado pela mudança no jeito de comprar, 
afinal, o consumidor procura mais agilidade e 
praticidade. E, claro, pela Covid-19, já que as 
pessoas optaram por lojas mais vazias para 
fazer suas compras e passaram a ficar mais 
tempo em casa, consumindo do comércio do 
próprio bairro”, diz André Romero, diretor da 
Allis, e especialista em construção de marca 
no ponto de venda.

Dados da Nielsen sobre os novos hábitos 
dos consumidores mostram que há uma ten-
dência no crescimento desses estabelecimen-
tos, em 2021. Em pesquisa realizada no ano 
passado, 33,4% dos entrevistados afirmam 
que vão manter a redução de visitas aos es-
tabelecimentos comerciais, como supermer-
cados. Um em cada quatro consumidor revela 
a intenção de seguir privilegiando as compras 

nas lojas perto de casa. Além disso, 16,9% afir-
mam que vão manter a despensa abastecida.

Com um cenário ainda incerto quanto à re-
tomada total das atividades nas cidades, atre-
ladas às dúvidas e o processo da vacinação, 
muitos consumidores ainda serão cuidadosos 
sobre voltar a frequentar locais como bares e 
restaurantes (17,1% dizem que passarão a ir 
menos nesses ambientes), assim, a alternativa 
é abastecer a casa, pois pelo visto, o isolamen-
to social ainda deve se prolongar por mais um 
tempo pelos municípios brasileiros.

O fato pode ser positivo para varejistas 
menores, que não pertencem às grandes re-
des, e são conhecidos como mercados de vi-
zinhança ou lojas de bairro, que podem apro-
veitar o momento para crescer e aumentar as 
vendas. Dados da GFK Brasil revelam que 
37,9% dos donos de pequenos estabelecimen-
tos disseram ter feito mudança no mix de pro-
dutos nas lojas em 2020. E 11,5% aumentaram 
a oferta de produtos ligados à pandemia.

E, como os hábitos de higiene e limpe-
za devem ser mantidos e ações como limpar 
a casa mais vezes deve ser continuado por 
25,7% dos entrevistados pela Nielsen, é a 
oportunidade para os mercados de bairro ten-
tarem uma retomada nos resultados.

MERCADO DE VIZINHANÇA TEM MAIOR 
PROCURA E TENDE A CRESCER EM 2021

André Romero é diretor da Allis
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O sabor combinado dos brasileiríssimos 
açaí e guaraná aliado às qualidades de uma 
bebida energética. Com essa combinação, a 
Indústria de Bebidas São Miguel (ISM) forta-
lece o catálogo no mercado nordestino com o 
energético EnerUp, agora também no sabor 
açaí com guaraná. Único da categoria a mis-
turar os sabores das frutas, o EnerUp ofe-
rece ao consumidor do Nordeste uma bebida 
estimulante, prática e saborosa, que auxilia a 
recuperação energética do corpo e a concen-
tração, melhorando o desempenho das ativi-
dades do dia a dia. 

A aposta no produto atende uma deman-
da crescente dos consumidores. De acordo 
com informações divulgadas em 2018 pela 
Associação Brasileira das Indústrias de Refri-
gerantes e de Bebidas não Alcoólicas (ABIR), 
os energéticos tiveram crescimento de 80% 
no consumo médio per capita no país, nos 
cinco anos anteriores à divulgação dos dados. 

O EnerUp está disponível nas cidades 
de Salvador, Juazeiro, Camaçari, Alagoinhas, 
Itabuna, Ilhéus, Feira de Santana, Vitória da 
Conquista, Guanambi, Euclides da Cunha, 
Nazaré, Valença, Valente e Capim Grosso na 
Bahia; Aracaju, em Sergipe; Maceió e Arapira-
ca em Alagoas; Grande Recife/Olinda e Petro-
lina, em Pernambuco; Natal e Mossoró no Rio 
Grande do Norte; Fortaleza no Ceará; Teresi-
na no Piauí; além de João Pessoa, Campina 
Grande e Patos na Paraíba; e em Minas Ge-
rais nas cidades de Montes Claros e Brasília 
de Minas.

Buscando atender a diferentes tipos de 
público e diversos momentos de consumo, o 
EnerUp pode ser encontrado em embala-
gens pet 250 ml, para os sabores açaí com 
guaraná e original, e em pets 500 ml, 2L e lata 
269 ml, esses apenas no sabor original. 

A ISM é uma multinacional que tem uma 
atuação forte no Nordeste do Brasil e tem 

como premissa básica entender os anseios 
do seu público e oferecer produtos que dia-
loguem com esses desejos. É daí que nasce 
o EnerUp Açaí com Guaraná, frutas tão 
características do Brasil e que trazem esse 
estímulo energético.

Sobre a ISM 
A multinacional peruana ISM tem fábri-

ca na cidade de Alagoinhas (BA) e hoje, além 
do EnerUp, leva ao mercado as marcas de 
refrigerantes Goob, sucos Yulo, água mi-
neral Lôa, bebida mista GuaranUp e chá 
gelado Drink T. Foi fundada em 1988, em 
Ayacucho, sul do Peru, e hoje se tornou uma 
multinacional presente em sete países: Brasil, 
Chile, Estados Unidos, Haiti, Peru, Porto Rico 
e República Dominicana. 

Atualmente, emprega mais de 5 mil cola-
boradores em todo o mundo. Em 30 anos de 
existência, a ISM é reconhecida no segmento 
de bebidas não alcóolicas como uma empresa 
moderna, que investe em tecnologia avança-
da, focada na qualidade dos seus produtos, 
comprometida com o desenvolvimento profis-
sional e a responsabilidade socioambiental. 
Durante a pandemia, a empresa já doou mais 
de 65 mil unidades de bebidas não alcóolicas 
a ONGs, hospitais, creches e empresas que 
atendem pessoas em situação de vulnerabili-
dade social.

INDÚSTRIA DE BEBIDAS SÃO 
MIGUEL COMBINA SABORES 
BRASILEIROS EM ENERGÉTICO

FORNECEDOR
EM DESTAQUE
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FORNECEDOR 
EM DESTAQUE

CONVENÇÃO ARROZ EMOÇÕES LANÇA 
CAMPANHA EU AMO O NORDESTE

Com o surgimento da pandemia novas 
formas de comercializar,  comunicar e divulgar 
produtos e marcas são uma realidade das 
empresas, e antenado com o novo mundo, o 
Grupo Nelson Wendt Alimentos, proprietário de 
uma das marcas de arroz mais reconhecidas 
no Brasil, o Arroz Emoções, promoveu a sua 
Convenção de Vendas 2021 transmitida pela 
plataforma Zoom, no final de março último. De 
forma bastante descontraída, a convenção foi 
apresentada por Luiza Wendt, coordenadora 
de exportações, que encantou a todos com o 
seu carisma contagiante, acompanhada pelos 
dirigentes do Grupo, Jones Wendt, diretor 
comercial, e Márcio Wendt, gerente comercial. 

Na convenção, além de falar sobre a 
atuação do Grupo desde o início da pandemia 
e de como a empresa se reinventou para 
continuar com seus lucros e manter o quadro 
de funcionários em atividade, prestou-se 
uma linda e emocionante homenagem ao 
seu fundador, Nelson Wendt, finalizando 
com o lançamento da Campanha “Eu Amo o 
Nordeste” e um bate papo descontraído com 
representantes, parceiros e colaboradores. 

Para os realizadores do Grupo Nelson 

Wendt, o evento digital foi uma alternativa para 
uma maior aproximação dos representantes de 
todo o Brasil e o objetivo foi atingido com muito 
sucesso: entregar um conteúdo bem relevante 
a toda equipe de vendas.

As perspectivas do Grupo para o segundo 
semestre de 2021, conforme Jones Wendt, 
são as melhores possíveis. “Entendemos que 
teremos um ano com demanda e fornecimento 
mais escalonado, que dará mais tranquilidade 
ao mercado. A garantia que marcas de 
confiança, como o Arroz Emoções, deram aos 
consumidores em um ano cheio de dúvidas 
como foi 2020, é a segurança de um ano mais 
tranquilo”.

Indagado em quais redes de 
supermercados da Bahia se encontra o arroz 
Emoções, Jones Wendt, respondeu: “Estamos 
presentes, praticamente, em todas as redes de 
supermercados da Bahia e do Nordeste, o que 
nos deixa muito feliz”.

Sobre de como prevenir emprego e renda 
em tempos de pandemia, o diretor comercial 
disse que o setor de alimentos é privilegiado. 
“Nos foi permitido continuar trabalhando na 
quase totalidade dos dias, com readequação 

Luiza Wendt, coordenadora de exportações, neta do fundador, Nelson Wendt, e filha de Jones Wendt, abre a convenção

Equipe do comercial que participou, de Pelotas, da convenção

pequena dos funcionários atuando ao mesmo 
tempo na empresa. Este privilégio também nos 
deu a responsabilidade de redobrar cuidados. 
Desta forma pudemos garantir a renda de 
todos os trabalhadores da empresa”.

A Super Revista buscou saber se em 
algum momento, desde o início da pandemia, 
houve sinalização para o desabastecimento 
do arroz produzido pelo Grupo Nelson Wendt? 
E, se durante esse período, sendo o arroz um 
produto essencial na mesa da família brasileira, 
o faturamento anual foi significativo em que 
percentagem com relação ao ano anterior e 
Jones Wendt enfatizou: 

“O início da pandemia trouxe um aumento 
de demanda ocasionada pela estocagem 
de famílias e distribuidores, que temiam 
pela descontinuidade do fornecimento. 
Nosso compromisso, com todos clientes e 
representantes, é de que não há semana do 
ano em que haja falta de produto ou em que 
haja alteração na qualidade dos produtos. 
Isto foi cumprido, mesmo nos períodos de 
maior demanda. Ao final do ano se verificou 
que a demanda maior dos meses iniciais foi 
compensada por uma demanda menor nos 
meses finais, contabilizamos um crescimento 
físico de 4%”. 

De acordo com Márcio Wendt, gerente 
comercial, quando estourou a pandemia em 
2020 houve uma demanda muito forte entre 
abril e agosto. “Ou seja, uma saída de 30% 
a mais da produção no atacado e varejo. 
Porém, esse ritmo de vendas fez com que 
toda cadeia pensasse e se faltasse arroz. E, 
logo, de setembro a fevereiro de 2021, essa 
demanda caiu e ficou escoando estoques 

e a saída diminuiu bastante”, explicou ele, 
adiantando que, ainda para 2021, observa os 
efeitos da pandemia, “mas acreditamos que 
com o avanço da vacinação teremos a volta do 
aquecimento dos supermercados. Precisamos 
continuar em evidência e atual neste momento 
de ofertas e mostrar ao consumidor que o arroz 
Emoções se faz presente em todos os lares”. 

Representantes 
Norte/Nordeste
Thiago, Aracaju/SE; Silvane, Arapiraca/

AL; Edson, Garanhuns/PE; Júnior, Botuporã/
BA; Ronaldo, Campina Grande/PB; Clóvis 
Neto, Fortaleza/CE; Edem, Imperatriz/MA; 
Brambilla, João Pessoa/PB; Handrey, Maceió/
AL; Lucas, Manaus/AM; Nolly, Mossoró/RN; 
Paulo Henrique, Recife/PE; Haroldo, Salvador/
BA; Adair, Santarém/PA; Antônio, Petrolina/
PE; e  Manoel, Teresina/PI.

Equipe de TI da empresa foi a responsável técnica

Por Eraldo Alves
FOTOS: Divulgação 
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LUIZA WENDT DIZ QUE CONVENÇÃO 
FOI POSITIVA E ATINGIU OBJETIVOS

Super Revista - Qual a avaliação 
da Convenção de Vendas 2021 do Arroz 
Emoções promovida via Zoom?

Luiza Wendt - Devido à pandemia, 
este ano não pudemos realizar nossa 
convenção de vendas da maneira 
convencional. O evento digital foi uma 
alternativa para nos aproximarmos dos 
nossos representantes de todo o Brasil, 
mesmo que de longe. Acredito que nosso 
objetivo foi atingido com muito sucesso. 
Com toda estrutura que desenvolvemos 
para realizar a live, conseguimos entregar 
um conteúdo bem relevante a toda nossa 
equipe de vendas.

SR - Foi apresentado na Convenção 
de Vendas o lançamento da Campanha Eu 
Amo o Nordeste. Fale um pouco sobre esse 
novo projeto?

LW - O arroz Emoções chegou no 

Nordeste há 32 anos. Recife foi a primeira 
cidade onde a marca conseguiu se 
posicionar, crescendo depois para Salvador, 
Maceió, Fortaleza... e assim avançamos 
até estarmos presentes em todos estados. 
Isso faz a gente ter um carinho gigante por 
essa região do país. Apesar do Emoções 
ter nascido no Rio Grande do Sul, nos 
consideramos uma marca nordestina. Nosso 
arroz foi ganhando espaço nas prateleiras 
dos supermercados e, consequentemente, 
nas mesas de milhares de famílias da 
região. Como forma de agradecer todo esse 
carinho, em 2021 lançamos uma campanha 
dedicada especialmente a esse mercado: Eu 
Amo o Nordeste. O objetivo da campanha é 
engajar o público para mostrarmos juntos 
as características de cada estado: comidas 
típicas, jeitos de falar, riquezas naturais e 
tudo mais que torna a região uma das mais 

Jones e Márcio Wendt, respectivamente, diretor e gerente comercial, falam das metas do Grupo para o ano de 2021

Márcio Wendt, gerente comercial; Jones Wendt, diretor comercial; e Luiza Wendt, coordenadora de exportações

encantadoras do Brasil.
SR - Sobre o mercado de arroz em 

nível de Brasil, onde o Grupo Nelson Wendt 
encontra?

LW - Além de estarmos presentes 
em todos os estados do nordeste, hoje o 
Emoções se encontra no norte do País, 
no Amazonas, Pará e Amapá, no sul (Rio 
Grande do Sul) e também em Goiás.

SR - Vivemos uma transformação 
digital em todo o mundo. O que o Grupo 
vem fazendo para surfar na onda das redes 
sociais? Tem projetos nesta área?

LW - O Emoções está sempre ativo 
no Instagram e no Facebook, trazendo 
novas receitas, dicas de cozinha e assuntos 
variados. Agora, nossas redes estão 
“vestidas” com a campanha Eu Amo o 
Nordeste, trazendo também dicas de pontos 
turísticos e receitas típicas de cada estado. 
Ainda dentro da campanha, um projeto 
que será lançado durante o mês de abril é 
uma ação online junto com influenciadores 
digitais, promovendo um intercâmbio cultural 
entre os estados do nordeste e levando a 
marca Emoções para novos públicos. Para 
entender melhor o que vai acontecer, é só 
acessar nosso Instagram: @arrozemocoes, 
onde divulgaremos tudo.

SR - O que representa e representou 
para o Grupo Nelson Wendt o trabalho 
desenvolvido pelo seu fundador, Seu Nelson 
Wendt? 

LW - O trabalho dele foi a base para 
transformar o Emoções no que ele é hoje. 
Desde que fundou a empresa, na época 
com 21 anos de idade, o seu Nelson sempre 
buscou implementar melhorias e inovação 
na indústria, numa busca contínua de 
crescimento. O amor que ele tinha pelo que 
fazia era visível, e hoje podemos colher os 

frutos do seu trabalho.
SR - Além do Brasil, em quais outros 

países da América Latina, se comercializa o 
Arroz Emoções?

LW - Hoje a marca Emoções está 
presente no Peru, traduzida para Emociones, 
em espanhol. Mas, além disso, exportamos 
nossos produtos com outras marcas para 
diversos países da América Latina, América 
no Norte, África e Europa.

SR -  Onde se localiza a planta fabril 
do Grupo Emoções e quantos empregos 
diretos e indiretos possui atualmente em 
todo o Brasil? 

LW - Nossa matriz está localizada na 
cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. 
Além dela, contamos com uma filial em 
Pelotas e outra em Recife (PE), além de 
dois centros de distribuição localizados em 
Salvador (BA) e Fortaleza (CE).

Luiza Wendt: “O Arroz Emoções está sempre ativo”

Luiza Wendt, coordenadora de exportações do Grupo Nelson 
Wendt, concedeu uma entrevista à Super Revista, na qual avaliou 
a convenção como bastante positiva e que atingiu, plenamente, os 
objetivos propostos.
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NELSON WENDT É UMA EMPRESA QUE FAZ 
COM O CORAÇÃO, POR ISSO, FAZ MELHOR 

A Nelson Wendt Alimentos é uma das 
maiores arrozeiras do país e tem entre as suas 
marcas de sucesso, o Arroz Emoções. Desde 
sua fundação, a empresa norteia a sua atuação 
baseada no amor, no coração e na união da 
família, sendo uma de suas premissas o slogan, 
“Quem faz com o coração, faz melhor”.

Fazer com o coração, ou seja, com amor, 
está no DNA da Nelson Wendt Alimentos desde 
sua fundação, quando um rapazote, Nelson 
Wendt, com pouco mais de 21 anos, juntamente 
com seu pai Alfredo Wendt,  com quem labutava 
lado a lado, resolveu concretizar o sonho, já há 
muito acalentado pelos dois, que era industrializar 
arroz, que eles cultivavam.

Obstinados, eles montaram um pequeno 

engenho na cidade de Pelotas, no Rio Grande 
do Sul, no ano de 1964. Assim, então, começou 
a história vitoriosa da Nelson Wendt Cia Ltda., 
cujo nome fantasia é Nelson Wendt Alimentos, 
cuja atuação sempre foi pautada na união 
familiar. Desde o início, porém, eles não queriam 
simplesmente ser mais uma arrozeira, mas, 
sim, criar uma indústria que se diferenciasse no 
mercado. 

Essa filosofia é reforçada pelo diretor 
comercial da empresa, filho do fundador, Jones 
Wendt, que diz: “Sempre fomos uma empresa 
familiar e desde o início da nossa trajetória, 
trabalhamos com o compromisso e a certeza de 
que não entregamos um produto qualquer. Pelo 
contrário, produzimos o alimento que enche os 
pratos de milhares de famílias todos os dias e, 
por  isso, o cuidado no seu processamento tem 
que estar presente em todas as etapas da nossa 
produção”.

A Nelson Wendt colhe o seu produto 
nas lavouras do município de Pelotas, no Rio 
Grande do Sul, seguindo rigorosos parâmetros 
técnicos de segurança alimentar e ambiental. 
Depois do beneficiamento e empacotamento, o 
alimento é comercializado em diferentes regiões 
do Brasil e da América Latina. “Tudo com muita 
precaução, para garantir um produto seguro e 
muito saboroso, como nossos clientes exigem”, 
salienta Jones.

Durante 55 anos, a Nelson Wendt Alimentos 
foi comandada pelo seu fundador, Nelson Wendt, 
falecido em 11 de maio de 2019, na cidade de 
São Paulo. O sepultamento, todavia, aconteceu 
no dia 12, na Capela A1 do Cemitério Ecumênico 
São Francisco de Paula, em Pelotas (RS). Sob 

N

Nelson Wendt, o fundador da empresa, em 1964

seu comando a empresa se tornou uma das 
principais do setor no Brasil, com controle de 
produção em todas as etapas.

Ele deixa para os seus descendentes, um 
legado extraordinário, baseado na competência 
e no arrojo de suas decisões. A empresa 
conta, hoje, com mais de 400 trabalhadores na 
nossa casa. São profissionais valorizados, que 
participam de cursos, treinamentos e de uma 
constante melhoria nas condições de trabalho.

Outro ponto forte da Nelson Wendt é o 
compromisso socioambiental. A empresa possui 
estação própria de tratamento de água, além da 

certificação de energia renovável, reconhecida 
dentro do Programa Brasileiro GHG Protocol. 
Tudo para reduzir o impacto na natureza e 
preservar a qualidade de vida na comunidade 
onde está inserida.

A comercialização dos seus produtos não se 
restringe ao Brasil, onde com o Arroz Emoções, é 
líder inconteste nas regiões Norte e Nordeste. A 
exportação é realizada para países da América, 
África e Europa. Neste particular, a Nelson Wendt 
Alimentos possui mais de 10 anos de experiência 
nesse tipo de negócio, e está apta a atender 
clientes internacionais das mais diversas formas.

E o produto carro-chefe da empresa 
é o Arroz Emoções, que começou a ser 
empacotado em 1989. De lá para cá, ele 
vem conquistando a mesa e o coração dos 
brasileiros, sendo no Nordeste, onde ele reina 
absoluto, por vários anos, como Líder de 
Vendas. Na edição de 2020 da pesquisa Marcas 
Que Eu Gosto,  por exemplo, promovida pela 
Folha de Pernambuco, o Arroz Emoções levou 
o primeiro lugar em consumo e preferência dos 
pernambucanos. 

A liderança é incontestável, tanto na 
Categoria Consumo, com 62% de preferência, 
contra 14% do segundo colocado.; quanto 
na preferência, cujo placar foi na Categoria 
Preferência, de 56%, tendo o segundo 
lugar alcançado 6%.  “Foi uma conquista 
surpreendente, que nos colocou em primeiro 
lugar disparado no pódio”, comenta Luiza 
Wendt.

Foi no Estado de Pernambuco, aliás, 
que o Arroz Emoções iniciou a sua página 
de amor com o Nordeste, com o lançamento 
da marca, em Recife, há mais de 30 anos. A 
partir daí, foi conquistando todo o Nordeste. Na 
Bahia, o Arroz Emoções também se destaca, 

com premiações de Líder de Venda e do Top 
of Mind, a Marca do Coração, promovido pela 
Abase.

Desde o seu lançamento, as vendas 
do Arroz Emoções cresciam a cada ano na 
região. O excelente desempenho provocou a 
construção de uma fábrica de beneficiamento 
exclusivamente para atender ao mercado 
do Norte e Nordeste, que fica em Recife. As 
duas principais unidades da Nelson Wendt, 
entretanto, ficam em Pelotas/RS, há apenas 
70 km do Porto de Rio Grande, o que facilita 
o escoamento da produção para o Brasil 
e o exterior. Para completar a estrutura,  a 
Nelson Wendt dispõe de mais três Centros de 
Distribuição no litoral brasileiro, funcionando 
em Salvador, Alagoas e Fortaleza. 

A linha é composta por seis SKUs, quais 
sejam: O Branco Tradicional, o Parboilizado, o 
Integral e o Arbório, em embalagens de 500, 
1 e 5 1quilos e também em saquinhos. Como 
se diz na empresa: “Arroz Emoções é muito 
mais que arroz, pois cozinhar com Emoções 
é colocar, em cada refeição, aquele gostinho 
especial de casa. Da infância com a família e 
de uma vida cheia de amor”.

ARROZ EMOÇÕES, O CAMPEÃO DO NORDESTE

FORNECEDOR 
EM DESTAQUE

FORNECEDOR 
EM DESTAQUE

Por Benneh Amorin
FOTOS: Divulgação 
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ANIVERSÁRIOS, 
CONVÊNIOS,GUIA 
DOS FORNECEDORES

INFORME

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

01 Antônio Sérgio Barbosa Reis 
SUPERMIX FEIRA
01 Ludmina de Leo R da Guarda 
FORTUNETO REPRESENTAÇÕES
02 Luis Cláudio Serra do Carmo 
REDE FORT VIDA NOVA
02 Luís Rogério Nascimento
MERCADINHO CONQUISTA
02 Nailton Caldas de Andrade 
E LACH. IRMÃOS ANDRADE
04 Mário Roberto B Soares 
KI - MIX SUPERMERCADOS
05 Salitiel Araújo Mateus 
ARAÚJO MATEUS
06 Daniel Wagner Potrich 
TRANSPORTES E ATACADISTA
07 Ícaro de Jesus Sousa 
NOVA ONDINA SUPERMERCADOS
07 Osias Ribeiro Menezes 
SUPERMERCADO CONFIANÇA
08 Jânio Neves Santos 
NOVO MIX BURAQUINHO
09 José Lídio Felix de Oliveira 
MERK ABATE
09 José Reinan Couto 
ATLÂNTICA DELICATESSEN
10 Adalberto Nery Andrade 
ALANA SUPERMERCADO
11 Manuel Gomes Cabanelas 
CABANELAS REPRESENTAÇÕES
12 Alci Sampaio de Oliveira 
FORT SUPERMERCADO
12 Rita de Jesus Santos 
FORT SUPERMERCADO
12 Sandoval A. Oliveira 
SUPERMERCADO PRAKASA
13 Tailon Morgen de Souza Ribeiro 
KIPREÇO ATAKADO
13 Tricia Viviane R. de Almeida 
PROMO PRIME
19 José Oliveira Mendes 
COMÉRCIO DE PROD. MENDES DA 
CRUZ
19 Maria Evonilce de Jesus Sousa 

MERCADINHO GLEISIANE
20 Adriano Gomes de Oliveira 
MEGA PACK
20 Aline de Sales Santos 
SUPERMERCADO IDEAL
20 Jocélio Oliveira Carmo 
FLOR DO VALE
21 Heckel Herbert Pedreira Santos 
ICATU
21 Queli Cristina dos Santos 
NOVO MIX NOVA BRASÍLIA
22 Disseli Gomes da Silva 
GBON SUPERMERCADO
23 Antônio Carlos Galvão Ribeiro 
POLIGRÃOS
23 Desidério Custódio Guimarães 
FRIGORÍFICO SAUDALI
23 Fernanda Braga 
DISK BANANAS
23 Lindinalva Silva Ribeiro 
SUPERMERCADO KIPREÇO
25 Lindolfo Souza Andrade Brito 
REDE FORT
25 Mário Augusto Silva Costa 
FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO
26 Maíta Martinez 
SOMARTE
27 Carolina Kally Vieira Lima 
NOVO MIX LIMOEIRO
27 Keylanne Pereira de Oliveira 
SUPERPOP SUPERMERCADO
27 Milena Freitas Costa 
ECONOMIA DA PRAÇA
27 César Mendonça Martinez 
SOMARTE
27 Maximiano F. de Oliveira Filho 
PADARIA E CONFEITARIA BAHIA
30 Osmar Souza Pimentel 
SUPERMERCADO AVENIDA
31 Valfrides Tadeu Freitas Júnior 
DISBRARROZ
31 Wesley Goncalves dos Santos 
SUPERMERCADO AVECARNE

FORNECEDOR 
EM DESTAQUE

MARCELO, DA M. FIGUEIREDO,
RECEBE TROFÉU DAVACA, 
COMO A MANTEIGA QUE É LÍDER NA BAHIA

“É o resultado do trabalho da nossa diretoria, da 
área comercial, de toda equipe de vendas, promoto-
res e, logicamente, de nós representantes. Então, é 
o resultado de um ano muito positivo para a gente. 
Cabe a todos os que fazem a Indústria Davaca come-
morar e aproveitamos para agradecer a Abase por 
tão importante iniciativa em aferir no ponto de ven-
da, os produtos que realmente são Líderes de Ven-
das, como a Manteiga Davaca, por exemplo”. Assim 
se manifestou Marcelo Figueiredo, da M. Figueiredo 
Representações, após receber o troféu das mãos do 
diretor da Abase, Itamar Góes Fontes.

Por Benneh Amorin
FOTO:  Everton Sodré 
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Fornecedores Associados
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Comercial Poligrãos Ltda - Antônio Carlos 
Galvão Ribeiro• (71) 3521-3188 • poligraosba@
uol.com.br • Produtos: Cereais, farináceos e ra-
ções.

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. 
Contato: José Carlos 71 98890-3939 / 71 
3024-4784  E-mail: mandacaru.davaca@
hotmail.com Produtos ou Serviços: Lati-
cínios Davaca.

Master Frios - Contato: Raimundo Oli-
veira - Tel: (71) 3314-2520 - administracao@
masterfrios.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.

Araújo Mateus - Eduardo Mateus Filho 
(71) 3507-3655 • eduardo@araujomateus.
com.br • www.araujomateus.com.br • Produ-
tos: Bacalhaus, filés de peixe diversos, azei-
tes, frutas secas, queijos, bebidas diversas, 
vegetais congelados, 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• 
Produtos: Feijão.

Canaã Alimentos - Contato: Victor Oli-
veira Tel: (71) 3617-8900 • victor.oliveira@
canaalimentos.com.br • Produtos: Comércio 
atacadista de produtos de alimentos.

Disk Bananas - Maria Cleusa Lôbo - Tel: 
(71) 3301-6637  • (71) 3301-6161 • E-mail: 

diskbananas@hotmail.com • Produto: banana.

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 Impe-
rial, Feijão Real, Feijão Fradinho Rio Imperial,  
Feijão Preto Rio Imperial, Feijão Branco Rio 
Imperial e Milho de Pipoca Rio Imperial.

Inbahia Distribuidora - Carlos Maia (73) 
3528-0076 Fax: (73) 3525 6688 • inbahia@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: 
Havaianas, Bettanin, Pilhas Panasonic, Minu-
ano, Albany, Copag, Lâmpadas Artek, Milharil, 
Itambé.

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

San Diego Comércio de Mercado-
rias Ltda. -  Contato: Lauro Azevedo - Tel. 
(71) 3018-0333 - Produtos: Alimentícios, Lim-
peza, Higiene Pessoal.

Top Alto - Contato: Jam Altef Fonseca  • Tel: 
(71) 3616-3854  •  Email:comercial@topalto-
-ba.com.br  •  Produtos: bovinos, suínos, aves, 
defumados, embutidos, derivados, pescados, 
sucos, vegetais, congelados.

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: Eriadne Almeida • 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 
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.

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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AGÊNCIA 4P MKT SERVIÇOS PRO-
MOCIONAIS - (71)99187-0377 | e-mail:comer-
cial5@4pmkt.com | Serviços de terceirização de 
mão de obra, promotores compartilhados, fixos, 
exclusivos, roteiristas e feiristas, repositores, degus-
tadoras e ação de promoção de vendas em geral.

Ar Frio S. A. Armazéns Gerais Frigorí-
oficos - Adriano Rocha -  (11) 9 8422-7722 • aro-
cha@arfrio.com.br •  Armazenagem frigorificada, 
congelada, resfriada e climatizada.

Bomfim Contabilidade e Auditoria - José 
Wellington - (71) 3251- 8050 • financeiro@bomfim-
net.com •  prestação de serviço de contabilidade.

B3Z Mídia Publicidade Ltda. - Melhore a 
comunicação com os seus cliente! Conheça a Mídia 
Mercado, uma Rádio indoor gratuita e personalizada 
para os associados da AbaseBASE. Divulgue me-
lhor suas ofertas e o diferencial do seu mercado. 
Acesse www.midiamercado.com.br ou entre em 
contato no whatsapp (011) 99189-1234.

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

Controller Assessoria Empresarial – Em-
presa de contabilidade empresarial com Certificação 
da ISO 9000:2015. • Tel. (75) 3211-9606 - email:-

controller@controllerassessoria.com • Serviços: 
Contabilidade empresarial; Recuperação de crédito 
tributários; Planejamento tributário e Holding familiar 
• www.controllerassessoria.com.
 
Eduardo Dornelas Advogados Associa-
dos - Contato: (71) 3271-2882 • eduardo@eduar-
dodornelas.com.br •  Serviços Advocatícios.

Gestão Automaçâo Comercial • Contato 
Marcelo Figueiredo -  comercial@gestaosc.com.br 
Telefone Comercial - (71) 3418-0900 (71) 9 9628-
8772  •  www.gestaosc.com.br • Representações, 
Software ERP, Software para supermercados e va-
rejo em geral, Software para gestão de armazena-
gem e Consultoria.

Icatu Bahia - Tel: (71) (71) 3594 5300 - Conta-
to: Heckel Pedreira - Email: icatu@icatubahia.com.
br - Produtos: Terceirização de serviços; Promotores 
compartilhados e exclusivos, locação de mão de 
obra, recrutamento e seleção;

Logic Logística Operador Logístico 
- Contato: Daniel Muricy - Tel.: (71) 3178-7800 / 
98627-6644 - E-mail:dmuricy@logiclogistica.com.
br - Site:www.logiclogistica.com.br - Serviços: arma-
zenagem, transporte e distribuição, cross-docking, 
paletização e etiquetagem de produtos, separação 
(picking), embalagem (packing), montagem de kits e 
unitização, entre outros.

Promo Prime Serviços e Promoções - 
Contato : Fábio AndrAade • Tel.: (71) 3141-4466 / 
99316-0162
Email: comercial@promoprime.com.br  •  Produtos 
ou Serviços: Promotores, Repositores, Degustado-
ras, Ações de vendas.

Produtos ou Serviços: Promotores, Re-
positores, Degustadoras, Ações de ven-
das. Próton Sistemas  –  Tel:(75)2101-3744  
proton@protonsistemas.com.br  •  www.protonsis-
temas.com.br  •  Representações: Software ERP, 
Software para Supermercados, Software para ges-
tão de armazenagem, Consultoria Logística e Adm. 

Scala Assessoria e Representações - 
Israel Souza (71) 3450-0848 • scalaassessoria@
gmail.com • Serviços Prestados: Terceirização de 
mão-de-obra.

Star Comércio e Serviços com Balan-
ças Ltda. - Eliana Moraes Lima • Tel: (71) 3334-
2099 • starbalancas@starbalancas.com.br - Ser-
viços: Vendas e assistência técnica em balanças 
comum e em rede, cortador de frios, moedor de 
carnes, serra fita e balcão refrigerado.

WF Eventos -  Fábio • (71) 3257-4756, (71) 
99628-3920 •  fabiobaiao@wfpromo.com.br • Ser-
viços: Marketing Promocional, produção de even-
tos, locação de material promocional, locação de 
equipamentos audiovisuais, comunicação visual.

Belas Marcas Representações – Salvador/Ba 
- Contato: Fernando Hora (71) 3382-4196 belasmarcas-
representacoes@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, 
Massas), Coopnorte/Veneza (queijo, leite, iogurte), Termo-
plast Embalagens (sacolas plásticas, bobina, filme), Sâma-
ra (sabão em pedra, sabão de coco e velas), Boi Nobre 
Frigorífico (carne bovina, vísceras), Boi Voador (carne de 
sol), Barão Comercial (feijão Barão, feijão Manolinho), Ari-
ma (redes plásticas, sacos de polipropileno), Guardanapo 
Nobre (guardanapos, papel higiênico, papel toalha), Macro-
film (filme esticável em bobinas).

Creditar Representações - Contato: Tenysson Lima 
• Tel.: (75) 9 8229 6653 - creditar.vendas@gmail.com - Lo-
cal: Feira de Santana/BA • Produtos: Representadas: Leitis-
simo S/A; Rofran Foods Ltda S.P.; Rodolfi Parma SPA Itália; 
Lacticínios Aviação. M.G.; Acetona Juliana Ltda. BA; Doces 
Colônia Ltda. BA; Bahiapalm Ltda. BA.

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; Vina-
gre Camarão, Goiabada Julieta, Creme de goiaba Hada, 
Feijão Padrão.

Edjéferson Representações – Edjéferson Silva de 
Souza • (71) 98201-3848 / (71) 98769-5390 • E-mail: edje-
fersonsouza@hotmail.com • Serviços: Etiquetas – Rótulos, 
etiquetas para balança, ribbons. Embalagens: Sacos, saco-
las, filmes, guardanapos personalizados, imãs de geladeira 
e bobinas. Caixas: Pizza, torta e diversas.

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, sa-
cos 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 procedên-
cia do produto.

Fortuneto Representações - (71) 3344-
0809/98726-6070/98899-6070 – Fortunato Neto Repre-
sentações: Laticínios Bela Vista ( Piracanjuba ), Goiás 
Verde Alimentos (Bonare), Camil Alimentos ( Camil, União, 
Coqueiro, Pescador e Cocinero) e Sustentare Alimentos 
(Tecnutri e Enjoy). 

Fernando J. Goulart Mota Repres.Ltda. fmo-
tagoulart@yahoo.com.br • (71) 99959-7559 • Pabx (71) 
3374-3365 • Representante da Cooperativa Pindorama, 
Stella D’ Oro, Tek Bond - Saint Gobain (Canal Alimentar), 

Euroalimentos (Castanha de Caju) e  Apis Jordans.

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.

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

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

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

Jompassos & Cia - José Oldegar M. Passos (71) 
3273-8110  • oldegar@jompassos.com.br  • Representa-
ções: Josapar, 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: Quei-
jos Tirolez -nevesmoorerepresentacao@gmail.com

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

M&A Representações - Marcus Vinicius Pereira da 
Silva • vendas@marepresentacoes.com.br • (71) 3240-
4048 • Produto: Bello Charque, Cooperativa Arroizeira 
Extremosul, Laticinios Passa Quatro, Laticínios Bela Vista, 
Laticínios Curral de Minas.

Mitidieri Representações Ltda. - Vania Mitidieri • 
(71) 99982-9831• vaniamitidieri@ig.com.br • Produtos: Bom 
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: Pro-
dutos Veneza, Aguardente Rio do Engenho, Frigorífico 
Saudali.

Representações Riograndense - Jorge Garcia 
(71) 3273-8120 • (71) 9141-6606 • riograndense@riogran-
denserc.com.br • Representações: Josapar, Copobras, 
Memphis, 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: Rocha-
ne Costa Caires - Tel: (71) 3419-0054 Fax: (71) 3322-4788 
Cel: (71) 9611-6363 • E-mail: rmcbahia@gmail.com • Re-
presentações: Barrinhas – Importadora (Vinhos; Azeitonas; 
Azeites; Champagne; Licores; Tremoços; Tomate s/pele 
etc.); Vinícola Garibaldi (Vinhos e Espumantes; Sucos de 
Uva integral e orgânicos); Jamones Salamanca (Jamon/
Presuntos, Salames, Linguiças Copa Cura; Lombo Curado 
etc.); Nor-Import (Vinhos; Prosecos; Queijos; Azeites; Azei-
tonas; Atum importados, etc.); Queijos Rafit (Gran Formag-
ge, 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 • Em-
presas 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/Mar-
cos Martinez (71) 2106-0060 • E-mail: somarterep@gmail.
com• Representações: Grupo JBS Friboi (Kitute, Swift, 
Bordon e Anglo), Flora (Minuano, Albany, Assim, Brisa, 
Kolene, Francis, Neutrox etc.), Cristalcopo – copos des-
cartáveis, 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 • 
Produtos: Ind. e com. de café e queijos Lelo (queijos par-
mesão ralado Vale da Canastra e Relíquia da Canastra e 
manteiga Vale da Canastra ), Total química (produtos de 
limpeza – marca Sanol, automotivos – marca V8, cosmé-
ticos infanto juvenis – marca 0a2, linha pet - marca Sanol 
Dog e Kdog) CRS Brands ( marcas Cereser, Dom Bosco, 
Cortezano, Chanceler, Vodka Kadov e Massimiliano), Fu-
gini alimentos (atomatados, conserva, molhos, vegetais e 
doces).
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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.

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 Leitíssimo

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

Magrela Indústria e Comércio de Pro-
dutos Alimentícios Ltda. - Contato: Cleber 
Alves - Telefone: 71 98506-1244 / 71 99392-3330
e-mail: direcao@produtosmagrela.com.br Descri-
ção: Pipoca Com Melaço de Cana, Pipoca Salga-
da, Pipoca Fit, Pipoca Umami, Pipoca Magrelita 
Doce e Leite de Coco Magrelita.

M. Dias Branco S/A Ind. & Com. de 
Alimentos - Contato: Robson Matheo - robson.
matheo@mdiasbranco.com.br • Tel: 71 3413-7500 
• Produtos: biscoitos, massas, margarinas e fari-
nha 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, 
condimentos, coloríficos, especiarias, descartá-
veis, 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.

Socôco -  Paulo Roberto Gomes  •  (82) 
217-5614/71  •   claudio.sococo@uol.com.br  •  
Produtos: leite de coco, coco ralado, água de 
coco, doce de coco etc.

Teiú - José Luís Marinho (77) 3423-9400 
•  teiu@teiu.com.br  • Produtos: sabão Super 
Teiú, glicerinado, coco, água sanitária, lava-
-louça, desinfetantes, sabonetes e esponja.

Veneza - Coop. Agropec. do Norte do Espí-
rito Santo - Laércio Lavanhole (27) 3752-8888 
. veneza@veneza.coop.br . Produtos: Queijos 
tipo Tilsit, Prato, Mussarela e Cobocó; Iogurte, 
Bebida Láctea e derivados.

ZAB (Comolimpa Indústria Quimi-
ca) - 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, Desin-
fetante, Gel Pinho, Gel Floral, Multi-Uso Ama-
ciante.
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 Em março de 2020 a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarou que a contaminação com o Coro-
navírus (Covid-19) caracteriza pandemia. Assim, nos 
últimos meses foram intensificados os meios para se 
evitar disseminação do Coronavírus, a exemplo de re-
duzir aglomerações, lavar as mãos com água e sabão ou 
passar álcool em gel, evitar o contato das mãos com os 
olhos, a boca ou o nariz, cobrir boca e nariz ao espirrar ou 
tossir, usar máscaras, entre outras. 
 É de conhecimento notório a obrigação da em-
presa cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e 
medicina do trabalho. Por sua vez, também cabe ao em-
pregado observar as normas de segurança e medicina 
do trabalho e colaborar com a empresa na sua aplicação, 
principalmente em época de crise, como a ocasionada 
pela Covid-19.
 Desde o início da pandemia que muitas empre-
sas do segmento supermercadista do Estado da Bahia 
seguem as seguintes orientações: i) Colaborador com 
caso suspeito é orientado a procurar um médico; ii) Ca-
sos de isolamento, precedido de uma orientação médica 
ou de agente da vigilância sanitária, é considerado falta 
justificada ao trabalho, de acordo com o Artigo 3º, pará-
grafo 3º, da Lei n. 13.979/2020; iii) Casos confirmados 
e que estejam aptos ao trabalho, desde que possível, 
pode ser implementado o teletrabalho ou Home Office; e 
iv) Casos confirmados e inaptos para o trabalho, segue o 
procedimento do auxílio-doente, ou seja, a empresa paga 
os salários dos primeiros quinze dias e após o 16º dia, o 
pagamento é feito pelo INSS.
 Agora, em 26 de março de 2021, mais de um 
ano após a declaração da pandemia, foi publicada a Lei 
n. 14.128/2021, que entre as suas disposições trouxe 
alterações para a Lei n. 605/1949 (lei que trata repouso 
semanal remunerado e sobre as faltas justificadas). 
 Os parágrafos inseridos pela Lei n. 14.128/2021 
na Lei n. 605/1949 foram: “§ 4º Durante período de 
emergência em saúde pública decorrente da Covid-19, 
a imposição de isolamento dispensará o empregado da 
comprovação de doença por 7 (sete) dias” e “§ 5º No 

caso de imposição de isolamento em razão da Covid-19, 
o trabalhador poderá apresentar como justificativa válida, 
no oitavo dia de afastamento, além do disposto neste ar-
tigo, documento de unidade de saúde do Sistema Único 
de Saúde (SUS) ou documento eletrônico regulamentado 
pelo Ministério da Saúde.”(NR)”
 Após uma leitura dos novos parágrafos da Lei 
n. 605/1949 é possível concluir: a) essa regra somente 
é exigível “durante período de emergência em saúde pú-
blica decorrente da Covid-19”; b) há imposição do isola-
mento, sem que seja necessário constatar a doença, de 
maneira a evitar a contaminação ou a prorrogação do 
Coronavírus; c) o isolamento deve imposto ao suspeito 
de ter contraído a Covid-19, ou até mesmo a quem tenha 
mantido contato com pessoa contaminada. 
 Como no período de 7 (sete) dias às vezes 
não é possível saber se o empregado contraiu ou não a 
doença, a norma dispensa de comprová-la. Em síntese, o 
empregado fica afastado sem precisar apresentar atesta-
do. Todavia, é preciso deixar bem claro que no oitavo dia 
o empregado – se não estiver doente - deve apresentar 
ao empregador a justificativa válida da sua condição 
de infectado ou mesmo de suspeito, que de acordo a 
nova legislação é através de “documento de unidade de 
saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) ou documento 
eletrônico regulamentado pelo Ministério da Saúde”.
 Nesse tipo de situação é preciso ficar atento 
para a boa-fé do empregado, que não pode utilizar a pre-
rrogativa legal para “aproveitar alguns dias de faltas justi-
ficadas”. Se agir assim, incorrerá em evidente má-fé, po-
dendo, inclusive, desde que provado, sofrer as punições 
legais imposta na CLT, até mesmo com a aplicação da 
justa causa. 
 Portanto, como medida de segurança jurídica, as 
empresas devem continuar monitorando e assegurando o 
ambiente saudável para combater a Covid-19, conforme 
descrito acima e de acordo com as leis vigentes. Situações 
excepcionais devem ser tratadas observando o caso 
concreto, momento em que a orientação do Jurídico se 
torna indispensável. 

A IMPOSIÇÃO DE ISOLAMENTO EM 
FUNÇÃO DO CONTÁGIO (OU SUSPEITA) POR 

CORONAVÍRUS DISPENSA O EMPREGADO DA 
COMPROVAÇÃO DE DOENÇA POR 7 DIAS?

ROGÉRIO LIMA
Advogado trabalhista, Coordenador do Núcleo Trabalhista do Fie-

dra, Britto & Ferreira Neto Advocacia Empresarial

 Não é novidade que o Supremo Tribunal 
Federal vem modulando os efeitos de suas decisões 
nos julgamentos de causas de grande repercussão 
social e econômica. Modular os efeitos da decisão 
significa restringir sua eficácia a partir de um marco 
temporal específico.  Entretanto, em fevereiro desse 
ano pandêmico, o STF conseguiu surpreender os 
especialistas ao modular, apenas para 2022, os efeitos 
da decisão que declarou a inconstitucionalidade da 
cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS nas 
aquisições de mercadorias vindas de outros Estados 
destinadas aos consumidores finais não contribuintes 
de ICMS sem a edição de lei complementar para 
disciplinar o mecanismo de compensação. 
 No julgamento do RE nº 1287.019, objeto 
da análise do presente artigo, o STF fixou a seguinte 
tese em repercussão geral: “A cobrança do diferencial 
de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido 
pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei 
complementar veiculando normas gerais”. 
 A modulação mais comumente realizada 
pelo Supremo é aquela que determina que a decisão 
passará a valer após seu trânsito em julgado, 
entretanto, no caso em comento o STF determinou 
que a aplicação da lei só deixaria de ocorrer a partir de 
janeiro de 2022, dando tempo mais do que suficiente 
para que o fisco possa editar a lei complementar, 
prosseguindo com a cobrança reconhecidamente 
inconstitucional, como se nada tivesse ocorrido. 
 Na prática, caso o Fisco edite a Lei 
Complementar até 02/10/2021 (em observância ao 
princípio da anterioridade nonagesimal) -   apontada 
como necessária para validar a cobrança, até 31 
de - o reconhecimento da inconstitucionalidade não 
trará qualquer efeito para os contribuintes que não 
ajuizaram a ação. 
 Outrossim, a modulação dos efeitos das 
decisões pelo STF é autorizada pelo art. 27 da lei 

nº 9868/99 que prevê tal possibilidade quando o 
Supremo declarar a inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo desde que presente os seguintes 
requisitos: i) esteja diante do risco à segurança 
jurídica ou em defesa de excepcional interesse social 
e ii) mediante maioria de dois terços dos votos de 
seus membros. 
 Entretanto, ao justificar a modulação os 
efeitos no RE nº 1.287.019, o STF afirmou que “a 
ausência de modulação dos efeitos da decisão 
fará com que os estados e o Distrito Federal 
experimentem situação inquestionavelmente pior do 
que aquela na qual se encontravam antes da emenda 
constitucional”. Nesse ponto não nos parece que a 
perda de arrecadação seja caso para proteção da 
segurança jurídica ou de excepcional interesse social 
consoante prescreve o Art. 27 da lei nº 9.868/99. 
 Isso porque o interesse social e coletivo a 
ser defendido é o do consumidor final que já sofre 
com a altíssima carga tributária incidente sobre 
os produtos que consome, sendo ele de fato o 
hipossuficiente na relação jurídica tributária e que 
merece ter a segurança jurídica e certeza de seus 
direitos protegida. 
 Frise-se: os impostos sobre o consumo são 
uns dos grandes responsáveis pela regressividade 
da carga tributária brasileira ao agravar mais os que 
podem menos.
 O Supremo Tribunal Federal, como guardião 
da Constituição Federal, deveria de imediato afastar 
do ordenamento jurídico leis que violem a carta 
magna, jamais flexibilizando ou limitando no tempo 
a tolerância de sua violação sob  justificativas de 
redução arrecadatória. Afinal, quem não fez o 
dever de casa ao deixar de editar lei complementar 
essencial para autorizar a cobrança do diferencial 
de alíquota de ICMS dos consumidores finais não 
contribuintes do ICMS foi o próprio ente tributante.

A SURPREENDENTE E 
INUSITADA DECISÃO DO STF

LEGISLAÇÃO
E TRIBUTOS

LEGISLAÇÃO
E TRIBUTOS

A surpreendente e inusitada modulação dos efeitos da decisão do STF 
para 2022 no julgamento do RE nº 1.287.019 - inconstitucionalidade da co-

brança do diferencial de alíquota do ICMS para consumidores finais.

ROBERTA MAIA BRODER
Advogada tributarista, sócia do Nogueira Reis Advogados, especialista em 

negociação pelo Program on Negotiation da Harvard Law school e Mestranda em 
Direito Tributário Profissional pela FGV.  @robertabroder
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PONTO EXTRA

A Prontu Indústria e Co-
mércio de Alimentos assume 
o compromisso em fazer a 
diferença na área de preser-
vação ambiental no recôncavo 
baiano e inaugura a sua pró-
pria estação de energia solar. 
A CEO, chefe executiva do site 
da Prontu Alimentos, Cristina 
Malvessi, apresentou aos ges-
tores das áreas, um plano de 
metas que irá colocar a empre-
sa nos próximos anos como 
um dos mais sustentáveis eco-
logicamente do recôncavo. 

Em fevereiro último, a 
Prontu Alimentos anunciou a 
sua própria estação de capta-
ção de energia solar, com mais 
de 300 painéis solares, e com 
capacidade superior a 335w 
de captação. De acordo com 
Cristina Malvessi, o investi-
mento de aproximadamente 
R$ 500 mil, vai gerar uma re-
dução mensal de mais de R$ 
20 mil. “Graças a esse inves-
timento, a Prontu Alimentos, a 
partir de agora, contará com 
uma estação e equipamentos 
de energia solar moderna e 
eficiente”. 

Além do programa social 
“Prontu com Amor” - tempo-
rariamente suspenso devido 
à Covid-19 -, a empresa con-
ta também com o programa 
“Alimentação Animal” que tem 
100% dos resíduos sólidos re-
ciclados. O programa Prontu 
com Amor, tem o objetivo em 
levar uma alimentação nutriti-
va e com qualidade aos me-
nos favorecidos dos bairros 
mais longínquos da cidade. 

A Prontu Alimentos, sai 
na frente de outras marcas 

mais uma vez, com lançamen-
to de seus novos produtos: os 
chocolates 50% e 70% cacau 
em pó solúvel, para proporcio-
nar aos seus clientes a expe-
riência de fazer seus próprios 
chocolates caseiros.  

A Prontu Alimentos, mar-
ca líder regional no seguimen-
to de lácteos e proprietária de 
mais de 130 produtos em seu 
portfólio (www.prontualimen-
tos.com.br), está localizada no 
Polo Industrial de Santo Antô-
nio de Jesus, Bahia.

PRONTU ALIMENTOS INAUGURA 
ESTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR

Este é  mais um produto que se junta ao portfólio da Prontu Alimentos

Por Eraldo Alves
FOTOS: Divulgação 
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