COMO CAPACITAR SUA EMPRESA
PARA NÃO SUCUMBIR DIANTE
DAS NOVAS TECNOLOGIAS

Esse foi o objetivo do Abase Conectada,
que reuniu, em sua sede, mais de 100
supermercadistas e colaboradores, para
assistir às aulas dos especialistas em
tecnologia
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REFLEXOS DA
INFLAÇÃO
Os brasileiros mais jovens,
têm dificuldade para entender
por que o atual índice de inflação
representa um sinal vermelho.
Só quem viveu sob o país da
superinflação sabe os riscos de
uma inflação desenfreada.
A
moeda
reflete
o
verdadeiro lado da economia.
Ações unicamente de política
monetária, por muito tempo,
são como tentar tratar o doente
com paliativos, sem atacar as
verdadeiras causas da doença. A
política monetária não consegue
segurar por muito tempo a
elevação dos preços.
As
políticas
antiinflacionárias no Brasil atuam
com muita ênfase na política
monetária, e muito pouco na
política fiscal, tentando controlar
a inflação pelos juros e não pelo
corte dos gastos públicos.
Existe um descompasso
entre a oferta e procura por bens
e serviços. Não temos estrutura
para atender as necessidades
básicas da população, alimentação, educação, habitação, energia, transporte, vestuário, saúde
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e saneamento.
A procura supera a oferta
em quase todos os itens.
Consequentemente, os preços
aumentam, e daí temos inflação,
que é o efeito do desequilíbrio.
Não adiantam planos, pacotes, se
a estrutura da sociedade não for
modificada. A inflação é o produto
de uma demanda não atendida.
Inflação não se extingue se
reprime. Só será controlada com
uma forte mudança em nossa
realidade. Para mudar o país,
a economia tem que crescer,
empregos devem ser criados
e as necessidades básicas da
população têm que ser atendidas.
Não se consegue reter o avanço
da inflação somente com medidas
monetárias.
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Homenageando o
seu fundador, João
Costa, Mercadinho
Paulista, de
Euclides da Cunha
comemora 31
anos, com novos
planos para 2022
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João Costa

Mercadinho Paulista
comemora
e traça metas
para 2022

A
rede
Mercadinho
Paulista, de Euclides da Cunha, a
320Km de Salvador, entra no seu
31º ano de fundação, anunciando
novos projetos para as suas duas
lojas, uma situada no Centro e a
outra no Bairro Jeremias, ao lado
do Centro de Abastecimento do
Município.
Nos próximos meses,
a loja do Centro receberá
nova ampliação e reforma,
proporcionando mais conforto e
praticidade para a clientela que se

identifica com o slogan da casa:
“Mercadinho Paulista. Esse nome
tem amor”.
A loja 02, situada no
Jeremias, também será ampliada
dentro da área já construída e
hoje utilizada como depósito.
Com esse espaço, será entregue
ao público, quase 5 mil metros
quadrados, provavelmente, uma
das maiores dentre as cidades da
região sisaleira/semiárido.
Nos projetos definidos

31
anos

pela atual direção da rede, incluem
ainda ampliação, melhoria no mix
e ampliação das seções. A loja do
Jeremias por exemplo, vai ganhar
uma seção bastante ampla, com
uma nova linha de produtos que
será uma grande novidade para a
região.
Mas não é só na
ampliação de espaços e do mix
de produtos que a direção da
casa está focando. Seguindo
as diretrizes do fundador da

Acima, a loja do bairro Jeremias, e ao lado, Joane Soares Dionísio e a mãe
Sandra Pinto Soares, responsáveis pela gestão do Mercadinho Paulista
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O empresário João Costa Soares, conhecido como
Paulistinha foi um homem simples do sertão baiano, mas
por ser da roça, como ele dizia, não interferiu para ele
vencer na vida e se tornar um dos homens de negócios
mais admirados de Euclides da Cunha. João não completou
o primário, mas tinha um dom nato para os negócios,
que ele iniciou em Santos, na área de entretenimento
noturno, e depois veio para sua terra natal, Euclides da
Cunha e fundou, junto a sua esposa, que ele chamava
carinhosamente de Dona Sandra, o Mercadinho Paulista,
que este ano comemora 31 anos. Quis o destino que
o amigo, por mais de 10 anos, João Costa nos deixasse,
prematuramente, vítima de um câncer, no dia 13 de maio
de 2020, aos 69 anos. Deixou um belo legado, um deles o
Mercadinho Paulista, hoje administrado por Sandra, Joane,
a filha, Gillon, genro e Batistinha, seu irmão.

empresa, João Costa Soares,
falecido há dois anos, aos 69
anos, em 13 de maio de 2020, há
um constante investimento no
treinamento da mão de obra e
na garantia dos benefícios legais
a todos os colaboradores, o
que faz com que o Mercadinho
Paulista tenha uma rotatividade
de mão de obra muito pequena,
resultando numa equipe que
se soma à clientela formando a
chamada Família Mercadinho
Paulista.
Na atual direção do
Mercadinho Paulista, Sandra
Pinto Soares e a filha Joane
Soares Dionísio cuidam das
atividades administrativas de
rede, enquanto João Batista
Soares (Batistinha), irmão de
João Costa, e Gillon Dionísio,
genro,
cuidam
da
parte
operacional.
Essa equipe, embora
voltada para o atendimento a
clientes com os mais variados
perfis, está preocupada em
trazer uma personalidade para
a sua marca e sempre busca um
diferencial.
Seja com as ofertas de

determinados produtos, com
o atendimento e com o preço
sempre o menor possível. Esse
último em decorrência de
volume de compras e da firmeza
e respeito com que tratam o
fornecedor.
“O Mercadinho Paulista
- Este nome tem amor”, está
apenas nos seus primeiros 31
anos. Para os próximos 31, não
vão faltar, amor pelo que fazemos,
competência e continuidade do
que aprendemos nesses anos
iniciais”, encerra Sandra Pinto
Soares, cofundadora da rede.

Acima, a loja Mercadinho Paulista Centro e, ao lado, Gillon Dionísio, esposo
de Joane, com Sandra, a sogra, e Batistinha, que cuidam do operacional
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ABASE CONECTADA REÚNE ESPECIALISTAS
PARA FALAR SOBRE O VAREJO DO FUTURO
Inteligência artificial, omnichannel e as oportunidades que podem
ser geradas com essa ferramenta, processos de tecnologia para
conectar-se melhor com o cliente, inovação e controle, grandes
oportunidades geradas para os negócios, as tendências e as
tecnologias apresentadas pela NRF, na sua feira anual de Nova Iorque,
foram temas tratados por especialistas de diversas áreas, durante um
dia inteiro, na sede da Abase, pelo Abase Conectada, que este ano
retornou de forma presencial. O público-alvo foi supermercadistas
associados e os seus colaboradores. Confira a seguir.
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Supermercadistas e colaboradores participaram do Seminário Abase Conectada em busca de qualificação

PRESIDENTE HUMBERTO SOUZA DISSE QUE EVENTO AGREGA
VALOR PARA VIDA PROFISSIONAL DOS PARTICIPANTES
“O Varejo do Futuro” foi tema do Abase
Conectada que reuniu palestrantes da área
de tecnologia e supermercadistas no auditório
da sede da Abase, dia 31 de março, no bairro
de Armação, em Salvador. A abertura do
evento foi realizada pelo empresário Humberto
Costa, presidente da Abase, que agradeceu
a participação de todos os associados e
convidados. “Desejo a todos os participantes que
tirem bastante proveito das palestras do Abase
Conectada e que o evento agregue valor para a
vida profissional de todos os participantes”.
No período da manhã, Carlos Eduardo
Santos, presidente da Abrape e diretor da
Sensormatic, falou de “Como a inteligência
artificial e de dados está transformando o
varejo”; Paulo Crapina, diretor da GS1 Brasil,
explanou sobre “Inovação e controle – Código
de 2D GS1” e Adolfino Neto, diretor da Próton
Sistemas, falou sobre “Tendências e tecnologias

apresentadas na NRF 2022 – maior Feira de
Varejo do mundo”.
À tarde, foi a vez dos palestrantes:
André Teté, head de inovação e professor de
Marketing, que proferiu o tema “Conecte-se com
o seu cliente, pessoas, processos e tecnologia”;
Matheus Mascena, Ceo da Agência Método
Partner Vtex, que falou sobre “O seu negócio
está pronto para o futuro? Entenda o consumidor
e as grandes oportunidades do novo mercado” e,
fechando a tarde de palestras, Rafael Roberto,
territory manger Brasil da Instaloup, que falou
sobre “Omnicanalidade: Construindo melhores
experiências no varejo”.
Em seu discurso, Humberto Costa
falou da importância da capacitação do
profissional para que ele esteja bem preparado
para o mercado. “Nós que fazemos a Abase,
desejamos que vocês aproveitem bem essas
iniciativas, que contribuem com a formação

Humberto Souza, presidente da Abase, e Mauro Rocha, superintendente, falaram da importância do evento
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Nesta página, flashes de Mauro com os palestrantes; plateia; Eraldo entrevistando e Humberto com a Super

profissional daqueles que trabalham no nosso
ramo. O preparo de cada profissional é muito
importante para que ele se capacite, tenha
uma melhor renda e que seja procurado pelo
mercado. Sabemos que o mercado está difícil,
porém, ele é mais difícil para quem não é
preparado. Já para os que são preparados, o
mercado está à procura”.
O presidente ressaltou ainda sobre as
iniciativas da Abase para seus associados e
da importância da tecnologia dentro do setor
supermercadista. “A Abase tem feito outros
eventos e outras iniciativas, a exemplo do Abase
Capacita, que formam jovens e que é muito
importante para a operação do nosso negócio
e dos supermercados. O decorrer dos anos,
tem mostrado que a tecnologia está mandando
cada vez mais e quem não estiver conectado
no futuro não estará preparado e não irá se dar
bem”.
De acordo com Mauro Rocha,

superintendente da Abase, o programa Abase
Conectada está na agenda da associação desde
2019 e teve o início ao seu primeiro programa
transmitido pelo YouTube no canal da Abase.
“Eu diria também que nós nos modernizamos
e estamos utilizando a tecnologia em nossas
apresentações, onde criamos um sistema de
Streaming, que transmite voz, dados e vídeo
por meio do wi fi, sem precisar de nenhum cabo
conectado ao laptop”.
Mauro Rocha falou da importância da
tecnologia no cotidiano de todos os setores,
destacando como vem crescendo velozmente
no mercado do varejo. “No Abase Conectada
vamos mostrar como a tecnologia está mudando
o setor de varejo de alimentos e mudando o dia
a dia do comportamento do consumidor e vamos
ter uma agenda ampla para os participantes
poderem tirar suas dúvidas e aprender mais
sobre o mundo tecnológico com os nossos
palestrantes”.
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DE
DADOS TRANSFORMAM O VAREJO
O presidente da Abrappe e diretor da
Sensormatic, Carlos Eduardo Santos, falou sobre
“Como a inteligência artificial e de dados está transformando o varejo”. O palestrante começou a sua
explanação mostrando aos participantes a ideia do
que já vem acontecendo no mundo da inteligência
de dados. “Hoje a inteligência de dados é o novo
petróleo. Nós temos a informação e a tecnologia
ao nosso favor para que possamos ser muito mais
produtivos e eficientes. E a proposta aqui é mostrar
o que é possível de ser implementado dentro de
nossa realidade”.
O diretor da Sensormatic ressaltou de
como a inteligência artificial está ajudando nas
áreas de operações e prevenção de perdas. Ele
enfatizou de como o varejista pode melhorar a sua
produtividade fazendo análise de dados, gerando exceções para tomada de decisão e também
como as ferramentas estão apoiando os varejistas
gerando essas informações.
Carlos Eduardo falou também da transformação da imagem de dados, através da tecnologia da inteligência artificial para que a operação do
varejo seja mais fluida, sem fricção. “E neste caso
apoiando também a prevenção de perdas porque
hoje o varejo brasileiro tem algumas dores com

relação ao tema, a furto nas lojas, a questões relacionadas a racismo, inclusão e diversidade. Ou
seja, a forma que devemos abordar os clientes,
respeitando exatamente a legislação e os direitos
do consumidor. E a tecnologia, através da inteligência artificial vem apoiando o varejo a ter uma
melhor gestão neste tema”.
Sobre a atuação do mercado no Nordeste
e no Brasil com relação a inteligência artificial, Carlos Eduardo disse: “Na verdade, o Brasil ainda está
caminhando para evoluir neste tema. Nós temos
sim, alguns exemplos de empresas que estão utilizando a tecnologia de Inteligência artificial por meio
de imagens e a transformação em dados para tomada de decisão, mas no Brasil em geral a coisa
ainda está caminhando para um desenvolvimento.
E, assim, como outras regiões do país, o
Nordeste está de olho e buscando informações.
E o mais importante em tecnologias que vemos
nos EUA na Feira da NRF, já estão aqui presente
para que os varejistas possam utilizar os benefícios que essas soluções possam gerar para o seu
negócio”. A Sensormatic é uma empresa líder em
prevenção de perdas para o varejo no mundo,
com mais de 50 bilhões de produtos protegidos
em todo o mundo.

Carlos Eduardo Santos, da Abrappe/Sensormatic
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INOVAÇÃO E CONTROLE COM O CÓDIGO
BIDIMENSIONAL PADRONIZADO 2D GS1
O palestrante Paulo Crapina, diretor da
GS1 Brasil, falou sobre “Inovação e controle – Código de 2D GS1”. Em sua palestra, ele começa
falando sobre a importância do código de barras
para o varejo e pela facilidade de reconhecimento
do produto no sistema e na sua precificação. “O
que apresento aqui é o próximo passo. É o que o
mundo de codificação vem fazendo junto com o
varejo. Não é um projeto Brasil, é um projeto global, onde estamos dando um passo à frente em
relação à identificação, possibilidade de informações que pode passar ao cliente em prevenção de
perdas e também em controle de estoque e outras
coisas mais”.
Paulo Crapina fez uma retrospectiva
sobre o código de barras desde o seu início em
1971, esclarecendo da sua evolução até os dias
atuais. Segundo ele, em 1971, a indústria se uniu
para criar uma solução interoperável padronizada
para a indústria de alimentos. “Já em junho de
1974, um pacote de chicletes Wrigley foi escaneado pela primeira vez em um supermercado Marsh
em Troy, Ohio”.
De 2004 a 2021, conforme Paulo Crapina, o código de barras evoluiu ainda mais. “Em
2015, a área de saúde e cuidados médicos adota
globalmente o GS1 DataMatrix para habilitar lote,
data de validade e número de série para medicamentos e dispositivos médicos. No ano de 2019,
o GS1 DataMatrix foi habilitado para fresh food

no PDV e o padrão GS1 Digital Link foi ratificado
para permitir o acesso a mais dados de produtos
na web. E, finalmente, em 2021, após 50 anos,
mais de dois milhões de empresas em 150 países
usam os Padrões GS1 para fazer seus negócios
andarem todos os dias”.
O diretor da GS1 Brasil explicou aos participantes sobre o que é o código bidimensional
(2D) padronizado. Segundo ele, o código 2D, é
um código bidimensional que utiliza ambas as dimensões, os planos horizontal e vertical, para codificar dados, enquanto os códigos de barras 1D
trabalham com informações em uma única dimensão, a horizontal. “Com os códigos 2D, podemos
codificar muito mais dados em uma área muito
menor, e é possível a leitura mesmo que esteja
parcialmente danificado”.
Questionado de quando entra no mercado, o código 2D, Paulo Crapina respondeu: “Na
verdade, a GS1 Brasil iniciou o projeto em setembro de 2021 e existem várias entidades que vêm
trabalhando em conjunto, a exemplo da Abras,
Abad e outras, do varejo ao distribuidor e até o fornecedor. E em setembro algumas marcas já adotaram o código em transição, que é o código linear
e o tridimensional”. Crapina deu como exemplo,
o Supermercado Pinheiro, que atualmente já vem
trabalhando com o código 2D passando na frente
de caixa e também outros varejos já estão se preparando.

Paulo Crapina, da GS1, falou de códigos
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“TENDÊNCIAS E TECNOLOGIAS APRESENTADAS
NA NRF 2022 – MAIOR FEIRA DO MUNDO”
O diretor da Próton Sistemas, Adolfino
Neto, falou sobre “Tendências e tecnologias apresentadas na NRF 2022 – maior Feira de Varejo do
mundo”. Segundo Adolfino Neto, a NRF é uma feira que acontece há 110 anos em Nova York (EUA)
e dita o que o mundo fará no varejo nos próximos
dez anos. “É muito importante que a Abase esteja
conectada com o conhecimento que é absorvido
nesta feira”.
Adolfinho Neto enfatizou sobre o movimento novo que vem acontecendo que é o metaverso e que é uma tendência mundial. “Como
todos nós temos um e-mail, nós teremos também
um Avatar no metaverso”, exemplificou.
Segundo ele, metaverso é uma realidade
virtual imersiva e interativa. “A proposta do metaverso é que os usuários façam quaisquer outras
atividades comuns do mundo habitual, como estudar, trabalhar, investir, fazer compras ou ir para
festas. Também vale esclarecer que o ambiente
não se trata especificamente de uma única plataforma tecnológica para ter acesso a tudo isso”.

Sobre o investimento do setor de supermercados na área de tecnologia, Agostinho disse:
“Os supermercadistas baianos estão investindo
e têm evoluído, porém, ainda tem um pouco de
timidez. E a pandemia segurou muito os investimentos e ninguém quis investir em nada. Mas
desde o final do ano passado observamos que os
investimentos voltaram e existe um interesse em
saber o que tem que se fazer neste ano de diferente pós-pandemia e cheio de novas tecnologias
para serem utilizadas”.
Questionado o que a Próton Sistemas
tem a oferecer para o setor de varejo, ele foi incisivo: “A Próton Sistemas é uma produtora de
software de gestão para o setor de varejo. Trabalhamos com auto caixas, self checkout, checkout
tradicionais e o sistema de gestão e logística para
controlar um varejo, seja ele um mercado pequeno
ou um cliente que tenha 70 lojas. Ou seja, deixamos o supermercadista escalar: ele pode crescer
e não precisa fazer mudança de software dentro
da gestão do negócio dele”.

Adolfino Neto, da Protón Sistemas, falou das tendências tecnológicas apresentadas na Feira NRF
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CONECTE-SE COM O SEU CLIENTE,
PESSOAS, PROCESSOS E TECNOLOGIA
André Teté, head de inovação e professor de Marketing, proferiu a palestra “Conecte-se
com o seu cliente, pessoas, processos e tecnologia”. O professor falou para os supermercadistas
o que é CRM (Customer Relationship Management), que significa em sua tradução literal, gerenciamento do relacionamento com o cliente, e
como é utilizado no dia a dia varejista e como ele
pode se relacionar com o cliente e aumentar o
faturamento através de informações, de dados.
“A ideia hoje é bater um papo com todos os supermercadistas associados à Abase”.
Questionado se os supermercadistas
estão antenados com a inovação tecnológica,
André Teté respondeu: “Acreditamos que sim. A
VR Software é uma empresa de soft e possuímos mais de 2 mil clientes no Brasil e da nossa
base mais de 600 lojas já utilizam a tecnologia. E
por que a tecnologia de CRM é tão importante?
Porque ajuda você na hora de fazer a sua compra e a partir de quando você conhece o seu público, você consegue comprar melhor, negociar
melhor e vender melhor”.
O professor de marketing falou também

sobre empreendedorismo e de como entrou na
VR Software. Ele é responsável pela criação de
produtos como o VR Connect – aplicativo de ofertas utilizando técnicas de CRM, VR Omnichannel
– multi-plataforma de vendas online e VR Mídia
– TV de ofertas. “Com uma ideia muito simples,
eu criei um aplicativo. A VR comprou a minha
empresa e depois de seis anos temos mais de 2
milhões de pessoas utilizando o aplicativo”.
Conforme André Teté, a VR está em 24
estados do Brasil, inclusive na Bahia, com mais
de 60 clientes. “A VR tem uma empresa nova
com 15 anos e é especialista em supermercados, atendendo somente o setor supermercadista”.
Publicitário com pós-graduação em
Comunicação com o Mercado pela ESPM, André Teté atua há mais de 20 anos nas áreas de
comunicação, marketing e tecnologia. Professor universitário no curso de pós-graduação de
Marketing Digital de Alta Performance da PUC
Campinas. Desde de 2017 atua como Head de
Inovação da empresa VR Software, empresa especialista em soluções para supermercados.

O professor André Teté, abordou o tema a conectividade dos clientes, pessoas, processos e tecnologia
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O SEU NEGÓCIO ESTÁ PRONTO PARA O
FUTURO? ENTENDA O CONSUMIDOR
Matheus Mascena, Ceo da Agência
Método Partner Vtex, falou sobre “O seu negócio está pronto para o futuro? Entenda o
consumidor e as grandes oportunidades do
novo mercado”. De acordo com Matheus Macena, o supermercadista tem que está pronto para os próximos oito anos tendo em vista
que em 2030 mais da metade da população
mundial será formada por uma geração Alpha
e Z.
“Quero dizer que nossas crianças
hoje já nascem conectadas aos aplicativos e
celulares e serão eles que estarão consumindo com novos hábitos e novos comportamentos de consumo e o supermercadista precisa
estar atento para conseguir mudar o seu canal de vendas a tempo e possa reter esses
novos consumidores”, ressaltou Matheus.
Sobre esse novo consumidor, o Ceo
da Agência Método, enfatizou que já nasce

extremamente adaptado e com pouca paciência e com muito foco em comodidade que
compram habitualmente através das redes
sociais por indicação e por diversos formatos.
“O supermercadista precisa está mais do que
nunca extremamente conectado”, completou.
Para os supermercadistas que ainda
estão reticentes em investir em tecnologia,
Matheus Mascena alertou que realmente investir em tecnologia é muito caro, porém,
muito mais caro será depois por não ter investido. “Invistam enquanto é possível ser
pago e acredite. Hoje, o supermercadista já
tem acesso a dados, a tecnologia e com baixo
custo que dá para adquirir e implementar e
também tem uma mão de obra praticamente
adaptada à tecnologia. Portanto, é a hora do
supermercadista deixar a sua operação 100%
pronta para esse novo consumidor que está
chegando”.

Matheus Mascena, CEO da Método Partner Vtex, questionou se as empresas estão prontas para o futuro
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OMNICANALIDADE: CONSTRUINDO
MELHORES EXPERIÊNCIAS NO VAREJO
O Abase Conectada teve também a
presença de Rafael Roberto, gerente Brasil da
Instaloup, que falou sobre “Omnicanalidade:
Construindo melhores experiências no varejo”.
Rafael Roberto falou da importância de hoje se
ter uma integração de vários canais de compra.
“Sabemos que o consumidor tem o
poder, portanto, ele escolhe de onde ele quer
comprar, se por meio do Instagram, E-commerce, WhatsApp ou através do celular. Porém, eu
não posso ter vários canais com experiências
diferentes. Ou seja, o consumidor que vai até o
supermercado tem hoje uma experiência muito
boa e ele quer que essa experiência se replique
para outros canais. Ele quer que o atendimento
que tem hoje no físico também tenha no digital e
nos canais que ele escolher”, explicou ele.
Questionado de como o supermercadista pode trabalhar e competir com essa infinidade
de canais, Rafael Roberto, ressaltou que o supermercadista tem esse desafio porque o consu-

midor hoje ficou cada vez mais digital e o setor
de supermercados vem desde 2020 sofrendo
uma transformação digital muito forte.
“O supermercadista tem que ficar de
olho nas tendências e nós temos hoje várias plataformas que são lançadas praticamente todos
os anos. Então, o supermercadista tem que ficar
atento às tendências, porém, o que ele não pode
perder é o conceito da experiência. As tendências vão continuar, novas tecnologias vão surgir,
mas o importante é que ele use a tecnologia ao
que ele sabe mais fazer, que é o atendimento ao
público”, afirmou Rafael.
Ainda sobre a importância do varejista
em andar em sintonia com as novas tendências
tecnológicas, Rafael Roberto frisou: “A tecnologia
avança e não volta atrás, portanto, é importante
sempre se adequar e não perder a essência. É
importante para o supermercadista a tecnologia,
mas inserindo no contexto atual dentro do seu
negócio”.

Rafael Roberto, da Territory Manager Brazil da Instaloup, falou sobre omnicanalidade, venda em vários canais
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VACINE A SUA EMPRESA CONTRA
O ATENDIMENTO NORMAL
Para sobreviver em um mercado
supercompetitivo, as empresas têm
que estar atentas às novidades do
mercado em suas áreas de atuação,
especialmente, na área de tecnologia.
Entretanto,
nenhuma
empresa
sobrevive se os seus colaboradores
não atendem bem. O professor e
especialista em treinamento de
equipes, Sérgio Almeida, vai mais
longe: “Nenhuma empresa, hoje
em dia, é capaz de sobreviver se a
sua empresa tem um “Atendimento
Normal”.
Para
resolver
essa
deficiência, ele criou uma vacina, que
é ministrada em três doses. Confira!
20
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O atendimento ao
cliente é fator decisivo na
aquisição de um produto ou contratação de um
serviço. O cliente quer ser
bem atendido, mas a depender da forma como o
atendimento é realizado
tanto pode fidelizar o consumidor como manchar
definitivamente a imagem
da empresa.
Segundo dados de
pesquisas realizadas recentemente, o brasileiro
valoriza as empresas que
oferecem um bom atendimento, porém, a prática
não é recorrente no país.
Para resolver questões dessa natureza é
que o consultor Sérgio Almeida lançou o Programa
Vacine, que através de
três doses promete promover uma transformação
impactante e instantânea
para entrega de uma experiência
encantadora
aos clientes, acabando

22

de vez com o chamado
“atendimento normal” praticado por grande parte do
mercado.
Sérgio explica que o
atendimento “normal” é
causador de doenças degenerativas como perda
de clientes e de contratos,
ausência de lucro, problemas operacionais, clima
interno
organizacional
ruim e estressante, além
de problemas de caixa,
entre outros, sendo a causa mortis da não renova-
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ção de contratos, insatisfação e desemprego.
Ele cita estudos que
apontam que 56% dos
clientes deixam de fazer
negócio com uma empresa devido a má experiência no atendimento, sendo
que a probabilidade de
uma empresa ser recomendada por clientes que
passam por uma ótima
experiência é cinco vezes
maior.”E mais: 96% dos
clientes afirmam que o
atendimento é importante
para se tornar fiel à empresa”, resume.
Segundo ele, 57%
dos clientes não recomendam a empresa que oferece uma experiência ruim
– 86% deles até pagariam
mais por uma experiência
melhor – e que os clientes que têm uma experiência positiva gastam
140% mais que aqueles
que relataram experiência negativa. Sérgio assegura ainda que 73% das
23
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empresas que entregam
uma experiência acima da
média para seus clientes
possuem um desempenho financeiro melhor que
seus concorrentes.
O que é o
programa?
A primeira dose do
Programa Vacine consta da palestra “Como e
por que meu presente e
futuro depende disso”.
Começando agora, com
duas horas de duração e
um conteúdo impactante
e motivador, que mostra por que quem não for
encantador terá grandes
problemas. “Muito rica e
ilustrada, exemplificada,
pragmática e revolucionária, faz com que as pessoas se transformem e comecem a ter uma postura
de encantamento imediatamente, com os clientes
externos e os colegas de
trabalho. A ‘ficha cai’ instantaneamente, a mudança de postura é imediata”,
24

assegura. A palestra pode
acontecer tanto na modalidade presencial como
online.
A segunda dose é
um curso online baseado
no best-seller “Ah! Eu não
acredito! - Como cativar o
cliente através de um fantástico atendimento”. São
26 aulas gravadas online,
perfazendo um total de 5
horas de capacitação em
vídeo-aulas, em que os
alunos terão acessibilidade total, podendo fazer
o curso de acordo com o
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seu ritmo, de onde e na
hora que quiser, quer seja
via celular, tablet ou computador.
Dessa dose consta
ainda o livro digital que
pode ser lido em sua totalidade ou em partes, a depender do ritmo de cada
um, além de infográficos,
um quiz para o aluno testar o conhecimento, sendo
realizado monitoramento
total de todos os alunos,
do avanço de cada um no
curso e apresentação de
relatórios semanais e com
fornecimento de certificados de conclusão. “São
aulas lúdicas, fartamente
ilustradas, com esquemas, resumo e ilustrações”, completa.
Para finalizar, tem a
terceira dose, que será
aplicada em forma de
mentoria com duas horas
de duração para aprofundamento prático aplicado
ao negócio e tirar as dúvidas que ainda restam.

patricio.fcarvalho@gmail.com
(71) 99253-3803
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INFORME INSTITUCIONAL

A CENTRALIZAÇÃO DE
PODER NAS EMPRESAS
ROGÉRIO MACHADO
Proprietário da Agillys Consultores & Associados, mentor, consultor, palestrante, professor e escritor @rogeriomachadomentor
Uma das grandes reclamações
do setor supermercadista é a dificuldade
na retenção de talentos e formação de
lideranças. Mas como desenvolver pessoas
se o grande líder da empresa trabalha com
foco em confiança e não em competência?
Como desenvolver pessoas se não há
espaço no aprendizado? Uma das principais
forças do supermercadista está no poder de
negociação, mas o varejo não é só compra e
venda, é necessário também a valorização
de outras dimensões do negócio, todas
racionadas a gestão de resultados: como
perder menos, como melhorar as margens
de lucratividade, como fidelizar clientes,
como ser mais competitivo, como gerir as
finanças, entre outros?
A liderança tem quatro estágios no
desenvolvimento de pessoas:
1. Mostrar como o treinando deve fazer
determinada atividade;
2. Andar e fazer junto a atividade com o
treinando;
3. Deixar o treinando fazer e monitorar,
fazendo as correções necessárias;
4. Delegar e acompanhar o resultado.
O bom líder não é quem faz, mas

quem forma. Se não tiver um envolvimento
do líder no desenvolvimento de pessoas, vai
continuar o processo de contratar e demitir.
A solução também não está em contratar
pessoas de outras empresas, pois dessas
se espera que vão chegar dando resultado.
Pode-se contratar profissionais externos,
mas a empresa precisa ter processos claros
e cultura forte e consolidada. Quem vem, se
não tem definições claras, vai fazer o melhor,
,mas pode ser diferente da expectativa do
empresário que contratou. É sempre bom
ter uma mescla de externos com formados
internamente.
É preciso agir estrategicamente e
formar gente para o possível crescimento
do negócio. Em alguns clientes a nossa
consultoria tem organizado universidades
corporativas e programas de trainee. Quem
não forma, não cresce.
O varejo nunca foi tão técnico, mude
seu mindset e faça seu negócio crescer.
Compartilhe informações, delegue e saía
do estágio de “dono” para “empresário”.
O maior valor das empresas não
está nas mercadorias ou instalações, está
nas pessoas.

SANREMO FAZ AÇÃO INÉDITA
PARA OS CLIENTES DA BAHIA
26
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SANREMO
PROMOVE RODADA
DE NEGÓCIOS
A Sanremo realizou na cidade de Salvador, na Bahia,
a “Rodada de Negociações 2022 Sanremo” com a presença
de diversas redes varejistas, dentre elas, G Barbosa, Hiperideal,
NovoMix, a Rede de lojas Le Biscuit, Atacadão Centro Sul,
RedeMix, Plast&Co e Domest & Co, Atakai 25, Casa das Louças,
, MixBahia e Grupo Mateus. A rodada de negociações aconteceu
entre os dias 5 e 8 de abril no auditório da Abase, no bairro de
Armação.
As equipes de compras das redes fizeram um tour pelo
salão onde estavam expostos uma diversidade de linha de
produtos Sanremo, acompanhados por Eduardo Ignácio, diretor
geral da Sanremo, Adelson César Garcia, gerente nacional
da Sanremo, Michele Laydner, gerente de Trade Marketing da
Sanremo, e Paulo Oliveira, representante Sanremo na Bahia.
A Rodada de Negociações Sanremo, segundo Eduardo
Ignácio, é realizada com intuito de se aproximar cada vez mais
de seus clientes. “O nosso foco em 2022 é muito no sell out.
Acreditamos que o produto deve estar disponível no ponto de
vendas e ajudar cada vez mais o trade a colocar o produto
na casa do consumidor, gerando mais receita e mais vendas.
Sabemos que quanto mais vendas é melhor para todos, porque
movimentamos o setor e a economia, além de que o nosso
cliente fica satisfeito com ações voltadas para o consumidor nos
pontos de vendas”. 			
Disse ainda Eduardo Ignácio que: “O Estado da Bahia
tem sido um grande parceiro ao longo dos anos com forte
representatividade no nosso negócio”. Sobre o diferencial da
Sanremo de outras marcas, Eduardo Ignácio respondeu: “A
Sanremo é uma empresa tradicional com mais de 50 anos de
mercado. Temos qualidade, serviço, entrega e nosso consumidor
é um cliente fiel e já conhece nossos produtos ao longo dos anos.
Também temos um custo-benefício com a entrega garantida”.
Para Adelson César Garcia, gerente nacional da
Sanremo, com a rodada de negociações, a Sanremo prestigia
seus clientes de ponta e aproveita para fazer bons negócios
trazendo novas oportunidades para acelerar ainda mais as
vendas e os negócios. “O motivo de estarmos em Salvador
é para apresentar a nossa campanha ao consumidor que
começou agora em março e vai até junho, e, assim, levarmos
ao consumidor final e aproximarmos ainda mais a nossa relação
com os nossos clientes. O mercado hoje está muito evoluído
e o que se fez ontem já não serve hoje. Portanto, temos que
estar muito atentos nesta demanda para ajudar nossos clientes a
manter o sell out com um crescimento acima de dois dígitos”.
De acordo com Michele Laydner, gerente de Trade
Marketing da Sanremo, o objetivo da Sanremo com a rodada
de negociações é estar no lugar que facilite o acesso de todos
os clientes para que os mesmos não precisem se deslocar da
sua região, “e, assim, poder discutir negócios no ambiente
confortável, mostrando as ações que a Sanremo vem fazendo
28
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nas lojas para melhorar as vendas
acelerando o sell out. Isso tudo com
um tempo maior para conversar com
os nossos clientes”.
Sobre a visão da Sanremo
do mercado do Nordeste, Michele
Laydner respondeu. “O mercado do
Nordeste para a Sanremo é muito
importante em algumas linhas, a
exemplo da linha de potes, a qual
somos líder de mercado em todo
o Brasil. Aqui no Nordeste somos
líderes acima do percentual do Brasil.
Também tem outras linhas, a exemplo
da linha baby, linha de organizadores,
linha de lixeira, praticamente em todas
as linhas temos uma performance
muito importante, aliada com a nossa
liderança Brasil”.
Michele Laydner enfatizou
ainda sobre a tradição da Sanremo
com campanhas voltadas para
os consumidores. “Este ano já
começamos com a Campanha Loucos
por Potes, exibida em programas de
cadeia nacional. E agora estamos
com a Campanha “Seus Sonhos
com Sanremo. É uma tradição da
Sanremo”.
Para Paulo Oliveira, a
rodada de negociações da Sanremo
é uma oportunidade de mostrar novos
produtos e fechar excelentes negócios
com os clientes baianos. “Preparamos
um grande evento para os nossos
clientes de Salvador e toda a Bahia
tanto para os supermercadistas como
para os nossos clientes de lojas
de utilidades, mostrando o que a
Sanremo tem de melhor em sua linha
de produtos”.
Presente na Rodada de
Negociações, Sanremo, Renata Kalil,
diretora da Regional Bahia e Sergipe
do Grupo Mateus, falou sobre a
parceria do Grupo Mateus com a
Sanremo. “A parceria da Sanremo já
vem de longas datas. Na verdade, o
Grupo Mateus já atende a Sanremo
desde o Maranhão e, nós aqui na
Bahia, já conhecemos Paulo Oliveira,
representante que nos atende. Sempre
fizemos uma parceria muito boa. A
Sanremo é uma empresa muito séria,
que tem produtos de qualidade e que
traz diferencial para a nossa loja,
portanto, estamos aqui para apoiar a
Sanremo”.
29
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Paulo Oliveira • Tel: 71 9 9133-7305
victor.oliveirar@uol.com.br

TERRA E MAR
REPRESENTAÇÕES
LTDA.
Contatos:
Paulo
71 9 9929-1610
Gustavo
71 9 9923-3857
e-mail:

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

terraemarrep@hotmail.
com

CLIENTES SE ENCANTARAM E ELOGIARAM A NOVA
FORMA DA SANREMO FAZER NEGÓCIOS

30

Foram quatro dias que a Sanremo estreitou, através de seu representante Paulo Oliveira, da Victor
Oliveira Representações, seu relacionamento com alguns clientes baianos, radicados em Salvador
e Região Metropolitana. Nesta página, registramos a presença de executivos de alguns clientes e
convidados que marcaram presença, Grupo Mateus, Abase, NovoMix, Hiperideal, Plast&Co e
Domest & Co, RedeMix, Atakaí 25 e Casa das Louças.

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

Tel: 71-3503-0606
junior@karisrepresentacoes.com.br31
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SÃO JOÃO
Como a comemoração
de São João pode
aumentar as vendas
nos supermercados
O São João talvez seja uma das festas mais populares de todo o Brasil
e certamente a mais comemorada no Nordeste. Por si só, essa pode ser
uma ótima oportunidade de melhorar as vendas dos supermercados.
Depois de dois anos sem serem devidamente exploradas, por causa da
pandemia, as festas juninas prometem “bombar” este ano, devido à forte
demanda reprimida. E quando bem aproveitadas, datas comemorativas
como essas podem se configurar em excelentes ocasiões para se
conseguir resultados mais expressivos nas vendas. Mas para que isso
aconteça é preciso desenvolver as ações corretas e planejá-las com
antecedência para que elas funcionem da melhor maneira possível.
Vários produtos típicos podem ser explorados nas festas juninas e entre
os principais ingredientes das receitas estão o milho e o amendoim, por
exemplo. Sem falar dos produtos que já têm uma grande popularidade
como pé de moleque, bolos, canjica, pipoca e pamonha.
A Super Revista ouviu alguns especialistas e reuniu várias ideias e
sugestões para o seu supermercado colocar em prática e aumentar as
vendas durante o período.
32
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AÇÕES PROMOCIONAIS
Trabalhar com a criação de ações para
melhorar as vendas em supermercados é uma
prática que precisa ser realizada diariamente.
Na comemoração de São João sua loja
também pode aproveitar para impulsionar
alguns setores.
Criar um encarte temático, portanto,
pode ser uma ótima estratégia para incrementar
as vendas, enfatizando os produtos típicos da
data e outros relacionados, como as bebidas.
Essa pode ser uma ação mais geral para os
seus clientes, na tentativa de atraí-los para a
loja com boas ofertas.
Uma outra opção é promover uma
festa no seu supermercado, com degustações
de vários produtos e música ao vivo. Faça
uma barraquinha junina dentro da loja,
reunindo todos os produtos relacionados às
festas juninas, e ofereça preços e condições
especiais.
Você também pode fazer stands
de degustação espalhados em posições
estratégicas. Faça com que o caminho natural
dessas degustações terminem onde seus
produtos sazonais estão e treine os promotores
para que eles indiquem a sua barraquinha
temática.
Também é uma boa ideia decorar o

salão no clima de festas juninas e oferecer
algumas atividades para as crianças, como
pipoca grátis, algodão doce, pescaria, entre
outras.
Para convidar os clientes para irem
até a loja você pode enviar mensagem de
WhatsApp ou um e-mail para eles informando
que a loja terá várias promoções especiais.
Impulsos pagos no Instagram ou Facebook
também poderão incrementar a procura pelos
produtos na loja, complementando esse
conjunto de ação de vendas com uma ação de
relacionamento.
Caso prefira, pode ser criada
uma campanha mais efetiva utilizando
segmentações, bastando usar as informações
dos seus clientes.
Uma outra boa ideia é analisar as
vendas no mesmo período do ano anterior e
identificar quais foram os consumidores que
fizeram compras de produtos tradicionais da
data.
Assim, é possível criar uma série de
ofertas com base nos itens consumidos, mas
voltado para um público específico, que já
tem interesse em comprá-los. Dessa forma,
seus investimentos em marketing podem ser
otimizados.

NEGOCIAÇÃO COM FORNECEDORES
Antecipar os pedidos de produtos que
tendem a aumentar sua saída na época das
festas pode garantir que sua loja consiga fazer
ações mais efetivas, pois você terá um prazo
maior para negociar com os fornecedores e
também criar ações em parceria.
Com melhores negociações torna-se possível
criar ações mais agressivas e atrair um número

maior de clientes para o seu supermercado.
Para estimular ainda mais as compras
impulsivas, que visam o aumento do ticket
médio, você pode trabalhar com ações de
trade marketing em conjunto com a indústria.
É importante também que você fique atento ao
seu estoque para não perder nenhuma chance
de vendas nesse período festivo.
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DECORAÇÃO DA LOJA
Deixar seu supermercado no clima da
data pode contribuir significativamente para
que suas ações promocionais sejam mais
efetivas.
Antes de efetuar a venda, é necessário
conquistar a atenção do cliente. Para atrair
consumidores e vender mais no São João, a
decoração é uma ótima estratégia.
Você pode usar acessórios decorativos
como bandeirinhas coloridas na entrada da
loja, montar barracas típicas de exposição de
produtos do período, decoradas com chapéus
de palha, com músicas temáticas das festas
juninas, disponibilizando degustações de
produtos típicos.
As barracas exercem um papel
importantíssimo na tomada de decisão
dos clientes dentro do supermercado.
Os especialistas destacam que alguns
consumidores só lembram do período

34

festivo quando se deparam com elas.
Além disso, é importante que toda a equipe
de colaboradores também entre no clima,
usando roupas quadriculadas, com adereços
decorativos, para surpreender os clientes,
influenciando-os a comprar mais produtos e
consequentemente, aumentar o faturamento
do estabelecimento.
Materiais de comunicação com
aspectos que remetem à comemoração
também podem ajudar no aumento de suas
vendas.
Essas práticas também podem ser
complementadas com ações de merchandising
para ter resultados ainda melhores. Para a
criação delas, pode ser uma boa ideia fazer
parcerias com seus fornecedores. Após isso,
você pode escolher pontos estratégicos,
como as pontas de gôndola para estimular as
compras.

Tel: (71) 98792-9622
marcoswinits@hotmail.com.br
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BEBIDAS QUENTES
PRATOS TÍPICOS PRONTOS
Além de diferenciar seu negócio da
concorrência, a iniciativa de colocar alimentos
prontos no estoque é a possibilidade de
conquistar o cliente pela conveniência. Afinal,
muitas pessoas querem organizar ou participar
de uma festa junina, mas não podem gastar
horas encostadas no fogão, cozinhando. É o
caso, por exemplo, dos pais que trabalham e,
nessa época, precisam enviar um “pratinho”
para a festinha dos filhos na escola.
Se seu supermercado já tem um setor
de rotisseria, adicione opções juninas aos
pratos oferecidos – molho de cachorro-quente,
canjica e caldos, hot dogs e pasteizinhos sob

encomenda. Caso não tenha esse espaço, crie
barraquinhas mais simples para vender outros
pratos juninos, no estilo de pequenas ilhas de
degustação.
Algumas opções
de comidas prontas:
• Doces da época, como paçoquinha, pé de
moleque, doce de leite;
• Massa pronta para bolos;
• Pipoca em saquinho;
• Pipoca de micro-ondas;
• Amendoim torrado;
• Amendoim doce;
• Amendoim salgado.

INGREDIENTES PARA RECEITAS DA FESTA
Enquanto para algumas pessoas a
conveniência é prioridade, para outras toda
a graça da festa junina está justamente em
preparar os pratos típicos à moda antiga. Nada
mais saboroso do que uma canjiquinha ou um
bolo de fubá caseiros.
Pensando nesse público, é importante
que os supermercados também abasteçam
seus estoques com os principais ingredientes
juninos.
Esse é o mínimo que todo varejista
alimentar faz. Por isso, confira a lista de
compras para não sair em desvantagem e
perder a clientela.
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Itens indispensáveis
para o estoque junino:
• Espiga de milho seco ou fresco;
• Milho verde;
• Milho de pipoca;
• Paçoca;
• Canjica;
• Canela em casca;
• Canela moída/em pó;
• Coco ralado;
• Amendoim;
• Queijo;
• Salsicha para cachorro-quente;
• Molho de tomate

Junho é um mês frio, por isso, um dos
elementos mais marcantes das festas juninas
são as bebidas que esquentam os foliões. O
quentão, o licor, o vinho e o chocolate quente
ajudam a manter o povo aquecido e animado nas
quermesses que, tradicionalmente, acontecem
à noite. Em função disso, os supermercados
devem estar com o estoque pronto para receber
o cliente que quer preparar essas delícias.
Uma boa dica é oferecer alternativas
com preço acessível. Se o cliente vai usar a

bebida para preparar uma receita, não deve estar
tão preocupado em comprar a marca importada
mais cara do mercado, não é mesmo?
Por essa razão, destaque nas suas
prateleiras as opções de valor médio a baixo.
Melhor ainda é fazer uma boa promoção com
esses itens.
Além disso, não se esqueça de manter
o estoque básico de bebidas não alcóolicas bem
abastecido, com refrigerantes, água, sucos e
até mesmo leite para as receitas típicas.

ITENS DECORATIVOS
A decoração faz toda a diferença para
construir o clima de uma verdadeira festa
junina. A celebração mais aguardada de junho
tem origem caipira, por isso, é importante dar
um tom rústico e, ao mesmo tempo, vibrante
aos ambientes que vão entrar na brincadeira.
Mesmo que você não tenha a intenção de vender itens para decoração de festa
junina, ainda vai precisar comprá-los para uso
próprio. O motivo é simples: a ambientação
faz parte de uma estratégia bem-sucedida

para atrair clientes em qualquer data comemorativa.Existem muitos itens que podem ser
vendidos para a decoração, refletindo a essência da festa.
Opções de ornamentos
e adereços:
• Chapéus de palha;
• Fitas coloridas;
• Papel crepom;
• Papel de seda colorido;
• Linhas e barbantes.

MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Nem tudo que os clientes buscam na
época de festa junina é temático. Muitos itens
de expediente são indispensáveis para uma
festa de São João e os supermercados não

podem deixar faltar esses produtos: Talheres
de plástico; Sacos de lixo; Guardanapos;
Pratos e copos descartáveis; Saco plástico
para hot dog; Potes descartáveis e Palitos.
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NOVO VAREJO ABRE MAIS UMA
LOJA NO BAIRRO DE SUSSUARANA
A Super Revista esteve em mais uma
inauguração da Rede Novo Varejo, em março
último, no fim de linha de Sussuarana Velha,
em Salvador/Ba. Os proprietários da unidade de Sussuarana, Crispim Leal e Marcinho,
juntamente com Reginaldo Costa, um dos diretores da Rede Novo Varejo, conversaram
com o jornalista Benneh Amorin sobre a nova
unidade.
Marcinho, um dos proprietários da unidade Sussuarana, falou da satisfação da parceria com a Rede Novo Varejo. “Estar inaugurando esta unidade em Sussuarana é um
sentimento de gratidão sem tamanho e às ve-

zes não tenho como me expressar. Além de
que a contribuição que damos para a comunidade é uma sensação de um dever cumprido”,
ressaltou.
Ainda sobre a parceria, Marcinho frisou
que é uma troca e um aprendizado muito grande. “Acredito que este é o segredo, e como
bem frisa o ditado, é dando que se recebe e,
assim, o retorno vem de uma forma organizada. Ficamos muito felizes de fazer as coisas
acontecerem, pensando nos nossos clientes
e na melhoria de nossa comunidade”.
O supermercadista Crispim Leal falou
também de sua alegria em inaugurar a nova

Crispim desata a fita simbólica, dando por inaugurada a loja; e na outra foto, com Reginaldo Costa e Marcinho
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Colaboradores e fornecedores integrados com um único objetivo, que é o de atender bem aos consumidores da loja

loja em Sussuarana. “É com grande satisfação que estamos inaugurando e recebendo
toda a equipe da Rede Novo Varejo. Os consumidores podem esperar muitas promoções
no dia a dia da nova unidade e com um preço
também acessível a todos”.
Reginaldo Costa, um dos fundadores da
Rede Novo Varejo, falou de sua felicidade em
inaugurar mais uma loja no bairro de Sussuarana. “Nós que fazemos a Rede Novo Varejo
somos muito gratos aos sócios que acreditaram no projeto desenvolvido pela Rede Novo
Varejo que tem como missão a profissionalização dos pequenos e médios varejistas vi-

sando o fortalecimento da economia das lojas
de vizinhança”.
Costa agradeceu também ao trabalho
da Super Revista em prol do setor de supermercadista. “Agradecemos à Super Revista
e toda a sua equipe por fazer esse excelente
trabalho que é o de apoiar o desenvolvimento e crescimento do setor de supermercados,
sempre fazendo as coberturas dos acontecimentos do setor de supermercados”. A Novo
Varejo conta atualmente com 76 unidades
com 2.800 colaboradores ligados diretamente
à Rede e 14 lojas novas que estão em processamento de organização de contrato.
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TEXTOS Benneh Amorin
FOTOS: Benedito Moreira e Benneh Amorin
ÁUDIO E VIDEO: Rômulo Portela e Alex Fernando

GRUPO MATEUS SE EXPANDE NO
NORDESTE E ABRE LOJAS EM
JUAZEIRO-BA E EM PETROLINA-PE

A história do Grupo Mateus começou com um estabelecimento de
pouco mais de 50m2, na cidade de Balsas, interior do Maranhão. O
fundador, um irrequieto jovem, de 22 anos, mas destemido e determinado,
talvez não tivesse ideia, que aquele pequeno estabelecimento viria, 35
anos depois, se transformar no quarto conglomerado de varejo alimentar
do Brasil, com faturamento em 2021, de R$ 15,9 bilhões, e ações na Bolsa
de Valores de São Paulo. Esse jovem sonhador, atende pelo nome de Ilson
Mateus Rodrigues, e nasceu em Imperatriz/MA. Em 2020, abriu o capital,
na Bolsa de Valores de São Paulo, através de um IPO (da sigla em inglês
para “Initial Public Offering-ofertas de ações), e captou 4,63 bilhões. Em
2022, iniciou o seu projeto mais ousado, sair das fronteiras do Norte do
Brasil, para conquistar o Nordeste, iniciando assim o projeto Expansão
Nordeste, iniciado com a inauguração, simultânea, de duas lojas, Juazeiro,
na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, foco dessa reportagem, que
quando for publicada, outras inaugurações já foram realizadas.
Ilson Mateus Rodrigues, em discurso na solenidade de recepção a fornecedores, autoridades, amigos e convidados,
realizada na entrada da loja de Juazeiro, no dia 9 de fevereiro e, ao lado, informações, naquele dia, sobre perfil do Grupo

Com boas instalações e equipamentos, a loja Novo Varejo, de Sussuarana, fez diversas ações promocionais
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JUAZEIRO E PETROLINA CONHECEM O
JEITO DE MATEUS FAZER SUPERMERCADO
O dia 10 de fevereiro amanheceu radiante,
com o sol brilhante, como é normal em boa
parte do tempo nos estados nordestinos. Dali, a
pouco, às 7 horas da manhã, as populações de
Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco,
estavam prestes a conhecer o jeito Mateus de
fazer supermercados.

Os diretores dividiram-se em duas
equipes. Uma comandada pelo presidente Ilson
Mateus, recepcionaria os clientes de Petrolina. A
segunda, liderada pelo vice-presidente, Jesuíno
Martins, estaria a postos para receber e dar as
boas-vindas aos primeiros clientes de Juazeiro.
Em Petrolina, Ilson Mateus estava

MAIO | 2022

acompanhado
do
diretor
comercial de operações para
Alagoas, Pernambuco, Paraiba
e Rio Grande do Norte, Jessé
Batista, e do seu imediato, o
gerente comercial, da mesma
região, Ademilton Santos.
Em Juazeiro, a missão era
cumprida, por uma comitiva,
um pouco maior. Com o vicepresidente, Jesuíno Martins,
se encontrava o diretor
executivo do Grupo, Sandro
Oliveira; a diretora comercial
de operações para a Bahia
e Sergipe, Renata Kalil,
acompanhada da sua imediata,
a gerente comercial, da mesma
região, Nadja Meneses.
Com as
bênçãos de
Deus, como costuma evocar
e agradecer sempre, o
presidente,
Ilson
Mateus,
os estados da Bahia e
Sergipe, ganharam as suas
duas primeiras lojas. A
opção, apesar de todas as
modalidades operacionais de
supermercados, que o Grupo
possui, foi a construção de
lojas no sistema cash & carry,
no nome sofisticado, em
inglês, que denomina operar
com atacado e varejo em um
mesmo espaço.
São
duas
lojas

Jessé e Ademilton, satisfeitos com o movimento da loja de Petrolina/PE

primorosas, no padrão já
conhecido pelos consumidores
de outros estados, com
instalações amplas, alto pé
direito, equipamentos, os de
ponta, o melhor que existe
no mercado, iluminação e
comunicação
adequadas,
amplo estacionamento, além de
um mix de produtos especiais,
espalhado pelas mais diversas
seções da loja e fornecido
por milhares de gigantes,
grandes, médios, pequenos
e microfornecedores. Aliás,
neste item o Mateus não faz
distinção, compra de quem
tem o melhor produto, seja ele
que tamanho for.
A adesão dos clientes

das duas cidades ao jeito
do Grupo Mateus fazer
supermercado foi imediata,
com as lojas cheias de clientes
que foram lá comprar e usufruir
das muitas promoções que
os fornecedores prepararam
especialmente para as duas
inaugurações, como essa
reportagem pode constatar
nas duas lojas. Seu Ilson,
Jesuíno, e os demais diretores,
deixaram Juazeiro e Petrolina
com o sabor da vitória e
a consciência do dever
cumprido, por além de atender
com excelência consumidores,
geravam emprego e renda
para as populações dos dois
municípios.

Na segunda foto, Renata Kalil, ao
recepcionar fornecedores, na loja de
Juazeiro/BA
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FORNECEDORES PROMOVEM SEUS
PRODUTOS EM JUAZEIRO E PETROLINA
Nestas duas páginas a nossa reportagem
contatou, in loco, nas duas lojas, as promoções realizadas pelos fornecedores do Grupo
Mateus, vindos de todos os cantos do País,
com destaque para a comitiva da Bahia, formada por industriais, executivos, diretores, gerentes, supervisores, vendedores e representantes comerciais. Eles formam uma das partes
do tripé, do autosserviço. As outras duas são
os supermercados e os consumidores.
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Nominar todos seria quase impossível,
pois teríamos que destinar boa parte dessas
folhas na citação de cada um e de suas empresas. Mas, vamos saudá-los a todos, através
dos clientes aqui da Super Revista, muitos pertencentes ao Grupo Master de Vendas, e de todos os que nos ajudaram a viabilizar mais uma
das nossas edições, colocando sua logomarca
na homenagem ao Grupo Mateus. Gratidão a
todos eles.
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Nestas duas páginas, registramos a circulação e a atuação dos fornecedores no chão de loja, onde tudo acontece
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Ilson Mateus, presidente do Grupo Mateus, feliz pela realização, saúda e dá as boas-vindas aos presentes ao evento

ILSON MATEUS FALA DA FELICIDADE EM
EXPANDIR SEU NEGÓCIO PELO NORDESTE
Sob o aplauso dos presentes, Ilson
Mateus encerrou a solenidade que dava início
à expansão do Grupo pelos estados da Bahia
e Pernambuco. Iniciou sua fala, agradecendo
a Deus, aos presentes, e enalteceu as famílias
de todos, em nome da sua, da de Jesuíno e da
de Sandro. “Queremos agradecer às nossas
famílias que nos ver chegar de madrugada vindo
da labuta do dia a dia, que nos apoia em tudo,
como também a de vocês”.
Fez agradecimentos especiais a Jesuíno,
“companheiro de muitas labutas e vitórias” e ao
Sandro, “que acabamos de ter uma maratona
para colocar em prática esse projeto, que veio
para cá juntar forças, pois não tínhamos braços
suficientes para tocar esse projeto e Sandro
aceitou o nosso convite, meu e do Jesuíno, e
hoje soma forças conosco”.
Em seguida ele falou de desafios. “Eu
queria falar um pouco de desafios. Só estarmos
vivos, já é um desafio. Abrir a nossa primeira
loja em Balsas já foi um grande desafio, apesar
de já ter sido fruto de um trabalho de quase dois
anos rodando com um caminhão. Abrir a nossa
primeira loja em pleno Plano Cruzado, inflação
de 80% ao mês, realmente foi um grande

desafio. Isso era um grande desafio. Mas, nós
vencemos. A nossa entrada nestes estados
também estamos encarando como um grande
desafio e também com a mesma seriedade da
primeira loja”.
Então ele falou também de credibilidade.
“Mais de que ter dinheiro, temos que ter
credibilidade. E essa credibilidade que a
gente construiu ao longo desses 35 anos, nós
queremos construir com vocês nos próximos
35 anos”, acrescentando: “Tamos juntos gente.
Posso contar com os senhores?” E teve como
resposta, calorosas e longas palmas.
Prosseguindo, pediu um voto de confiança
dos presentes, dizendo: “ É com os pés no chão
que estamos entrando aqui. Nós não somos
donos da verdade, nós não somos donos do
mercado, e nunca seremos, por que o mercado
é dono de si mesmo. Mas, eu queria aqui, nesta
noite, pedir um voto de confiança, a cada um
dos senhores, para que possamos entrar nestes
estados, e contribuir com todos vocês. A gente
quer valorizar muito mais os fornecedores
regionais. Nós queremos entrar com todas as
nossas bandeiras, mas é um dia de cada vez”,
complementou ele.
Falou ainda do time de colaboradores que
compõe o Mateus, pois em alguns momentos
sofreu ao entrar em outros estados, “mas a gente
foi resiliente, a gente perseverou, pois a gente
tem fé, a gente acredita. Acreditamos no nosso
time. Aliás, não somos um time que tem uma
estrela só. Somos um time que cada um tem o
seu brilho, cada um tem a sua importância, e a
gente trata isso com muito zelo”, salientou ele.
Jornalista Benneh Amorin entre Jesuíno, Ilson, Renata
e Sandro, após entrevista para a revista impressa e o
canal de TV no YouTube
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Famílias dos diretores do Grupo Mateus, Ilson, Jesuíno e Sandro. Nas três primeiras fotos, os filhos do segundo
casamento de Ilson com Pauliana, João Pedro e Davi; na sequência, ao lado da mãe Geovana, Mayra, filha de Jesuíno;
Pauliana, esposa de Ilson; Ana Cláudia, esposa de Sandro; à direita, Pauliana Menezes e Geovana Martins; o abraço forte
de Ilson Mateus em seu filho caçula, Davi, após sua apresentação; e a homenagem ao amigo, Isael Pinto, Grupo General
Brands, que lhe ajudou no início de sua jornada; Sandro com a esposa Ana Cláudia, as filhas Fernanda e Bianca e com a
cunhada, Alyne Rodrigues

JESUÍNO FALOU DOS SONHOS REALIZADOS
O vice-presidente, Jesuíno Martins,
antecedeu ao presidente do Grupo Mateus,
e relembou um pouco de sua história, ao
longo dos mais de 25 anos, que já integra o
time de colaboradores, hoje no cargo de vicepresidente. “Esse foi quase um dos meus
primeiros trabalhos. A empresa acreditou
em mim, lá atrás, quando eu ainda não tinha
experiência nenhuma, em nada. Mesmo assim
Seu Ilson disse: “Jesuíno, venha trabalhar
comigo”.
E ao longo, desses 35 anos, ele também
acreditou na força de trabalho e incentivou os
sonhos de mais de 40 mil jovens que tiveram
a oportunidade nesta empresa. Eu pude
compartilhar vários sonhos dessas pessoas.
Isso reflete o que pensa o Seu Ilson, que para

ele tudo vai dar certo, tudo é positivo”. Com
esse trecho do discurso de Jesuíno, tomamos
conhecimento do modo de agir do presidente
do Grupo Mateus e constatar porque ele é um
empresário de grande sucesso.

Jesuíno contou a sua trajetória e dos sonhos e realizações
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Coube a Sandro Oliveira, diretor executivo do Grupo Mateus, falar da história e trajetória da empresa para os convidados

SANDRO OLIVEIRA FALOU SOBRE O GRUPO
Em noite que contou com a apresentação
de um sanfoneiro, que cantava músicas do rico
cancioneiro nordestino, imortalizado por Luiz
Gonzaga, a mestre de cerimônia, jornalista e assessora de imprensa do Grupo Mateus, Juliana
Silveira, chamou o diretor executivo, Sandro Oliveira, para iniciar a solenidade. Coube a ele, falar
em nome da diretoria, sobre história do Grupo
Mateus e do seu fundador, Ilson Mateus. Aliás, a
história do criador e da criatura se confundem.
Iniciou sua fala agradecendo a presença de
todos os que se deslocaram até ali para prestigiar
o Mateus. Disse que era um orgulho enorme “poder estar aqui, mais uma vez, com vocês, dando
sequência, neste momento tão especial que a
gente vive, neste momento de expansão do nosso querido Grupo Mateus, empresa que carregamos no coração e que representamos mais de 40
mil famílias. Agradeço a vocês que nos ajuda a
continuar todos os dias com esse relacionamento, transparente, acertivo, e que faz a gente seguir
em frente com coragem e determinação”.

Contou a bela história, iniciada em Balsas,
no interior do Maranhão, pelo maranhense nascido em Imperatriz e que desde cedo lutou para
vencer na vida.Falou ainda da pujança do Grupo, que tem operações no varejo de supermercados, atacarejo, atacado, móveis e eletrodomésticos, e-commerce, indústria de panificação
e central de fatiamento e porcionamento consolidamos nossa marca entre as maiores do país
e a maior do Norte e Nordeste.
Até àquela data, o Grupo possuía 212 lojas, sendo 66 de varejo, 45 atacarejos, 101 de
eletro, opera em 71 cidades, com lojas físicas,
espalhadas por seis estados brasileiros, atende
a 700 mil clientes por e-commerce, 12 centros
distribuidores, mais de 2.600 representantes
comerciais e mais de 40 mil colaboradores. A
marca Mateus possui as bandeiras Mix Atacarejo, Supermercado Mateus, Hiper Mateus, Eletro
Mateus e Camiño, além de uma plataforma de
e-commerce e do aplicativo de descontos, e o
Mateus Mais, concluiu o diretor Sandro Oliveira.

O sanfoneiro animou o evento, que teve como mestre de cerimônia, a jornalista e assessora de imprensa, Juliana Silveira
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EQUIPE GERENCIAL DAS DIRETORIAS
DOS ESTADOS BA/SE E AL/PE/PB E RN
Sandro Oliveira terminou a sua exposição, apresentando a sua equipe de trabalho
para o Projeto de Expansão Nordeste, especialmente, nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do
Norte. Nestas duas divisões, ele conta com o
apoio e o trabalho de dois profissionais, nas diretorias comercial e operacional, que são Renata Kalil, responsável pelos estados da Bahia

e Sergipe; e Jessé Batista, responsável pelos
estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e
Rio Grande do Norte. Eles estão secundados,
Renata, por Nadja Meneses; e Jessé, por Ademilton Santos, ambos gerentes comerciais. A
sede do Projeto Expansão Nordeste está localizada no complexo de edifícios Hangar, na
Avenida Paralela, em Salvador.

Essa é a equipe responsável pela execução do projeto de expansão do Grupo Mateus nos estados da BA/SE/AL/PE/PB/RN

Equipe de colaboradores administrativos e operacionais presente na solenidade que marcou a inauguração das lojas
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Sentados ou em pé, não faltaram atenção e um serviço impecável de buffet para todos os convidados que compareceram

SOLENIDADE QUE MARCOU A CHEGADA À BA/PE
Além de abrir as lojas em
alto estilo, a recepção preparada
pela diretoria do Mateus para recepcionar os convidados de todo
o Brasil para a chegada à Bahia
e Pernambuco, foi marcante. Na
área coberta da entrada da loja
de Juazeiro, na noite do dia 9,
centenas de pessoas marcaram
presença.
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A recepção foi primorosa e
os diretores do Grupo se revezavam em gentilezas, atendendo
com carinho e atenção a todos
os convidados. O buffet servido
também não deixou nada a desejar, com fartura e diversidade
de petiscos e bebidas não alcóolicas. Um sanfoneiro animava a
noite.
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FORNECEDOR
EM DESTAQUE

Por Paulo Amâncio
2022
FOTOS: Equipe MAIO
Super|Revista

FORNECEDOR
EM DESTAQUE

cios. Na proposta encaminhada
a empresa se comprometeu a
atender às necessidades do
Grupo Master com criatividade e inovação na gestão das
ações promocionais e de ponto de venda, disponibilizando,
para tanto, promotores exclusivos e compartilhados, capacitados e treinados para garantir
os melhores resultados.
De acordo com Fábio Andrade, proprietário da empresa,
que já atua em 16 estados do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o grupo acabou de abrir
uma filial no estado de São
Paulo, em Campinas, para
onde pretende estender os serviços com foco em resultados
no estado mais rico do país,
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utilizando armas envolvendo
promoções de vendas, ações
de degustação e abordagem
de clientes, “sempre acompanhadas e monitoradas por uma
coordenação que vai garantir
a excelência no atendimento,
pontualidade,
abastecimento, índice de ruptura, share de
gôndola, pesquisa de preço,
shelf-life dos produtos, estoque
de loja e melhor posicionamento do produto, quer seja em
ilhas ou pontas de gôndolas”,
assegura.
Os diretores do Grupo
Master de Vendas, composto
por 32 promotores de vendas
e negócios, Jorge Garcia e Rodrigo, disseram ter gostado do
teor geral da proposta apresen-

tada, mas que o grupo irá analisá-la detalhadamente antes de
bater o martelo. E adiantaram
que pretendem apreciar outras
propostas que estão sendo encaminhadas à entidade a fim
de poderem tomar uma decisão mais consensual, baseada
em fatores que beneficiem a
totalidade do grupo.

Participantes da reunião entre o Grupo Master de Vendas e colaboradores da Promo Prime, em reunião na Abase

PROMO PRIME FAZ APRESENTAÇÃO PARA
O GRUPO MASTER DE REPRESENTANTES
A Promo Prime, uma das maiores empresas de trade marketing e ações promocionais do
Norte e Nordeste, com cerca de 1.300 colaboradores espalhados por mais de 150 cidades do
país, sediada em Salvador e com vasta experiência no mercado, ofereceu um café da manhã
ao Grupo Master de Vendas, no auditório da
Abase – Associação Baiana de Supermercados,
a fim de apresentar projeto de parceria para promoção na área comercial.
Na apresentação feita pela coordenadora
comercial Leiziane Vaz a empresa disponibili-

zou quatro formas de atendimento – Básico, Intermediário, Avançado e Prime – que envolvem
diversos mixes de trabalho, nas áreas de Gestão
Exclusiva, treinamento, agenda de abertura de
lojas, backoffices dedicados, cobertura de férias,
soluções em RH e marketing promocional, com
distribuição de panfletos, folders, confecção de
banners, ações promocionais, mercadológicas e
degustação.
Uma das novidades oferecidas foi a disponibilização de um aplicativo exclusivo para facilitar a gestão das vendas e prospecção de negó-

Acima, componentes do Grupo Master de Vendas e abaixo Fábio Andrade e Leiziane Vaz e Rodrigo Duarte
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EM DESTAQUE

MAIO | 2022

Uma foto das mulheres que participaram do evento, posando com a proprietária do restaurante, que está com a revista

GRUPO MASTER DE VENDAS PROMOVE
JANTAR PARA O GRUPO MATEUS
O Grupo Master de Vendas, composto por
cerca de 35 renomados representantes comerciais, sempre está presente nas inaugurações
dos seus clientes. Como aconteceu nas lojas
de Juazeiro e Petrolina, desta vez os representantes se deslocaram, em ônibus fretado,
para prestigiar a inauguração da loja do Grupo
Mateus, em Teixeira de Freitas, no extremo sul
da Bahia.
O animado grupo, que tem entre os seus
mais descontraídos componentes, o representante Fernando Hora, que sempre se destaca
com as suas brincadeiras com os colegas.
Nesta Seara, também se destacam como brincalhões, Leninho Sampaio (se quiser brigar
com ele, não o chame pelo nome de batismo,
Welenilson), e Raimundo Daltro, que também
atende pelo apelido de Tanta, Tantinha.
Já Paulo Leahy, também não fica atrás
nas brincadeiras, ele, porém, é dotado de
umas tiradas sutis. O Guto, o filho e sócio, ninguém ouviu a voz (risos). O grupo estava composto ainda, por César, a filha Larissa, o genro
Rodolfo, além da sua fiel escudeira, Iracema,
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acompanhada do marido Jorge. Estavam na
comitiva, o discreto Moisés, que de vez em
quando se manifestava, e os irmãos Beto e Ricardo Martins, mais Andrei.
Apesar de não ter podido participar, Ismar, estava representado por Ailton. Compondo a ala feminina, além de Larissa e Iracema,
compunha o grupo, Vânia e Andréia. Todos os
louros pela organização impecável, a Rodrigo,
que estava acompanhado do filho Daniel. Na
retaguarda, dando suporte para Rodrigo, estava Garcia. Agora quem também se destacou foi
Marcos, que levou, além de deliciosos lanches,
o saboroso chopp (tudo foi dividido, rss). Marco Melo, também presente. Complementando
a comitiva, esse jornalista que vos fala, Benneh
Amorin, e Alex Fernando, o cinegrafista.
À noite, todos foram para o restaurante
português, Quinta do Barreira, um dos melhores que já frequentei, opinião compartilhada
pelos presentes, onde recepcionaram a equipe
do Grupo Mateus, capitaneada pelo seu presidente e vice, Ilson Mateus e Jesuíno, juntamente com Sandro, Renata e Nadja.
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A IMPORTÂNCIA DE CONHECER
OPERAÇÃO SUPERMERCADISTA PARA
UMA BOA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RODRIGO CHARÃO
Advogado, Sócio fundador da CHARÃO | LEAL
Consultoria e Advocacia
www.charaoleal.adv.br
rodrigo@charaoleal.adv.br

No centro da foto os advogados Rodrigo Charão e Victor Leal com a equipe de advogados do Escritório Charão e Leal

CHARÃO E LEAL CONSULTORIA E ADVOCACIA É
ESPECIALIZADO EM DIREITO PÚBLICO E PRIVAD0
O Escritório Charão e Leal surgiu da
união entre os advogados Rodrigo Charão e
Victor Leal, com a principal finalidade de proporcionar às empresas e entidades públicas
um atendimento personalizado, na medida
exata da demanda apresentada.
A estrutura oferecida pelo escritório é
moderna e foi planejada para oferecer eficiência no atendimento ao cliente, seja presencialmente ou à distância. A qualquer momento, os nossos clientes podem solicitar
uma reunião por videoconferência, quando
lhes for conveniente, para otimizar o tempo
empregado nas atividades inerentes ao seu
negócio.
Localizado em dos mais modernos edifícios de Salvador – o International Trade Center, o escritório possui fácil acesso e estacionamento privado, ficando próximo do maior
shopping center da cidade e a poucos quilômetros do Aeroporto Internacional de Salvador, Terminal Rodoviário e diversas estações
de metrô.
Por se tratar de uma advocacia altamente especializada, os sócios do escritório cuidam de áreas distintas do Direito, sendo que,
em cada uma delas, ainda oferecem serviços
muito específicos. O sócio Victor Leal é responsável pela pasta do Direito Público, enquanto o Direito Privado conta com a expertise do sócio Rodrigo Charão.
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Sendo uma verdadeira boutique jurídica, na formação da sua equipe, o Escritório
Charão prezou pela qualidade e excelência,
possuindo profissionais altamente especializados e preparados para atender seus clientes.
Com a ideia do melhor benefício econômico aos seus clientes, o escritório também atua na advocacia preventiva, através
de consultoria jurídica permanente. O cliente
torna-se um verdadeiro parceiro do escritório, que se propõe a conhecer de perto o seu
modo de atuação, objetivos e posicionamento de mercado.
O Escritório Charão e Leal atua tanto
na área do Direito Público, quanto do Direito
Privado e tem experiência em atendimento
personalizado, consultoria preventiva e otimização de resultados.
O sócio Victor Leal é responsável pela
pasta de Direito Público e atua na área há
mais de 12 anos. Nesta vasta seara jurídica,
o escritório presta com excelência, serviços
de consultoria e assessoria jurídica, para municípios e empresas que possuam, ou pretendam possuir, negócios com o setor público.
Já o sócio Rodrigo Charão é responsável pela pasta de Direito Privado, na qual
acumula experiência há mais de 11 anos,
também prestando serviços de excelência,
nas áreas de consultoria e assessoria.

Costumo dizer que no comércio em
geral o empresário não mantém seu sucesso
apenas com as vendas, mas também
comprando bem e principalmente mantendo
uma operação alinhada com as necessidades
do mercado.
Para que esta operação tenha
sucesso, o supermercadista não pode
perder tempo com questões técnicas que
tomam muita energia e tempo, a exemplo
das questões jurídicas e contábeis. Ele tem
que cuidar do core business da empresa,
que tem o significado de “centro do negócio”,
ou “núcleo do negócio”, onde se encontra o
“DNA da empresa”. O núcleo de um negócio
define todo o propósito de sua existência.
Para isso, o empresário precisa estar bem
assessorado.
É importante identificar o que está fora
do seu campo de atuação e entender que a
empresa pode perder oportunidades ao invés
de fortalecer sua posição estratégica e, assim,
poder colher melhores resultados. O bom
nível de especialização e profissionalismo de
uma empresa está diretamente ligado ao seu
foco e aos profissionais que o possibilitam.
Com a falsa sensação de maior
performance, algumas empresas abraçam
mais atividades do que deveriam e gastam
tempo e outros recursos em processos que
não oferecem rendimentos que façam sentido
para o negócio.
É insustentável a ideia de que uma
empresa moderna consiga suprir todas as
suas necessidades de maneira autônoma.
Esse tipo de raciocínio normalmente passa
despercebido, pois é mais do que natural
constatarmos, por exemplo, que o empresário
e seu corpo diretivo tenham sob sua atribuição
assuntos técnicos e complexos que poderiam
ser direcionados a parceiros.

Advogados, Contadores e Consultores
que detenham real expertise sobre a operação
do setor supermercadista conseguem propor
soluções antes que os problemas surjam,
pois possuem a flexibilidade de transitar pelas
mais diversas áreas da empresa, haja vista
que possuem a vivência do segmento aliada
ao seu conhecimento técnico, propondo
oportunidades não encontradas facilmente.
Com a contratação de serviços de
assessoria especializados, o empresário deve
buscar profissionais que agreguem valor à
sua operação, que tragam para seu negócio
o conhecimento adquirido pelos mesmos e
efetivamente o apliquem às características
individuais do seu ramo de atividade.
Já não estamos mais nos tempos em
que o empresário devia identificar o problema
para pedir uma solução aos seus advogados,
contadores e consultores. Este é um conceito
ultrapassado. A escolha deve ser por aqueles
profissionais que conhecem tão a fundo o
seu nicho de mercado que por si próprios
identificam a oportunidade, antes mesmo do
problema.
Desta forma, possibilita-se uma
prestação de serviços completa, eficaz e
que realmente ajude o supermercadista
no desenvolvimento de seus negócios.
A experiência no ramo e uma visão
multidisciplinar
é
imprescindível
para
viabilizar que verdadeiramente se colabore
com o core business. É o verdadeiro
know your client, trazido para a prática da
assessoria consultiva.
Por isso, para conseguir concentrar
mais a sua atenção no que realmente
importa, o que estiver fora do seu foco de
core business deve ser cuidado por parceiros
que tenham a expertise necessária ao ramo
Supermercadista.
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CONVÊNIOS,GUIA
DOS FORNECEDORES

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

Na sala de reunião da Abase, Nadja Meneses, André Campos e Renata Kalil são recebidos por Rebeca, Mauro Rocha,
Lilian, Igor e Aline, esses advogaos do Sindsuper, onde trataram de assuntos de interesse das duas partes

GRUPO MATEUS FIRMA PARCERIA COM ABASE
O Grupo Mateus esteve
na sede da Abase para tratar
de parceria com a Associação
e o Sindsuper/Ba. Na ocasião,
a diretora da Regional Bahia
e Sergipe do Grupo Mateus,
Renata Kalil, Nadja Meneses,
gerente comercial e André
Campos, assessor jurídico do
Grupo Mateus, se reuniram com
Mauro Rocha, superintendente
da Abase, Lilian Malta, gerente
administrativa e financeira, e
doutor Igor Roseno, assessor
jurídico do Sindsuper.
Para Renata Kalil, a
parceria do Grupo Mateus com
a Abase é muito gratificante,
tendo em vista a importância
da Associação no crescimento
do setor supermercadista no
Estado da Bahia. “Essa parceria
é um sonho realizado. Eu que
sou baiana de Salvador e
atuo no mercado há 20 anos,
conheço a Abase desde que

João Gualberto era presidente
da Associação e à época, era
o meu chefe. Então, hoje, estar
aqui com uma empresa que é
do Nordeste, não existe erro.
Temos que nos associar porque
entendo a importância de ter
os parceiros da Abase, uma
associação com uma carreira
de quase 50 anos, respondendo
pelo Estado da Bahia, um
estado grande, um País e ter
o apoio da Abase é de fato
muito importante e gratificante
para o Grupo Mateus. E, aqui
em nome do Grupo, venho
reconhecer essa parceria e cada
vez faremos mais parcerias”,
ressaltou Renata Kalil.
O superintendente da
Abase, Mauro Rocha, falou da
satisfação de ter Renata Kalil
como Diretora do Grupo Mateus,
um dos quatro maiores players
do nosso País. “A Abase está
de braços abertos para receber
todos os nossos associados e
não será diferente com o Grupo
Mateus e, para isso, temos
todo nosso suporte jurídico
aliado com o Sindsuper. Como
bem Renata falou, a nossa
associação fará no próximo
Mauro Rocha, Renata Kalil, Lilian
Malta, Igo Roseno, André Campos e
Nadja Meneses
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ano, 50 anos e o nosso objetivo
e missão é de facilitar o dia a
dia dos negócios dos nossos
associados. Estamos muito
felizes em ter mais um associado
fazendo parte da Abase e,
principalmente na figura da
Renata, que já conhece muito
bem a nossa estrutura, diria
que a satisfação é ainda maior.
Estamos de braços abertos e
temos certeza que vamos poder
apoiar as demandas do Grupo”,
disse Mauro Rocha.
Renata falou ainda
das duas últimas inaugurações
do Grupo Mateus: Juazeiro e
Petrolina, no mesmo dia, em
10 de fevereiro, e em Teixeira
de Freitas, em 29 de março, a
segunda loja da Regional Bahia.
“Para mim é muito importante
estar à frente desta regional
e ficar responsável por esse
plano de expansão das regiões
Bahia e Sergipe e, agora, com
a inauguração da terceira loja,
em Aracaju/Se, e com muitos
planos de inaugurações para o
segundo semestre”.
Questionada sobre a
expectativa do Grupo Mateus
na Bahia, Renata Kalil, ressaltou
que é “de crescer ainda muito
mais na Bahia. E estamos vindo
para somar”.

01 - Edson da Silva Pereira

19 - Ângelo Mário de Lima

SUPERMERCADO EFCE PEREIRA

ATACADÃO S A - FILIAL 58

01 - Walter Rui C. Oliveira

19 - Gilmara dos Santos Dorea Bondoni

CARVALHO FARIAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES

JOTAGIL COMERCIAL DE ALIMENTOS

02 - France Lilian R. L. de Oliveira

22 - Elenilto Almeida Julião

OLIVEIRA LEMOS COM. REP. E IMP. DE ALIMENTOS

ELENILTO ALMEIDA JULIÃO

02 - Joalbe Nascimento

23 - Dion Nogueira Braz

TALLINA COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS

LARIMEL IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS

02 - Roberto R. Araújo Santos

23 - Gilberto Tadeu

SUPER METROPOLE COMERCIAL

M DIAS BRANCO S A IND. E COM. DE ALIMENTOS

05 - Samuel Cruz de Souza

24 - Carlos Eduardo Pinto de Amorim

SUPER BOM COMERCIAL DE ALIM. DE COUTOS

KARIS REPRESENTAÇÕES

06 - Paulo Jorge B. de Jesus

25 - José Lobo da Fonseca

COGEALI COMERCIAL DE G ALIMENTÍCIOS

L SOLUÇÕES INSTALAÇÕES COMERCIAIS

06 - Miguel de Souza Dantas Filho

26 - Cheila Vieira Lima

ITÃO SUPERMERCADOS IMP. E EXPORTAÇÕES

CASCALHEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS

06 - Tânia Elisabeth M. Santana

26 - Lisanny Borges Carvalho

AMERICANAS S.A.

DIST DE ALIMENTOS MIGUELENSE

07 - Israel Joaquim de Andrade Júnior

26 - Marcelo Nunes Viana

NOVO VAREJO COMERCIAL DE ALIMENTOS

S. BOM SUPERMERCADO/MEGA BOM ATACADO E

08 - Wanusa Souza Santos

VAREJO DE ALIMENTOS/

WANUSA SANTOS BRITO

COMERCIAL DE ALIMENTOS LARIU

10- Andréia Silva Santana

26 - Maria Helena Goulart Mota

ANDRÉIA SILVA SANTANA EIRELI

FERNANDO J. GOULART MOTA REPRESENTAÇÕES

12 - Lauro Azevedo

26 - Valmir Andrade dos Santos

SAN DIEGO COMÉRCIO DE MERCADORIAS

FAMÍLIA ANDRADE MERCADINHO PANIF. E LANCH.

12 - Perla Cristina S. Bastos

27 - Eduardo dos S. Simões

NOVA CASA DELICATESSEN

EDUARDO DOS SANTOS SIMÕES

13 - Antônio Ricardo Pina dos S. Delezott

27 - Fábio Oliveira de Andrade

A R PINA DOS SANTOS DELEZOTT

SUPERMERCADO MEGA MIX

13 - Jorge Antônio B. Garcia

27 - Fortunato Neto

REPRESENTAÇÕES RIOGRANDENSE

FORTUNETO REPRESENTAÇÕES

14 - Lúcia Teixeira de Santana

28 - Roberto Almeida dos Santos

LÚCIA TEIXEIRA NEVES EIRELI

ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS

15 - Célio do Rosário Carvalho Filho

29 - Pollyana Santos Marendaz

JACELI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

PS MARENDAZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS

16 - Jessé de Souza

30 - Adelmiro Fernandes dos Santos

FAMÍLIA ANDRADE MERCADINHO PANIF. E LANCH.

KASA M. GARCIA ALIMENTOS

16 - Silvia Rodrigues Andrade Oliveira

30 - Eliane Ribeiro de Aguiar

VICTOR OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES

NUTRIÇÃO COMPLETA COM. DE PROD. NUTRICIONAIS

18 - Welber Fernandes Sousa

30 - João Paulo Almeida Cunha

SWS ALIMENTOS EIRELI

JMD COMERCIAL DE ALIMENTOS
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CABALLEROS DE SANTIAGO (Espanhol)–Salvador/BA – Oferece: desconto 20% sobre cursos regulares, intensivos e especiais do idioma espanhol, para
Beneficiários: associados, funcionários e
dependentes diretos – Contato: Leila (71)
3358-2279 – Home page: www.caballeros.com.br
CIN - Consultoria Empresarial - Prestação
de produtos e serviços educacionais com
desconto de 10% para os associados da
Abase. Contato: Isabella Drumond - (71)
3172-8500 - eventos@cinrh.com.br
COLÉGIO ANCHIETA - Pituba, Itaigara e Bela Vista (Mantenedora Empreendimentos Educacionais Anchieta Ltda)
Descontos, com vigência a partir do ano
letivo de 2018, no percentual de 10% (dez
por cento), para pagamento até os seus
respectivos vencimentos, sobre as parcelas de março a novembro da anuidade
escolar, para cada um dos filhos e/ou dependentes legais dos filiados da ABASE,
matriculado(s) e/ou a serem matriculados
regularmente nos cursos oferecidas pelo
Colégio Anchieta, no turno vespertino, de
ambas as sedes, sendo válido o referido
desconto, apenas, a partir do mês em que
ocorrer a solicitação pelo(a) responsável
pelo(a) aluno(a) beneficiário(a), junto a
Tesouraria do Colégio, em cada ano letivo.
COLÉGIO ANCHIETINHA AQUARIUS - (Mantenedor Centro Escolar
Aquarius Ltda) Descontos no percentual
de 10% (dez por cento), a partir do ano letivo de 2018, para pagamento até os seus
respectivos vencimentos, sobre as parcelas de março a novembro da anuidade
escolar, para cada um dos filhos e/ou dependentes legais dos filiados da ABASE,
matriculado(s) e/ou a serem matriculados
regularmente nas séries oferecidas pelo
Colégio Anchieta (ANCHIETINHA – Aqua70

rius), no turno vespertino, sendo válido o
referido desconto, apenas a partir do mês
em que ocorrer a solicitação pelo(a) responsável legal pelo(a) aluno(a) beneficiário(a), junto a Tesouraria do Colégio, em
cada ano letivo. Telefone: (71) 2107-9600
email : agenfin@colegioanchieta-ba.com.
br / pedagogica@colegioanchieta-ba.
com.br .
COLÉGIO SÃO PAULO - (Mantenedor Colégio São Paulo - Estabelecimentos
de Educação Ltda) Descontos, com vigência a partir do ano letivo de 2018, no percentual de 10% (dez por cento) para cada
um dos filhos e/ou dependentes legais
dos filiados da Abase, matriculado(s) e/ou
a serem matriculados regularmente nos
cursos oferecidas pelo Colégio São Paulo, no turno matutino e, de 15% (quinze
por cento) para os matriculados no turno
vespertino, sobre as parcelas de março
a novembro da anuidade escolar, para
pagamento até os seus respectivos vencimentos, sendo válido o referido desconto,
apenas, a partir do mês em que ocorrer
a solicitação pelo(a) responsável pelo(a)
aluno(a) beneficiário(a), junto à Tesouraria
do Colégio, em cada ano letivo. Telefone:
(71) 2107-4600 email : csp@colegiosaopaulo.com.br.
CONSULTORIA E ASSESSORIA
JURÍDICA - A Abase está oferecendo
um exclusivo programa de consultoria
jurídica através dos seguintes escritórios
abaixo:
FIEDRA ADVOCACIA - Fiedra Advocacia Empresarial fecharam serviços jurídicos nas áreas de direito comercial, civil,
trabalhista e tributário. Contato: (71) 33423884 ou por e-mail fiedra@fiedra.com.br.
NOGUEIRA REIS ADVOGADOS
- Especializado em direito tributário. Contato: (71) 3555-3099/Fax. (71) 3555-3080
ou por e-mail secretaria@nogueirareis.
com.br.
PESSOA & PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS - Concede aos
associados Abase serviços advocatícios

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

com preços bastante vantajosos, bem
como, sistema de consultoria on-line. Contato: Valton Doria Pessoa - (71) 3176-4173
- valton@pessoaepessoa.com.br - www.
pessoaepessoa.com.br
DESENBAHIA - Linhas de Financiamento ao Público Supermercadista - a
Abase, consciente de seu papel agregador e institucional perante a classe supermercadista baiana, aderiu ao trabalho de
fomento da Desenbahia através de um
Convênio de Cooperação Técnica, que
visa facilitar o acesso de seus filiados às
linhas disponíveis na agência baiana de
fomento. CentWWWral de Relacionamento com Clientes: 0800 285 1626 - Gerência de Negócios de Salvador e RMS
- (71) 3103-1002 / 9-9627-1006 (Marko
Svec) - Gerência de Negócios de Feira de
Santana - (75) 3221-2153 / 9-9981-7666
(Ricardo Valois) - Gerência de Negócios
de Vitória da Conquista - (77) 3424-1600 /
9-9968-3876 (Edson Sobrinho) - Gerência
de Negócios de Barreiras - (77) 3611-3013
/ 9-9968-3961 (Renato Freitas) - Gerência de Negócios de Ilhéus/Itabuna - (73)
3634-4068 / 9-9981-2656 (Helder Falk) Gerência de Negócios de Teixeira de Freitas - (73) 3291-4744 / 9981-2733 (Thales
Quadros)

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

INDÚSTRIA

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

Fornecedores Associados
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ITAP CONSULTORIA TRIBUTÁRIA - Oferece: 30% de desconto nos
cursos realizados em todo estado da
Bahia - Contato: Ivana: (75) 3223-3771 /
0800 722 3771. www.itapconsultoria.com.
br - itap@itapconsultoria.com.br
PEOPLE PRODUÇÕES - Oferece:
Equipamentos de sonorização, iluminação, balcões promocionais, projeções
entre outros, para todo tipo de evento.
- Desconto de 10 % no preço de tabela
nas locações de equipamentos. - Contato:
Fone: (71) 3248-2235 www.peopleproducoes.com.br - peopleeventos@atarde.
com.br

Gujão Alimentos - Dário M. de Oliveira - (75)
8106-9930 • darioneto@gujao.com • www.gujao.
com • Produtos: frango congelado.
Indústrias Reunidas Raymundo da
Fonte - Valdiney Maciel de Oliveira - vendasbahia@rfonte.com.br - Tel: (71) 3390-1800, (71)
3418-8058 • Produtos: vinagre, sabonete, água
sanitária, álcool, desinfetantes e desodorantes.

Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A
- Contato: Eriadne Almeida • Telefone: (71) 38788000 • Email: marcel.maltez@brasilkirin.com.br
• Produtos: Cervejas, Refrigerantes, Sucos, Água
mineral e Energéticos.

Indústrias Anhembi - Q’boa - Michael
Oliveira (71) 2109-7999/ 7546-0418/ (71) 92132586/ (11) 97546-0418 • michael.oliveira@
anhembi.ind.br • Produtos: Água Sanitária, Alvejante Perfumado, Alvejante com Detergente,
Amaciante e multiiso.

Campanella - Responsável: Santino Rodrigues - Tel: (71) 3451-3936/1623 - E-mail: ssa.campanella@gmail.com - Produtos: Queijos, Iogurtes,
Suco de uva, mel.

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

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

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.

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

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

Geopan - Contato - Maria De Fatima Nascimento de Oliveira Souza - Tel.: (75) 3651- 2245 geopan@geopan.com.br - Fabricação de Biscoitos
Guanabara Indústrias Químicas - comercialguanabara-ba@hotmail.com • Tel: (71)
3392-3811 • Produtos: Velas Luz Divina, Velas

ATACADO / DISTRIBUIDOR

Convênios

A Abase oferece para o seus associados convênios que trazem benefícios e vantagem para suas empresas, diretores e seus colaboradores. MAIO
Aceitamos
| 2022 sugestões
para ampliarmos as opções. É só ligar: (71) 3444-2888.

Comercial Poligrãos Ltda - Antônio Carlos
Galvão Ribeiro• (71) 3521-3188 • poligraosba@uol.
com.br • Produtos: Cereais, farináceos e rações.
Espaço Portugal/Três Castas - Importadora e Distribuidora de Bebidas e Alimentos - Contato: 71 3495 – 9626- contatos@
espacoportugal.com.br
Feijão Alimenta - Tel: (71) 3211-2360 • Fax: (71)
3211-2360 • feijaoalimenta@hotmail.com • Contato:
Alexandre Medeiros Alves • Linha Feijão Elega=nte:
Venda de Feijão (Mesa, VIP, Alimenta) Empacotado.

La de Casa Indústria e Comércio de
Alimentos - Contato: (71) 3369-7964 • produtos: condimentos, doces, frutas secas, alhos in
natura, alho triturado e alho frito .
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 Alimentos Ltda. - Contato: Rosa Maia Gerente
Comercial - 71 3198-4400 / 71 9 8203-9386 - comercial@grupolimiar.com.br - www.grupolimiar.
com.br

Girolato Transportes e Atacadista de
Rações - Contato: Daniel Wagner Potrich •
E-mail: girollato@gmail.com • Instagram: @girolatoatacadista • Telefone: 71-3028-0891 / 99189-8888 •
Endereço: Alameda A, N 144- Jambeiro- Lot Diver
999 Caji CEP: 42700-000
Mandacaru Representações Ltda. Contato: José Carlos 71 98890-3939 / 71
3024-4784 E-mail: mandacaru.davaca@
hotmail.com Produtos ou Serviços: Laticínios Davaca.

Magrela Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. - Contato: Cleber
Alves - Telefone: 71 98506-1244 / 71 99392-3330
e-mail: direcao@produtosmagrela.com.br Descrição: Pipoca Com Melaço de Cana, Pipoca Salgada, 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 farinha
de trigo.
Maratá - Tel: 79 3264-2800/2856 • Fax: 7-9 32542888/2817 • José Augusto Vieira – mkt@marata.
com.br • Produtos: cafés, refrescos, sucos, condimentos, coloríficos, especiarias, descartáveis,
vinagres, achocolatados (liquido e pó), molho de
pimenta e molho inglês, chá e cereais de milho.
Saudali Alimentos - Contato: Fred Rocha Tel.: (31) 3819-3721 - Cel.: (31) 98466-9472
Email.: fredrocha@saudali.com.br - Produtos: Suínos In Natura, Temperados, Defumados e Embutidos / Pescados
Teiú - José Luís Marinho (77) 3423-9400 • teiu@
teiu.com.br • Produtos: sabão Super Teiú, glicerinado, coco, água sanitária, lava-louça, desinfetantes, sabonetes e esponja.
Veneza - Coop. Agropec. do Norte do Espírito
Santo - Laércio Lavanhole (27) 3752-8888 . veneza@veneza.coop.br . Produtos: Queijos tipo Tilsit,
Prato, Mussarela e Cobocó; Iogurte, Bebida Láctea e derivados.
ZAB (Comolimpa Indústria Quimica) Contato: Ronaldo Livingstone Bulhões Ferreira e
César Caires (77) 3420-6350 / (77) 3420-6369 •
ccaires@zab.ind.br • Produtos de Limpeza: Água
Sanitária, Lava Louça, Desinfetante, Gel Pinho,
Gel Floral, Multi-Uso Amaciante.

Master Frios - Contato: Raimundo Oliveira - Tel: (71) 3314-2520 - administracao@
masterfrios.com.br • Produtos: Pescados, Aves,
Crustáceos, Bovinos, Suínos e Embutidos
Mix Bahia Atacado - Contato: Josué Teles - Tel: (71) 3301-9889
São Miguel Distribuidora - Contato: Diego
Modonese - Tel: (71) 3291-6481 • e-mail: diego.
modonese@ism.global• Comércio atacadista de
refrigerante, suco e água.

71
71

Araújo Mateus - Eduardo Mateus Filho
(71) 3507-3655 • eduardo@araujomateus.
com.br • www.araujomateus.com.br • Produtos: Bacalhaus, filés de peixe diversos, azeites, frutas secas, queijos, bebidas diversas,
vegetais congelados, geléias, manteigas,
margarinas, frios e embutidos, ingredientes
da culinária oriental, além de outros congelados, resfriados e secos.
Barão Comercial - Jairo Ferreira (71)
3215-6687 • baraocomercial@globo.com•
Produtos: Feijão.
Canaã Alimentos - Contato: Victor Oliveira Tel: (71) 3617-8900 • victor.oliveira@
canaalimentos.com.br • Produtos: Comércio
atacadista de produtos de alimentos.
Disk Bananas - Maria Cleusa Lôbo - Tel:
(71) 3301-6637 • (71) 3301-6161 • E-mail:
diskbananas@hotmail.com • Produto: bana-

PRESTADORES DE SERVIÇOS

Agência 4P MKT Serviços Promocionais - (21). 9.8487-7761 Eleni/ 984858078 Flavia/ 9.6675-2906 Meire). Email: eleni@4pmkt.com. Atendemos : Bahia/ SP/ RJ/
ES. Com promotores compartilhados, exclusivos, roteirista, feirista, repositores, recepcionistas, degustadoras e ação de promoção de
vendas em geral.. Faça um orçamento sem
compromisso. Visite nosso site. www.4pmkt.
com. E nossas rede socias: Face. Instagran: @
agencia 4p. linkedin.Agencia4p
Ar Frio S. A. Armazéns Gerais Frigoríoficos - Adriano Rocha - (11) 9 8422-7722 •
arocha@arfrio.com.br • Armazenagem frigorificada, congelada, resfriada e climatizada.
Bomfim Contabilidade e Auditoria
- José Wellington - (71) 3251- 8050 • financeiro@bomfimnet.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 melhor suas ofertas
e o diferencial do seu mercado. Acesse www.
midiamercado.com.br ou entre em contato no
whatsapp (011) 99189-1234.
Controller Assessoria Empresarial
– Empresa de contabilidade empresarial com
Certificação da ISO 9000:2015. • Tel. (75) 321172

na.
Happy Day Bomboniere - André Luiz
Borges Santos • (71) 3234-4757 • andreborges67@hotmail.com • Produtos: Artigos de
bomboniere e bebidas.
Imperial Alimentos - Igor Vieira da Silva
• (71) 3395-7484 • rioimperial@hotmail.com •
Produto: Feijão Milenium, Feijão Rio Imperial,
Feijão Real, Feijão Fradinho Rio Imperial,
Feijão Preto Rio Imperial, Feijão Branco Rio
Imperial e Milho de Pipoca Rio Imperial.
Inbahia Distribuidora - Carlos Maia (73)
3528-0076 Fax: (73) 3525 6688 • inbahia@
veloxmail.com.br • Produtos: Cera Ingleza,
Bettanin, Kanechon, Cottonbaby, Hidratty e
tratty.
Johnrégis Com. Distr. e Representações - Contato: Paulo Régis Telefone:

9606 - email:controller@controllerassessoria.
com • Serviços: Contabilidade empresarial; Recuperação de crédito tributários; Planejamento
tributário e Holding familiar • www.controllerassessoria.com.
Dornelas Advogados Associados Contato: (71) 3271-2882 • eduardo@eduardodornelas.com.br • Serviços Advocatícios.
GM Promo Brasil • (71) 2137-2468 / 71.
99195-9974 / (71) 9 9621-8200 • Nossas soluções com abrangência em todo território nacional: Promotor Exclusivo e Compartilhado, Trade marketing, Live marketing, Recrutamento e
seleção, Terceirização, Temporários e Análise
de inteligência. GM Promo Brasil • Unidade de Salvador BA: Endereço: Alameda Salvador, n 1057 Torre América, Salvador
Shopping Business, caminho das Arvores,
Sala:1815 - Salvador Bahia Cep 41.80-790.

MAIO | 2022

(71) 3381-5736 • Fax: (71) 3381-5736 • pcregis@veloxmail.com.br • Distribuição das linhas: Havaianas, Bettanin, Pilhas Panasonic,
Minuano, Albany, Copag, Lâmpadas Artek,
Milharil, Itambé.

Berva Comercial e Representações Ltda.
Produtos: Yama Cosmeticos, Top Beauty - Contato: David
Cruz (71) 99184-4926 - davidcruzvendas@terra.com.br
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.

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

Cabanelas Representações - Manoel Cabanelas
(71) 3357-4848 e (71) 3082-4848 • cabanelas@terra.com.
br • Representações: Fábrica de Biscoito Tupy (Biscoitos,
Massas), Coopnorte/Veneza (queijo, leite, iogurte), Termoplast Embalagens (sacolas plásticas, bobina, filme),
Sâmara (sabão em pedra, sabão de coco e velas), Boi
Nobre Frigorífico (carne bovina, vísceras), Boi Voador
(carne de sol), Barão Comercial (feijão Barão, feijão Manolinho), Arima (redes plásticas, sacos de polipropileno),
Guardanapo Nobre (guardanapos, papel higiênico, papel
toalha), Macrofilm (filme esticável em bobinas).

San Diego Comércio de Mercadorias Ltda. - Contato: Lauro Azevedo - Tel.
(71) 3018-0333 - (71) 9 9167 333, - e-mail sandiegocomercioltda@gmail.com Produtos:
Alimentícios, Limpeza, Higiene Pessoal.
Top Alto - Contato: Jam Altef Fonseca •
Tel: (71) 3616-3854 • Email:comercial@topalto-ba.com.br • Produtos: bovinos, suínos,
aves, defumados, embutidos, derivados, pescados, sucos, vegetais, congelados.

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, Degustadoras,
Ações de vendas.
Produtos ou Serviços: Promotores, Repositores, Degustadoras,
Ações de vendas. Próton Sistemas
– Tel:(75)2101-3744 proton@protonsistemas.
com.br • www.protonsistemas.com.br • Representações: Software ERP, Software para
Supermercados, Software para gestão de
armazenagem, Consultoria Logística e Adm.

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

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

Logic Logística Operador Logístico
- Contato: Daniel Muricy - Tel.: (71) 3178-7800
/ 98627-6644 - E-mail:dmuricy@logiclogistica.
com.br - Site:www.logiclogistica.com.br - Serviços: armazenagem, transporte e distribuição,
cross-docking, paletização e etiquetagem de

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

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, defumados, 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 • Produtos: Velas Luz Divina, Sabão Guanabara, pedra sanitária, querosene, sachet perfumado, desinfetante líquido,
antimofo, tira manchas, cera líquida.
J N Sobral - Contato: Marcos Sobral - Tel: (71) 32428034 - e-mail: jnsobral@terra.com.br - Produtos: Charque
Bertin

CJC - Representações Ltda. - Produtos: Duty.
Eico, Coala, Repos - Contato: Fábio Loureiro (71) 993226277 - Fabio.rep.ba@gmail.com

Jaceli Comércio e Representações Ltda. Contato: Célio Carvalho • Tel: 71 3251-4747 Fax: 30133167 • E-mail: jaceliltda@gmail.com / jaceliltda@hotmail.
com • Serviços: Representação de produtos de limpeza
Fontana e Radiante. Genêros alimentícios: leite Parmalat,
Ibituruna e Olá, farinha Arco Verde, açúcar 5 Estrelas, Estrelina e Porto Brasil; cogumelos (Champignon) Aica; alho
e condimentos (Produtos da Terra), inseticida Inset Xou;
cosméticos (Multitrat); bebidas etc.

Creditar Representações - Contato: Tenysson
Lima • Tel.: (75) 9 8229 6653 - creditar.vendas@gmail.
com - Local: Feira de Santana/BA • Produtos: Representadas: Leitissimo 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.

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

D & R Representações - Derivaldo Pinto Oliveira •
Tel: 71 3358 3539 e (71) 3358-3462• derepresentacao@
hotmail.com • Produtos: Arroz Coradini; Macarrão Viccari;
Requeijão Puranata; Doce de Leite Sabor de Minas; Vinagre Camarão, Goiabada Julieta, Creme de goiaba Hada,
Feijão Padrão.

Jompassos & Cia - José Oldegar M. Passos (71)
3273-8110 • oldegar@jompassos.com.br • Representações: Josapar, Bunge, Melitta e Palmeiron

Carvalho Farias Representações Ltda.
- Contato - Walter Rui Carvalho/Maria Áurea
Carvalho - (71) 9 9209-3712 Walter/(71) 9 9373
-3351 Áurea Produtos: Wilson Alimentos, D’ajuda,
Polenghi Alimentos, Nova Mix Alimentos e Leite Glória.

REPRESENTANTES

DISTRIBUIDOR
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Edjéferson Representações – Edjéferson Silva
de Souza • (71) 98201-3848 / (71) 98769-5390 • E-mail:
edjefersonsouza@hotmail.com • Serviços: Etiquetas –
Rótulos, etiquetas para balança, ribbons. Embalagens:
Sacos, sacolas, filmes, guardanapos personalizados,
imãs de geladeira e bobinas. Caixas: Pizza, torta e diversas.
Disbrarroz – Distribuidora Brasileira de Arroz Ltda. Valfrides Tadeu de Freitas (71) 3341-1809 • disbrarroz@
terra.com.br • Representações: arroz Saman, feijão Kicaldo, óleo de girassol Angel, composto de girassol Campeoncito, sacos para lixo Limpeza Pura
Fortuneto Representações - (71) 33440809/98726-6070/98899-6070 – Fortunato Neto Representações: Laticínios Bela Vista ( Piracanjuba ), Goiás
Verde Alimentos (Bonare), Camil Alimentos ( Camil,
União, Coqueiro, Pescador e Cocinero) e Sustentare Alimentos (Tecnutri e Enjoy).
Fernando J. Goulart Mota Repres.Ltda. fmotagoulart@yahoo.com.br • (71) 99959-7559 • Pabx (71)
3374-3365 • Representante da Cooperativa Pindorama,

Karis Representações - Antônio Joaquim Júnior
(71) 3503-0606 • junior.bahia@itambe.com.br • Representações: Itambé
Laticínios Tirolez - João Osmário - (71) 99908-1290
(escritório) - 99983-2001 (João Osmário) - Produtos:
Queijos Tirolez -nevesmoorerepresentacao@gmail.com
Lobo Instalações Comerciais - José Lobo (71)
3248-2594 • loboinstalacoescomerciais@yahoo.com.br
• Produtos: gôndolas, checkouts, expositores frigoríficos,
casa de máquinas, porta-pallet, câmaras frigoríficas, expositores em madeira, protetores e bancada inox.
M&A Representações - Marcus Vinicius Pereira da
Silva • vendas@marepresentacoes.com.br • (71) 32404048 • Produto: Bello Charque, Cooperativa Arroizeira Extremosul, Laticinios Passa Quatro, Laticínios Bela Vista,
Laticínios Curral de Minas.

• Dentalclean – Escovas de Dente e Higiene Oral.
MW Promoções de vendas - Tel: (71) 987929622 • 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
• Representações: Laticínios Nosso (queijo reino Milano
e Palmyra, manteiga Milano, minas padrão Milano), ADM
do Brasil (óleo Concordia e óleos especiais Vitaliv Milho,
girassol e canola), Azeite Espanhol La Rambla.
Palumbo & Câmara Representações - Ismar
Câmara • Tel.: (71) 3450-3754 • palumborepres@uol.
com.br • Produtos: Álcool Santa Cruz, Cepêra Alimentos,
Cia Canoinhas (Papel Higiênico Fofinho), Cristal (prendedores de roupas e palitos), CottonLine (higiene e cuidados
pessoais).
Pandini Representações - Wanderley Pandini
(73) 99983-5189 - (73)9 9199-9750 - pandini@pandinirepresentacoes.com.br - Representações: Produtos Veneza, Chocolates Danke e Vinícola Mandacaru.
Representações Riograndense - Jorge Garcia
(71) 3273-8120 • (71) 9141-6606 • riograndense@riograndenserc.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, Jonquinho, Mineirão, Mineirinho, MB).
RMC&A Representações Ltda. - Contato: Rochane Costa Caires - Tel: (71) 3419-0054 Fax: (71) 33224788 Cel: (71) 9611-6363 • E-mail: rmcbahia@gmail.com
• Representações: Barrinhas – Importadora (Vinhos; Azeitonas; Azeites; Champagne; Licores; Tremoços; Tomate
s/pele etc.); Vinícola Garibaldi (Vinhos e Espumantes;
Sucos de Uva integral e orgânicos); Jamones Salamanca
(Jamon/Presuntos, Salames, Linguiças Copa Cura; Lombo Curado etc.); Nor-Import (Vinhos; Prosecos; Queijos;
Azeites; Azeitonas; Atum importados, etc.); Queijos Rafit
(Gran Formagge, Queijo Ralado, Grana Padano, Romano, Parmegiano Reggiano, Peccorino, Azeite, Cremes de
Leite, manteiga); Jacobpalm – (Palmitos Orgânicos King
Of Palm).
SB Oliveira Representações - Antônio Oliveira
(71) 3371-0809 • sboliveirarep@sboliveira.com.br • Empresas Representadas: Casa Flora Ltda., Porto A Porto
Com. Imp. e Exp. Ltda., Fante Indústria de Bebidas Ltda.,
Rivoli Indústria e Comércio Ltda. Proativa, Aromy Brasile
e Prolitriz.

Mitidieri Representações Ltda. - Vania Mitidieri
• (71) 99982-9831• vaniamitidieri@ig.com.br • Produtos:
Bom Coco e Serigy, Água Mineral Dias D’Ávila e Ritter.

Somarte Representações - César Martinez/
Marcos Martinez (71) 2106-0060 • E-mail: somarterep@
gmail.com• Representações: Grupo JBS Friboi (Kitute,
Swift, Bordon e Anglo), Flora (Minuano, Albany, Assim,
Brisa, Kolene, Francis, Neutrox etc.), Cristalcopo – copos
descartáveis, Fiat Lux, Cricket, CCGL – Cooperativa Central Gaúcha (Leite em pó CCGL).

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

Victor Oliveira Representações Ltda. - Paulo
Oliveira • Tel: 71 9 9133-7305 • victor.oliveirar@uol.com.br
• Representadas: Sanremo, Bettanin, Ordene e Lanossi.
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NADA COMO UM DIA
APÓS O OUTRO
MARCELO N. NOGUEIRA REIS
Advogado Tributarista

Outro dia dei uma revisada nos Artigos
que já escrevi, desde 1994 (e lá se vão quase
28 anos...), encontrei verdadeiras “pérolas”
sobre o nosso conturbado ambiente tributário,
e acabei concluindo que apesar de tanto
tempo de publicados a maioria dos Artigos
poderia ser agora reproduzida sem que fosse
necessário alterar uma única vírgula. O arrocho
tributário, a sanha arrecadatória e a violência
dos governantes massacrando os contribuintes
simplesmente não se alteraram durante todos
estes anos. Impressionante! Nada mudou.
Tomemos como exemplo o que eu
poderia chamar de um “clássico” de meus
Artigos, intitulado “Fisco: Se Não Paga, Não
Pode Cobrar!!”, publicado em 10 de junho
de 1999, pela “Gazeta Mercantil”, e em 1º de
julho de 1999 pelo “Correio da Bahia”, onde eu
relatava uma absurda e real situação de um
contribuinte que fez uma obra para o Governo,
não recebeu do Poder Público os valores
contratados mas teve contra si formalizada a
cobrança dos vários tributos incidentes sobre
aquela “receita” que não foi recebida.
Ou seja, o Fisco cobrou tributo sobre
uma riqueza que não foi gerada e o coitado
do Empresário teve até risco de ser preso,
pois como não tinha dinheiro acabou não
recolhendo o INSS retido dos funcionários.
À época da publicação muitos acharam que
eu estava brincando, que seria estorinha
de ficção, impossível de acontecer, e então
respondia que era real e que já tinha acontecido
verdadeiramente.
Pois bem. Passados quase 20 anos,
no meio de uma Palestra que estava proferindo
para Empresários, tratando de ICMS declarado
e não pago (e que agora “virou crime”), um
Comerciante me interrompeu e externou, muito
contrariado e indignado, um impressionante
relato. Teria ele participado de uma licitação
junto ao Governo do Estado, para fornecimento
de equipamentos, foi vencedor, forneceu
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as mercadorias nos prazos e condições
exigidos pelo Estado, emitindo todas as NFs
obrigatórias, declarou espontaneamente o
ICMS devido pela circulação dos produtos
vendidos ao Estado, mas acabou não podendo
pagar o ICMS confessado.
E por que não pagou o ICMS?
Simplesmente porque o Estado não pagou a
ele. Resultado (repetindo o quanto por mim
escrito em 1999): A dívida de ICMS confessada
espontaneamente foi imediatamente cobrada
pelo inadimplente Governo, com Selic,
acrescida da extorsiva e vergonhosa multa
de 50%, (multa absurda para alguém que
confessou a dívida!!) e ainda com 20% dos
honorários da Procuradoria, resultando em
uma quase duplicação do débito de ICMS
originalmente não pago (que, repita-se, não
foi pago porque o Empresário não recebeu o
pagamento!!!).
Como se não bastasse, ainda teve
o Protesto do título em Cartório, pelo próprio
Estado, com mais custos, emporcalhando o seu
bom nome empresarial, e agora está sujeito a
penhora de bens, invasão de conta corrente
(Bacenjud) e até responder a Processo
Criminal. Sim, pois agora o STJ acabou de
entender que o ICMS declarado e não pago
também é crime, de Apropriação Indébita,
em uma decisão questionável sob todos os
aspectos (mas esta é uma matéria para os
Criminalistas). Como é possível uma situação
destas? Como o Fisco pode cobrar ICMS de
uma operação onde o próprio Estado não paga
ao Empresário pelas mercadorias adquiridas??
Vê-se, portanto, que o tempo passa
mas os Atores e roteiros permanecem os
mesmos. É a estória do “Gato e Rato”,
“Mocinho e Bandido”, mas o “Happy End”
nunca acontece para os contribuintes. E todos
assistem, passivamente, a este repetido filme
de terror, como se tudo fosse normal.
Revoltante!!
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O JURÍDICO NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS
EMPRESAS: PREMISSAS QUE REPOSICIONAM A SUA
ATUAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DOS NEGÓCIOS
(PARTE 1 – RELATÓRIOS GERENCIAIS)
RODRIGO LIMA
Especialista em gestão de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Líder do Núcleo Cível-Contencioso do
Fiedra Britto & Ferreira Neto - Advocacia Empresarial
A nova realidade de desenvolvimento e perpetuação
dos negócios atrai a necessidade de reposicionamento do jurídico
neste jogo de estratégias. O movimento tem uma premissa
relativamente simples, mas de instrumentalização um tanto
quanto complexa em cenários ainda não tão conscientes destas
transformações.
Fazendo uma analogia ao esquema tático de um time de
futebol, podemos dizer que o jurídico saiu da sua tradicional posição
de retaguarda na linha de defesa – onde cuidava basicamente
da administração de passivos e crises reflexas a movimentos
não bem-sucedidos do negócio – para assumir o protagonismo
no ataque, orientando a tomada de decisão e desenvolvendo
estratégias para que o time esteja sempre avançando e fazendo
gols. O Direito e sua condução nas organizações superaram a
rasa visão de “entraves burocráticos” e se colocaram como
ferramenta de desenvolvimento.
Um detalhe que talvez tenha passado despercebido na
sua leitura até aqui, é que tenho feito questão de destacar o papel
do “jurídico” neste jogo – e não estritamente do “advogado”. Este é
um outro reflexo destas transformações que nos permite a clareza
de que só o conhecimento técnico do Direito não está apto a
garantir, à atividade jurídica, eficiência na atuação vinculada a esta
nova posição tática. A empresa que olha o jurídico como operador
da lei não está pronta para o jogo neste novo contexto, e precisa
repensar sua relação com o jurídico sob o risco de perder o jogo.
O assunto é interessantíssimo e inesgotável em uma única coluna
(por isso fica aqui a minha promessa de conversarmos mais vezes
sobre este assunto em outras matérias). Neste sentido, queria
focar nossa reflexão hoje em algo indispensável no planejamento
estratégico de qualquer empresa: a jurimetria aplicada a relatórios
gerenciais.
De um modo bem simplista podemos compreender
o termo “jurimetria” como a aplicação de métodos estatísticos
a assuntos de base jurídica. O relatório gerencial, por sua vez,
merece compreensão como o tratamento inteligente de dados
para a obtenção de informações que possam ser utilizadas
na gestão e seu planejamento. Logo a jurimetria associada a
relatórios gerenciais diz respeito ao tratamento estatístico de
dados jurídicos com a finalidade de orientar a gestão em seus
planejamentos e tomadas de decisão.
No universo do varejo as suas aplicações são inúmeras.
Novamente uma outra premissa simples se faz básica no
avançar desta compreensão: o reflexo jurídico de uma atividade
ou acontecimento nunca é fim nem começo de absolutamente
nada, mas desdobramento e gatilho de uma série de eventos
ou atividades correlatas que muito tem a dizer e revelar sobre a
operação em questão.
Aqui no escritório temos nestes relatórios um foco

especial; e hoje sequer os vemos como um mero “diferencial” na
nossa prestação de serviço, mas como componente essencial
à sua assertividade. Sempre acreditamos na advocacia como
uma atividade prospectiva ao invés de passiva. A partir disso,
montamos uma equipe multidisciplinar que congrega experts
jurídicos, estatísticos e operacionais capazes de fazer dos
“problemas” jurídicos de nossos clientes gatilhos para o seu
próprio desenvolvimento.
E aí entra a mágica dos relatórios gerenciais. Por meio
dos processos recebidos podemos mapear o que tem sido
entrave na operação de nosso cliente. Identificar, por exemplo,
qual loja tem dado mais dor de cabeça, se a recorrência de
determinado problema revela dificuldades operacionais crônicas
de determinada unidade, se existe algum fornecedor criando
passivo indireto para o cliente, e qual a repercussão financeira e
logística destes processos na engrenagem do negócio como um
tudo. Estes são apenas alguns exemplos dos dados passíveis de
controle e investigação e que, na nossa experiência, tivemos a
oportunidade de ver subsidiar tomadas de decisão e planejamentos
que garantiram intervenções logísticas mais eficientes à rotina da
empresa e redução de custos que antes sequer eram notados.
Embora os dados sejam uma fonte atrativa de
investigação, é necessário ainda cuidado e inteligência no seu
tratamento. Assessorando alguns colegas de outras bancas
na construção dos seus relatórios gerenciais, tenho percebido
como os advogados atentos a este novo contexto, mas sem
embasamento técnico para atuar nele, se preocupam em expor
detalhes das informações controladas e tratadas como se
quantidade fosse sinônimo de qualidade.
Não há problema algum em ser expert no controle de dados e ter
a capacidade de levantar muitas informações (na verdade, hoje,
isso é uma necessidade).
Contudo, na hora de traduzir estes dados em
informações nos relatórios é preciso demonstrar dominar um
outro conhecimento: sobre a engenharia do negócio do cliente. O
controle da informação não é tudo, é preciso o exercício da empatia
e se colocar no lugar do cliente e entender - pela perspectiva dele
- qual a eficiência prática do controle das informações a partir de
suas finalidades.
Um bom relatório não se limita à exposição detalhada
de informações, mas foca essencialmente na apresentação
de leituras analíticas e dinâmicas de cenários, visando orientar
o cliente no desenvolvimento do seu negócio. O nosso desafio
deve ser, portanto, a partir dos dados controlados, provocar
reflexões que ajudem na tomada de decisão do cliente, o guiando
à compreensão dos reflexos jurídicos da sua atividade, sempre
apontando possibilidades para avanços nos pontos denunciados
como críticos.
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BACALLANOR VISITA A SUPER REVISTA

Matheus, Lucas, Rodrigo, Benneh e Milton, na visita à Super

A Super Revista recebeu
em sua redação, no Salvador
Shopping Business, Torre América, os
empresários Matheus Patrício e Lucas
Ferreira de Souza, representantes
do Bacalhau da Noruega, Bacallanor,
aqui no Brasil. Na revista, eles foram
se encontrar com os representantes
comerciais, Rodrigo e Milton, da Milton,
Filhos & Sobrinho Representações. Na
Super Revista, foram recepcionados
pelo editor do períodico, jornalista
Benneh Amorin. Eles trocaram ideia
sobre a alta do dólar e o impacto nas
importações do Bacalhau Bacallanor
para o Brasil.

NEGÓCIOS * LAZER * TURISMO * AUTOMÓVEL * IMOBILIÁRIO * GASTRONOMIA

CONDOR INAUGURA LOJA EM MARINGÁ
Com um investimento de R$ 50
milhões, o novo Condor de Maringá será
responsável pela geração de 250 empregos
na cidade, entre diretos e indiretos. O
empreendimento, inaugurado no dia 28 de
abril, ampliou a presença da rede no município
e aumentou a abrangência de atendimento
para uma região que ainda não contava com
uma loja do Condor.
Segundo o presidente da rede, Pedro
Joanir Zonta, essa será a terceira unidade do
Condor na cidade e o projeto foi idealizado
para proporcionar uma experiência de compras
agradável e alinhada às necessidades dos
consumidores locais. “Por meio de pesquisas,
identificamos o modelo de loja e mix ideais
para o público da região e priorizamos por um
empreendimento confortável, com uma linha
de produtos diversificada e uma exposição
inteligente”.
O projeto arquitetônico, assinado

pelo Escritório Lopez & Fiuza, buscou uma
harmonização e integração do empreendimento
com a arborização do espaço externo. Entre os
destaques, está a preservação de uma grande
Araucária, árvore rara no centro da cidade, e
localizada logo no acesso à loja. Para que os
clientes que estiverem na Praça de Alimentação
consigam admirar o entorno arborizado, foram
utilizadas aberturas, que formam uma espécie
de vitrine e integram o ambiente interno com o
externo.
O novo Condor Maringá Teixeira
Mendes utiliza o Propano nos equipamentos
refrigerados, um gás 100% natural, inofensivo
à Camada de Ozônio e com baixíssimo GWP
(Global Warming Potential). A tecnologia,
desenvolvida pela Eletrofrio Refrigeração
Ltda., carrega a chancela da Organização
das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Industrial (Unido) e do Ministério do Meio
Ambiente (MMA).

O Joanir Zonta, pai de Ricardo Zonta, ex-piloto de Fórmula 1, é o maior supermercadista do Estado do Paraná

DESTAQUES
Nesta edição da Super News, em
seu Caderno Revista Turismo
Total, o destaque fica pelas dicas
para se visitar seis cidades do
interior de São Paulo

PORTUGAL
Os portugueses estão de
parabéns, pois o país ibérico,
acaba de ser eleito, mais uma
vez, como o Melhor Destino
para viajar e trabalhar
remotamente
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O secretário Maurício Bacelar com o padre Manoel Filho, na apresentação dos totens

TOTENS

Setur-BA entrega totens informativos
do turismo religioso católico no
Centro Histórico de Salvador
Quinze pontos do Roteiro Católico
Arte e Fé, no Centro Histórico de
Salvador, ganharam da Secretaria de
Turismo do Estado (Setur-BA), no dia 3 de
maio, totens informativos que contêm um
resumo da história de cada igreja, museu
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ou convento, o mapa do roteiro completo
e texto motivacional para orações. A
iniciativa atende à solicitação da Pastoral
do Turismo da Arquidiocese de Salvador
(Pastur) para qualificar o atendimento
aos visitantes nos locais, baseada em
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consultoria prestada pelo Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas na
Bahia (Sebrae-BA).
O ato foi celebrado com a visita do
titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, do
coordenador da Pastur, padre Manoel
Filho, e de representantes do trade a três
atrações contempladas com os totens, na
região do Pelourinho: a Catedral Basílica,
a Igreja e Convento de São Francisco e
Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos
Pretos. As construções do período colonial
estão inseridas no sítio histórico tombado
como Patrimônio da Humanidade e
abrigam obras sacras valiosas.
“Esse é um segmento que toca o
coração e a alma das pessoas. Na Bahia,
com a força da fé católica e um número
incomparável de igrejas, que estão ligadas
à história da nossa terra, o potencial é
extraordinário. Por isso, o Estado se uniu
à Arquidiocese para fomentar o turismo
religioso em Salvador”, ressaltou o
secretário Bacelar.
Para o padre Manoel Filho, “com os
totens, o turista poderá fazer um percurso

histórico e espiritual, o que dará sentido à
visitação, que incluiu a beleza da arte e o
legado dos nossos antepassados”.
A presidente do Sindicato dos
Guias de Turismo da Bahia (Singtur-BA),
Rivanete Rodrigues, elogiou a iniciativa.
“Além de facilitar a visualização para
baianos e turistas, vai ajudar a nossa
categoria a orientar melhor as pessoas
sobre as características de cada espaço
religioso”.
As atrações do Roteiro Arte e Fé são as
seguintes: Mosteiro de São Bento, Igreja
da Ajuda, Igreja e Museu da Misericórdia,
Centro Cultural Palácio Arquiepiscopal,
Catedral Basílica do Salvador, Igreja
de São Pedro dos Clérigos, Igreja de
São Domingos de Gusmão, Convento e
Igreja de São Francisco, Igreja da Ordem
Terceira de São Francisco, Igreja de Nossa
Senhora do Rosário dos Pretos, Igreja do
Santíssimo Sacramento do Passo, Igreja
da Ordem Terceira do Carmo, Igreja de
Nossa Senhora do Carmo, Igreja de Nossa
Senhora do Boqueirão e Igreja de Santo
Antônio Além do Carmo.

Portugal é o melhor destino
do mundo para viajar e
trabalhar “online”
Portugal lidera o ranking dos melhores
países para viajar e trabalhar remotamente,
segundo uma análise realizada pela
momondo. Clima, vida social, baixa
taxa de criminalidade e custo de vida
relativamente acessível, além de vistos
para nômades digitais são os pontos
fortes que Portugal apresenta. O índice de
trabalho em viagem do motor de pesquisa
coloca Portugal à frente de países como a
Espanha, Romênia, Japão, República Checa
ou Alemanha agora que mais pessoas
adotam ambientes de trabalho flexíveis

e combinam lazer com o trabalho remoto.
Para a elaboração deste índice, a momondo
analisou 111 países e classificou-os com
base em 22 fatores, em seis categorias:
custo de viagens e acessibilidade; preços
locais; saúde e segurança; condições de
trabalho remoto; vida social; e clima. Os 10
países que melhor combinam condições de
trabalho produtivas e oportunidades para
aventuras em viagem, segundo a momondo
são: Portugal, Espanha, Romênia, Maurícia,
Japão, Malta, Costa Rica, Panamá, República
Checa e Alemanha.
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Por Nelson Rocha
FOTOS: Divukgação

6 cidades paulistas
para visitar no outono
O outono é a estação
do
ano
considerada
intermediária entre o verão
e o inverno. Muitas pessoas
aproveitam para viajar e
conhecer lugares distintos
sem se preocupar com a
mudança de temperatura.
Para Felipe Moura Leite,
diretor de Projetos da Moura
Leite Loteamentos, a estação
é considerada de baixa
temporada, se comparada
ao
verão,
uma
ótima
oportunidade para realizar
viagens curtas sem gastar
muito.
“Algumas cidades do
interior possuem um clima
agradável no outono, e por
ser considerada uma época
de baixa temporada, os custos
com a visitação costumam
ser menores. Por isso, vale
a pena passar um final de
semana para conhecer os
principais pontos turísticos
da cidade ou ficar por muito
tempo para entender a rotina
da comunidade”, comenta o
diretor da Moura Leite.
Uma pesquisa elaborada
pela DataZAP+ em 2021,
apontou
uma
queda
acentuada nas buscas de
apartamentos para locação e
venda na cidade de São Paulo,
em comparação a algumas
cidades do litoral e do interior
do Estado. Para Felipe Moura
Leite isso tem relação direta
com os impactos causados
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pela pandemia, já que
com o distanciamento e a
possibilidade de trabalhar
em qualquer lugar, as
pessoas passaram a priorizar
qualidade de vida.
“Durante o isolamento
social
causado
pela
pandemia, ficamos cada
vez
mais
preocupados
com a nossa qualidade de
vida e passamos a buscar
espaço, o que é mais fácil
para conquistar no interior.
Isso contribuiu na busca de
imóveis na região, o que é
vantajoso para quem busca
segurança e tranquilidade.
Essas
mudanças
que
ocorreram no período, tanto
na comunicação quanto no
home office, proporcionaram
a migração para cidades
afastadas
dos
centros
urbanos”, explica Leite.
Como
trabalhar
de
qualquer lugar já se tornou
uma tendência, e ainda mais
no outono, época do ano fora
de temporada para turismo,
selecionamos 6 cidades do
interior de São Paulo para
você conhecer com opções
para quem procura viagens
ou moradia a curto e longo
prazo, confira:
Boituva (SP) - Localizada
a 117 quilômetros de São
Paulo, Boituva proporciona
lazer e atividades ao ar livre.
Em 2021 a cidade foi finalista
no Prêmio “Top Destinos

Turístico” pela referência na
prática em paraquedismo e
balonismo, uma característica
responsável
por
atrair
turistas de todos os cantos
do Estado de São Paulo.
Além das atrações citadas,
também é possível praticar
trekking, cavalgadas, tirolesa,
paintball e pesca. Para quem
gosta de história, a cidade
abriga o Museu do Tropeiro
e o zoológico municipal, com
espécies raras e em extinção.
Botucatu (SP) - Botucatu
está entre uma das melhores
cidades
para
se
viver
no estado de São Paulo,
segundo pesquisa realizada
pela Urban System, por
toda a sua infraestrutura e
desenvolvimento social, a
cidade é bem vista por sua
inteligência de mercado. No
estudo citado, a cidade ocupa
a 79º colocação. A Cachoeira
da Marta, a 8,1 km do centro,
atrai os turistas por uma
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piscina natural formada à sua
volta. Além da natureza, o
município possui o Museu do
Café, onde guarda registros
de grandes acontecimentos
da memória da cidade.
Avaré
(SP) - De

acordo com o Instituto de
Longevidade
Mongeral
Aegon em parceria com a
Fundação Getúlio Vargas
(FGV), Avaré está entre as 40
melhores cidades brasileiras
para se envelhecer, o que
é excelente para quem
busca qualidade de vida.
O município é conhecido
pelo quesito natureza e
uma de suas referências é a
Cachoeira da Liberdade, que
fica a 58,4 km do centro da
cidade. Além das cachoeiras
e praias de água doce,
você encontrará a Floresta
Estadual de Avaré. O local
conta com vasta quantidade
de espécies de árvores raras,
um gramado lindo que fica ao
redor da represa que chama a
atenção por sua preservação
ambiental.
Cerqueira
César
(SP) - A cidade Cerqueira
César conta com ampla
infraestrutura que atende
a um público diversificado.
O local abriga a Represa

de Jurumirim, localizada
no
rio
Paranapanema,
atraindo
visitantes
para
diversas atividades de lazer
como pesca e passeios de
barco. Outro destaque é a
Cachoeira do Macuco que
tem um paredão de pedras
com queda d’água que cai
na represa, constantemente
visitado para apreciação da
paisagem.
Itu (SP) - Considerada

uma cidade inteligente, Itu se
destaca também como uma
das cidades mais seguras do
Brasil, ocupando a 10º posição
nacional, segundo o ranking
Connected Smart Cities 2019.
Considerada como “cidade
dos exageros”, o Orelhão de
Itu é um dos principais pontos
turísticos. Outro destaque é o
Semáforo Gigante instalado
na Praça Padre Miguel, a
mesma praça do Orelhão que
faz alusão à fama “exagerada”
do município.
Piraju (SP) - Distante, a

340 km a oeste da capital e
próxima à fronteira com o
Paraná, a cidade de Piraju é
conhecida por ser uma das
principais produtoras de
café do Brasil. Desde 2016,
o município é uma das 70

cidades do estado de São
Paulo que possuem o status
de estância turística. A cidade
é cercada pelo verde da Mata
Atlântica e cachoeiras com
quedas d’água com mais
de 10 metros de altura. Para
quem busca adrenalina, a
Cachoeira do Arco Íris é o
destino perfeito!
Dicas
extras
para
economizar na viagem para
o interior
Antes de viajar, tenha
um planejamento financeiro
para
custear
transporte,
alimentação e hospedagem;
Quando o assunto é lugar para
ficar, há diversas maneiras de
economizar e uma delas é
ficar hospedado em um hostel.
Os hostéis costumam cobrar
diárias que custam, em média,
R$65 por quarto coletivo.
Além de economizar,
você terá oportunidade de
conhecer pessoas novas;
Para quem for viajar sozinho,
monte seu roteiro turístico e
contrate um guia local. Ele
pode ajudá-lo a garantir boas
memórias de sua viagem;
Tenha consciência ao usar o
cartão de crédito.
Sobre
Moura
Leite
Loteamentos
- A Moura
Leite Loteamentos, empresa
especializada que há mais de
25 anos desenvolve projetos
inteligentes de urbanização,
com
soluções
acessíveis
de moradia e convivência.
Atualmente conta com três
unidades localizadas em
Botucatu, Cerqueira César e
São Paulo. Para os próximos
anos, a empresa tem como
meta explorar novas cidades
do interior de São Paulo e
lançar novos projetos de
urbanização
em
regiões
próximas à capital paulista.
Para saber mais, acesse:
www.mouraleite.com.br.
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UMA FRASE PARA REFLETIR
“A vida é maravilhosa se não se tem
medo dela”.
Charles Chaplin

Iniciativa da Dow
Química deve ser
aplaudida
Com iniciativa idêntica ao do Magazine
Luiza, a multinacional Dow Química merece aplausos.
Ela abriu as inscrições para a segunda edição do
seu Programa de Trainee “Potências Negras”. Assim
como no ano passado, as vagas são exclusivas para
candidatos pretos e pardos. A iniciativa integra as
várias ações afirmativas instituídas e aprimoradas
pelo Dow ACTs, compromisso global assumido pela
companhia em 2020
com o objetivo de
ampliar as práticas
de inclusão racial
na empresa e na
sociedade
“As empresas têm
papel fundamental
no combate ao
racismo estrutural.
Ações intencionais
abrem caminho para
a transformação da
sociedade
como
um todo e a Dow
compreende
sua
missão de impulsionar as mudanças que deseja
ver no mundo corporativo e na sociedade”,
afirma Renata Pimentel, líder do GAAN, grupo
de afinidades da Dow dedicado à capacitação
e desenvolvimento dos funcionários negros. As
inscrições para o “Potências Negras” vão até o dia
25 de maio e devem ser realizadas pelo site: http://
traineedowpotenciasnegras.ciadetalentos.com.br/

Ponto final!
Gol de placa marcado por Heloisa Braga, FebturBA, e Moisés Cafezeiro, Observatório da BTS, com
a realização do Seminário Raio X e Estratégias
para o Turismo baiano. O evento contou com o
empenho de todos os Febturianos e também do
Casarão do amigo Leonardo Regis. Parabéns! Foi
sucesso!
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Educadora Branca Alves de Lima,
um exemplo a ser seguido
A personagem principal escolhida
pelo público, por meio de votação
online, para ser a inspiração
para a protagonista do terceiro
episódio do “O Reino de Agrus”,
é a educadora Branca Alves de
Lima (1911-2001), que obteve a
maioria dos votos. A professora
foi a criadora da Cartilha Suave,
método de ensino visionário que,
em 50 anos, alfabetizou mais de
40 milhões de brasileiros.
O terceiro episódio do audiobook,
idealizado pelo Movimento
Todos a Uma Só Voz, pretende
homenagear os profissionais da
educação. “O conceito deste
episódio é homenagear os
profissionais da educação que,
assim como os produtores rurais,
merecem ser valorizados pela
dedicação às suas respectivas
funções”, explica a coordenadora
do Movimento, Isabel Araújo.

Ainda de acordo com Isabel, além
de valorizar e homenagear esses
profissionais, a ideia é também
motivar os professores a ajudarem
a levar informações corretas sobre
o Agro para a sala de aula.
As páginas da cartilha Caminho
Suave continham um sistema de
ensino prático: sempre havia uma
indicação para o aprendizado
por meio da imagem. A letra “a”
estava inserida no corpo de uma
abelha, a letra “b”, na barriga de
um bebê e assim por diante.

Tecnologia e a Educação
A Allugator,
maior
plataforma de assinatura de
eletrônicos do país, em parceria
com o Carrefour, maior grupo
de varejo alimentar do Brasil,
amplia sua presença além de sua
plataforma, oferecendo assinatura
de smartphones para os clientes da
rede varejista.
A oferta de assinatura é
focada em aparelhos iPhone e o
cliente do Carrefour pode alugar
o aparelho por no mínimo um
ano. Ao final do primeiro ano,
o consumidor pode optar por
renovar a assinatura, devolver o
aparelho ou fazer um upgrade

para um modelo mais novo.
A Allugator promete
ao cliente a experiência de ter os
melhores iPhones e acessórios
Apple do mercado por preços mais
baixos e com maior praticidade,
possibilitando que ele sempre
tenha em mãos um modelo novo
do item todo ano. O prazo de
entrega do aparelho é de 30 dias
úteis a partir da aprovação da
documentação e o pagamento é
feito mensalmente no cartão de
crédito, comprometendo apenas o
limite da mensalidade, em formato
de assinatura, enquanto a mesma
estiver ativa.
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