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Humberto Souza, 
presidente da 
Abase, satisfeito 
com o resultado, 
disse que a Feira 
superou todas 
as expectativas
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EDITORIAL

 Se já tínhamos uma grande 
visão do sucesso, a Superbahia 
não apenas ratificou nossas pre-
dições como superou em muito as 
nossas expectativas. 
 A fórmula deste sucesso sur-
giu de uma somatória de fatores 
interdependentes, frágeis quando 
isolados, mas que contextualizados 
no ambiente que fora proporcionado 
pela Feira, se traduziu em alavanca 
potencializadora de negócios.
 A credibilidade que os expo-
sitores depositaram na Abase, in-
dubitavelmente foi o principal esteio 
para a comemoração da nossa vitó-
ria. 
 As indústrias, empresas de 
serviços, fornecedores de máqui-
nas e equipamentos, empresas 
desenvolvedoras de sistemas de 
informática, enfim, todos que apre-
sentaram seus produtos e serviços, 
propiciaram um descontraído am-
biente para realização de negócios.
Estou muito feliz e externo minha 
gratidão, pelos inúmeros depoimen-
tos de grande satisfação que rece-
bi. 
 Os patrocinadores que apos-
taram na aliança como força pro-
pulsora da sinergia, figuram entre 
os que merecem nossos calorosos 
cumprimentos, pela confiança de-
positada em nossa associação. 
 Os 15 mil participantes en-
contraram uma diversidade de op-
ções de negócios e muitas novi-

dades em equipamentos, o novo 
espaço de tecnologia e inovação, 
ciclo palestras ligadas à gestão 
contemporânea.
 O ciclo de palestras teve au-
diência plena, e consolidou um dos 
objetivos do evento, o de difundir 
conhecimento, através de idéias 
e realizações comprovadamente 
bem-sucedidas. 
 A presença da Abras, As-
serj, Apas, dos executivos e le-
gislativos Federal, Estadual e Muni-
cipal dignificaram a Superbahia, 
corroborando a afinidade da nossa 
associação com o setor público.  
 Agradecemos aos exposito-
res, co-realizadores, patrocinado-
res, palestrantes, organizadores, 
participantes, enfim a todos aqueles 
que puderam desfrutar de um even-
to de qualidade incontestável. Esta-
mos convencidos de que a próxima 
edição da Superbahia, em 2023, 
será ainda maior e melhor.

 SUCESSO!

HUMBERTO SOUZA • Presidente da Abase
presidencia@abase-ba.org.br



AGOSTO |   2022 AGOSTO |   2022

4 55

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

queijosmillano.com.br
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SindAtacado, 
Asdab e 
Fecomércio 
defendem o 
mercado baiano 
para as empresas 
baianas

Cesta do 
Povo inaugura  
sua loja em 
Jacobina, de 
propriedade de 
Paulo Cintra, da 
Natural Gurt

Promoção da 
Super Cozinha 
entrega 
cafeteira da 
Três Corações, 
durante a 
Superbahia

Tel: 71 3450-3754   -   palumborepres@uol.com.br
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Alameda Salvador, 1057 - 
Condomínio Salvador Shopping 
Business Center - Torre América, 

307, Caminho das Árvores, Salvador 
- BA - CEP - 41820-790 - Fones: 71 

3372-8467/2670

SÃO PAULO
R. Domingos Paiva, 152 - Condomínio 

Piscine Station Resort II - Torre Mar 
Vermelho, 607 - Brás, São Paulo - SP - 

CEP 03043-070 - 
Fone: 71 99112-9967

@climariooficial

Nossos serviços:
Conjuntos para Sistemas de Frio Alimentar;
Instalação de Expositores Remoto;
Instalação de Centrais Elétricas e Logísticas.

Refrigeração
Comercial

A Clima Rio tem ampla experiência em refrigeração comercial. Trabalhamos com 
soluções padronizadas como: câmaras frigoríficas, linhas frigorígenas, condensadores, 
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Venha realizar o seu projeto conosco!
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SindAtacado - Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidores 
de Gêneros Alimentícios do Estado da Bahia - e a Asdab - Associação 
dos Agentes de Distribuição da Bahia - realizaram no dia 11 de julho, no 
auditório da Casa do Comércio, o evento “Encontro Empresarial de Valor 
- O Mercado da Bahia para os Baianos. A Fecomércio foi a anfitriã e se 
juntou às entidades empresariais na defesa do mercado baiano para o 
baiano, conforme atestou o discurso do seu presidente, Kelsor Fernandes. 
O pleito foi feito pelos presidentes do SindAtacado, Antônio Cabral Filho; e 
pelo presidente da Asdab, Roberto Spanholi. A reivindicação foi entregue 
ao candidato ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e ao seu vice, 
vereador Geraldo Júnior. Nas suas falas, eles acharam o pleito procedente, 
comprometendo-se  a estudá-lo e analisá-lo.

SINDATACADO E ASDAB
Com apoio da Fecomércio, 
defendem o mercado da 
Bahia para os baianos

MAURÍCIO UNGARI, VICE-PRESIDENTE DA ABRAS, E 
EQUIPE PARTICIPAM DE REUNIÕES EM MINISTÉRIOS

NOTÍCIAS
DA ABRAS

Por Benneh  Amorin

 O vice-presidente da Abras, Maurício 
Ungari,  esteve em Brasília/DF,  representan-
do o presidente João Galass, em junho, para 
cumprir extensa agenda de trabalho. Seu 
primeiro compromisso foi participar de uma 
reunião com o Dr. Bruno Dalcolmo, secretário 
executivo do Ministério do Trabalho e Previ-
dência, para falar da MP 1108/2022, que regu-
lamenta o teletrabalho e discute a questão do 
auxílio-alimentação.
 Na ocasião, estiveram presentes re-
presentando o Ministério do Trabalho e Previ-
dência, o diretor, Igor Lourenço, o secretário, 
Luiz Felipe Batista de Oliveira, a assessora 
especial, Daniela Pic, a secretária adjunta, 
Tatiana Vasconcelos e o secretário executi-
vo, Bruno Dalcolmo. Além de Maurício Unga-
ri, a Dra. Katya Alves também participou do 
encontro representando o Comitê Jurídico da 
Abras. Muito atuante dessa agenda, o deputa-

do federal, Darci de Matos, também participou 
do encontro.
 Em seu segundo encontro, o Comitê 
Jurídico da Abras, representado pelo VP Mau-
rício Ungari e pela Dra. Katya Alves, acompa-
nhados da gerente de relações institucionais 
da associação, Ana Darós, reuniram-se com 
o ministro Alexandre Luiz Ramos (TST), para 
tratar do funcionamento dos supermercados 
aos domingos e feriados sem autorização pré-
via em convenção coletiva de trabalho.
 E para fechar a agenda desta quar-
ta-feira, em Brasília, o time jurídico da Abras 
acompanhado de Ana Darós, sua gerente de 
relações institucionais, visitaram o ministro 
Douglas Alencar Rodrigues, do TST, ainda 
com o objetivo de tratar do funcionamento dos 
supermercados aos domingos e feriados sem 
autorização prévia em convenção coletiva de 
trabalho.

Ungari e comitiva da Abras cumpre agenda em Brasília e visita ministro Alexandre Ramos, do TST
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 Ao discursar, o presi-
dente da Asdab, Roberto Spa-
nholi informou que, de acordo 
com o ranking de 2021, elabo-
rado pela Nielsen e publicado 
na revista Distribuição, o setor 
atacadista é o que mais cres-
ce, faturando anualmente R$ 
308 bilhões, o equivalente a 
5% do PIB nacional. São 207 
mil vendedores e representan-
tes comerciais, 44 mil veículos 
de entrega, entre frota própria 
e terceirizada, e o mais impor-
tante, 51,3% de participação no 
mercado varejista. “Nós já capa-
citamos os pequenos varejistas 
no Brasil e nos 417 municípios 
baianos”, disse.
 Mas a Bahia ainda tem 
um faturamento reduzido, se 
comparado a outros estados. 
Para se ter uma ideia, o setor 
atacadista da Bahia, que possui 
15 milhões de habitantes, fatu-
rou em 2021 R$ 362 milhões. 
Já Alagoas, com pouco mais de 
três milhões e 300 mil habitan-
tes, faturou R$ 969 milhões. Goi-
ás obteve um faturamento de 2 
bilhões e 667 milhões de reais, 
com 6,5 milhões de habitantes, 
ao passo que o Espírito Santo 
faturou R$ 1,5 bilhão, com 3,9 
milhões de habitantes, e Minas 
Gerais, que possui 21 milhões 
de habitantes, faturou R$ 7,156 
bi no mesmo ano.
 “Essa situação é ruim 
não apenas para o setor, mas 
sobretudo para o Estado da 
Bahia”, disse Spanholi, salien-
tando que a entidade não está 

querendo a reserva do merca-
do, e, sim, melhores condições 
de atender o mercado baiano, 
“pois o estado está atrapalhan-
do muito as nossas empresas”, 
completou.
 Antônio Cabral -
 SindAtacado
 Já em seu discurso, o 
presidente do SindAtacado, Toi-
nho, lembrou que a Bahia tem 
uma geografia privilegiada, faz 
divisa com oito estados, sendo 
que, desses oito, sete têm mer-
cados menores que a Bahia. Ele 
contou que com o poder de arti-
culação da Asdab foi consegui-
do junto ao governo do Estado 
um projeto tributário que trouxe 
novos incentivos, um regulador 
do mercado para que o baiano 
pudesse ter um pouco mais de 
sossego e equilíbrio. “O nosso 
mercado tinha uma carga tribu-
tária de mais de 17%, enquanto 
os outros mercados tinham ta-
xas de 2%, 3% e atacavam sem 
piedade o mercado da Bahia”. 
 Ele ressalta que com 
esse projeto o mercado con-
seguiu concorrer de igual para 
igual e deu uma resposta a to-
dos. “O primeiro desafio de um 
governo do estado é que se a 
arrecadação não aumentar volta 
pior do que está. E a arrecada-
ção, mesmo com a redução da 
carga tributária aumentou, e o 
baiano cresceu. Crescemos e 
começamos a ter um segmento 
de mudança. Mas isso até 2008, 
porque o nosso incentivo fiscal 
foi através de decreto e o do 

Ceará, que é da mesma época, 

foi criado por lei, e lei tem condi-
cionantes bem específicas. Em 
2008, quando entrou em vigor, 
o nosso decreto não previa a 
substituição tributária, então fo-
ram anulados praticamente to-
dos os nossos benefícios. E no 
Ceará, era a lei, e com a compe-
tência jurídica dos juristas de lá 
foi adaptado e eles continuaram 
gozando os benefícios mesmo 
com regime de substituição tri-
butária”.
 Toinho lembrou ain-
da que aqui na Bahia a Asdab 
entrou em campo para tentar 
manter a sobrevivência do setor 
e contou com a sensibilidade do 
governo. “Através da interven-
ção dos deputados Zé Neto e 
Daniel Almeida, levamos proje-
tos significantes para a Secreta-
ria da Fazenda e fomos ouvidos. 
Mas em 2008 o mercado já era 
outro e tivemos a invasão impie-
dosa das multinacionais do cash 
& carry”, lamentou.

FECOMÉRCIO APÓIA PLEITO DA ASDAB E 
SINDATACADO, DIZ KELSOR FERNANDES
 O SindAtacado - Sindi-
cato do Comércio Atacadista e 
Distribuidores de Gêneros Ali-
mentícios do Estado da Bahia 
- e a Asdab - Associação dos 
Agentes de Distribuição da 
Bahia, em parceria com a   Fe-
comércio-BA (Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado da Bahia), 
promoveram no dia 17 de ju-
lho, na Casa do Comércio, o 
“Encontro  Empresarial de Valor 
- O Mercado da Bahia para os 
Baianos”, 
 O objetivo foi apre-
sentar para o canditado a go-
vernador do Estado da Bahia, 

Jerônimo Rodrigues (PT) e ao 
seu candidato a vice, vereador 
Geraldo Júnior, a situação de 
desvantagem dos atacadistas 
e distribuidores baianos em re-
lação aos seus pares de outros 
estados vizinhos, que vendem 
mais para o mercado baiano, do 
que as empresas genuinamen-
te baianas.
 Portanto, na avalia-
ção de Antônio Cabral Filho, 
presidente do SindAtacado, e 
Roberto Spanholi, presidente 
da Asdab, torna-se urgente se 
promover o equilíbrio tributário 
para o mercado baiano, vislum-
brando um cenário em que o 

Fisco e os contribuintes possam 
conviver em harmonia. 
 O presidente da Feco-
mércio-BA, Kelsor Fernandes, 
anfitrião do encontro, disse, na 
abertura, ser uma honra para 
ele recepcionar a nata do setor 
terciário na Bahia, representada 
pelos atacadistas e distribuido-
res. “Hoje estamos vivenciando 
um momento da mais pura si-
nergia e diálogo que deve pau-
tar as ações ligadas ao fisco e 
ao empresariado”, pontuou. 
 Ao final do evento, após 
as exposições de motivos, os 
três presidentes, Kelsor, Rober-
to e Antônio Cabral, entregaram 
o documento e os estudos re-
lativos ao pleito das entidades, 
ao candidato a governador ao 
Estado da Bahia, pelo PT, Jerô-
nimo Rodrigues; e ao seu vice, 
vereador Geraldo Júnior (MDB). 
O advogado tributarista cearen-
se, José Damasceno Sampaio, 
que referendou a reivindicação, 
informando, através de sua pa-
lestra, que ele foi o consultor do 
mesmo pleito das entidades do 
Ceará, que fez com que as em-
presas dos setores atacadistas 
e distribuidoras daquele Estado 
crescessem e se consolidas-
sem e, claro, com o aumento de 
arrecadação para o Estado.

Os candidatos a governador e vice, Jerônimo Rodrigues e Geraldo Júnior, recebem 
o documento de Kelsor Fernandes, Roberto Spanholi, Antônio Cabral e Damasceno

SPANHOLI E CABRAL 
FAZEM DEFESA DO 
MERCADO BAIANO

F 1 - Roberto Spanholi, da Asdab
F 2 - Antônio Cabral, SindAtacado
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 Em sua palestra, 
o advogado tributarista  
cearense, José Damasceno 
Sampaio, ressaltou não ser 
possível a existência de um 
fisco forte sem um contribuinte 
forte. “Em um evento anterior 
da Asdab, realizado aqui em 
Salvador, nós chamamos a 
atenção para o fato de que os 
incentivos fiscais decorrentes 
do ICMS terminariam 
obrigatoriamente no dia 31 
de dezembro deste ano. Os 
grandes estados produtores 
e importadores têm interesse 
de colocar isso na mídia como 
se fosse uma fatalidade. E o 
resultado disso é que vemos 
os estados incentivados em 

suas bases vendendo aos 
estados vizinhos que não tem 
o cuidado de proteger”. 
 Ele contou que entre 
os anos de 1997 e 1998 o 
setor atacadista do Estado do 
Ceará estava abastecendo 
o Piauí, Paraíba, Rio Grande 
do Norte e o Maranhão. 
Estudos mostraram que 
havia uma reversão pois 
os grandes atacarejos 
estavam se colocando 
na periferia do estado do 
Ceará e abastecendo outros 
setores. Então foi feito um 
trabalho para que o comércio 
interno fosse fortalecido, 
gerando emprego, tributos e 
o crescimento econômico e 
social. Criou-se a lei 13.025 
e o comércio atacadista do 
estado do Ceará tornou-se 
o quarto maior arrecadador 
de ICMS. E fortaleceu não 
só o comércio de gêneros de 

primeira necessidade, mas 
todo o atacado abastecedor. 
 Damasceno lembrou 
que os grandes atacados 
ou atacarejos se fixam em 
um certo local, quebram a 
vizinhança e o produto final 
vai para o exterior. “O dono do 
comércio nativo é que precisa 
se fortalecer por que aqui ele 
aplica os seus resultados. 
E é com essa visão que 
nós criamos a possibilidade 
de proteger o comércio e o 
empreendedor local para aqui 
crescer”, disse.
 O projeto, 
denominado “Regulamentar 
para Crescer”, objetivou 
fortalecer o comerciante local. 
“Nós não podemos pensar 
em incentivo fiscal sem 
retorno, sem contrapartida. 
Todo segmento social age 
assim e essa é a mentalidade 
que passamos a impregnar, 
colocar no papel e legalizar. 
Assim fazendo vamos 
proporcionar segurança 
jurídica, crescimento e todos 
saberão sua parte. Temos 
que fazer com que o fisco 
e o contribuinte se tornem 
parceiros e não colocar um 
contra o outro. A proposição 
é que diminua o trabalho do 
fisco de fiscalizar e o trabalho 
do contribuinte de prestar 
conta ao fisco”, explicou.

JOSÉ DAMASCENO DIZ QUE 
É POSSÍVEL FISCO FORTE E 
CONTRIBUINTE FORTE

JERÔNIMO RODRIGUES 
RECEBE DOCUMENTO E 
ACHA PLEITO PERTINENTE

A noite solene contou com a presença 
de convidados e autoridades

 Jerônimo Rodrigues 
evidenciou que pretende ca-
minhar na direção do equilíbrio 
tributário se for eleito. “Nenhum 
de nós concorda com altas ta-
xas tributárias e temos que achar 
saídas para que o Estado consi-
ga manter a arrecadação, mas 
também possa contribuir para o 
crescimento das empresas baia-
nas do setor atacadista dentro 
do próprio estado. Não estamos 
falando em reserva de mercado, 
mas de proteção do mercado 
baiano”.
 Jerônimo ouviu deman-

das do setor para uma possível 
gestão sua, a partir de 2023, 
mas se comprometeu a fazer 
a mediação, desde já, entre os 
empresários e o Governo do 
Estado, dialogando diretamente 
com o governador Rui Costa.
 Se comprometeu com 
o reconhecimento das três en-
tidades e com o fortalecimento 
da representação na Bahia. Ele 
ressaltou a importância do setor 
e afirmou que irá trabalhar para 
o fortalecimento da economia 
baiana “através dos impostos, 
das taxas, receitas advindas do 
segmento que vocês realizam 
para que o estado possa ter re-
cursos para investir nos diversos 
segmentos de políticas públi-
cas”.
 E arrematou: “A minha 

mensagem é de crença nessas 
instituições que tão bem repre-
sentam o setor empresarial des-
ses segmentos. A Bahia está em 
boas mãos com essas empre-
sas que zelam pela circulação de 
mercadorias, de alimentos, gera-
ção de empregos e arrecadação 
de tributos que faz a Bahia cres-
cer e a máquina do estado girar”. 
 Entre os parlamentares 
presentes no Restaurante Senac 
Casa do Comércio, estiveram os 
deputados federais Daniel Almei-
da (PCdoB/BA) e Zé Neto (PT/
BA), Jusmari Oliveira (PR/BA), 
os deputados estaduais Robin-
son Almeida (PT), Fátima Nunes 
(PT), Olívia Santana (PCdoB), 
Fabrício Falcão (PCdoB), e o 
vereador Geraldo Júnior (MDB), 
entre outros. 

 O advogado tributarista cearense, José Damasceno 
Sampaio, foi o homenageado pelo SindAtacado, Asdab 
e Fecomércio, pelo muito que fez em prol do setor ata-
cadista-distribuidor, no Ceará e no Brasil. A iniciativa foi 
do presidente do SindAtacado, Antônio Cabral Filho, que 
justificou a homenagem pela sua brilhante contribuição ao 
comércio baiano na elaboração do Projeto de Lei Comple-
mentar nº 05/2021, o qual culminou na consolidação da 
Lei 186/2021, salvando, assim, milhares de empresários 
em todo território nacional. Damasceno agradeceu emo-
cionado a homenagem, afirmando que estava muito lison-
jeado com a deferência e que aquela homenagem era um 
reconhecimento, também, pela sua longa militância no 
Direito. Aproveitando a deixa, o vereador Geraldo Júnior, 
agora candidato a vice-governador da Bahia, enalteceu a 
figura de Damasceno e se comprometeu em apresentar, 
ainda este ano, a indicação para que o advogado cearen-
se recebesse o Título de Cidadão de Salvador.

Jerônimo Rodrigues faz seu discurso

SINDATACADO HOMENAGEIA DAMASCENO

José Damasceno Sampaio fez 
palestra defendendo o tema
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fortunetto@terra.com.br

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

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

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: 
terraemarrep@hotmail.
com  
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Distribuidora Santos

Construída pela união de 
seis irmãos, a Distribuidora 
Santos completou 29 anos 

em maio deste ano, inspirada 
no trabalho do casal Seu 

Pedro Santos (in memoriam) 
e Dona Idalice. Com um 

faturamento anual de R$ 
100 milhões, a Distribuidora 

Santos está localizada no 
bairro Sobradinho, em Feira 
de Santana/BA, e tem como 

atividade principal o comércio 
atacadista de vários produtos 

das seções de mercearia e 
bebidas.

Completa 29 anos e 
se prepara para os 30

ROGÉRIO MACHADO
Proprietário da Agillys Consultores & Associados, mentor, 

consultor, palestrante, professor e escritor -  
@rogeriomachadomentor

COMO AUMENTAR AS VENDAS 
EM MOMENTOS DE CRISE

 Viver bastante traz muitas vantagens. Depois 
da introdução do Plano Real há quase 30 anos, não 
imaginei que voltaria a lidar com altas inflacionárias nos 
níveis atuais. A diferença agora é que não se trata de 
um problema exclusivamente brasileiro, mas de efeitos 
mundiais. Na época de grande variação nos preços que 
vivemos no passado, tínhamos grandes volumes de 
mercadorias em nossos depósitos, aproveitando assim 
boas negociações para competir em melhores condições. 
Com a estabilidade dos preços, a orientação passou a 
ser a redução de estoques e o foco voltou-se para a 
Prevenção de Perdas. Quanto menos estoques, 
menos produtos vencidos. Quanto menos volume de 
produtos, menos manipulação e, consequentemente, 
menos quebras. É preponderante neste momento a 
boa Gestão de Estoques baseado em ações pre-
definidas na área Comercial. Ter um plano anual de 
vendas e tronar os fornecedores parceiros.  
 Agora, com a inflação de volta, mesmo que 
ainda não tão alta quanto já foi no passado, voltamos 
a hábitos antigos, revendo a questão de estoque “just 
in time”. Além da questão da inflação, convivemos 
também com a escassez de produtos, com a indústria, 
por vários motivos, não conseguir atender a demanda 
dos supermercados. 
 Nunca foi tão importante a implantação de uma 
política de precificação, Pricing. Muitos supermercados 
repassam integralmente para seus clientes toda a 
vantagem que conquistam em uma boa negociação, 
muitas vezes ficando acima de 20% mais barato que 
seus principais concorrentes. Preço é percepção, R$ 
9,99 é muito mais barato que R$ 10,00. Mas para tanto, 
é preciso mapear quem são os principais concorrentes, 
as vantagens e as desvantagens em relação ao seu 
supermercado. Definir quais categorias você será mais 
competitivo, quais empatará e quais poderá perder e 
por quanto. 
 Definir as categorias de sua loja e definir 
também o papel de cada uma, para as vendas e para 
a rentabilização do negócio. Depois da pandemia 
o segmento de supermercados tem aumentado as 
vendas nominais, mas tem perdido Rentabilidade, 

portanto, é cada vez mais urgente analisar o negócio 
nos detalhes, rever Mix de Produtos, marcas e 
posicionamento. Em momentos de crise, as pessoas 
abandonam as marcas tradicionais em busca de 
manter o padrão de consumo de suas famílias. Por 
isso a importância da implantação da Gestão de 
Categroias.  
 Dito tudo isso, é importante uma boa estratégia 
de Marketing, para reter antigos e agregar novos 
clientes. Para aumentar o ticket médio. Hoje temos 
novas ferramentas, principalmente as tecnológicas. 
Mas não imagine que só fazendo dancinhas nos 
aplicativos garantirá o fluxo de clientes na sua loja. É 
preciso mais, principalmente entender as necessidades 
do seu cliente e isso é papel do marketing. O que eles 
querem além de preço, além de ofertas, como você 
poderá se diferenciar? Por exemplo, no açougue, com 
o preço alto das carnes, quais opções você pode dar 
aos seus clientes para que eles possam continuar 
oferecendo proteína animal à mesa. Qual alternativa 
para substituir os tradicionais cortes de carne bovina no 
churrasco?  
 Por último, como está a Operação da sua 
loja? a Produtividade? No dia a dia o foco fica muito 
nas negociações, mas muitos donos de supermercados 
esquecem do funcionamento da loja, das despesas, da 
equipe de colaboradores. Uma operação de loja bem 
afinada, pode reduzir o suficiente nas despesas para 
você repassar nos preços dos produtos e competir 
melhor com seus concorrentes. Não existe problema, e 
sim, oportunidades. As crises dificultam a vida daqueles 
que não têm gestão do seu negócio, mas podem 
alavancar os negócios das empresas mais organizadas.
 No dia 8 de agosto, farei um evento online 
e gratuito sobre Estratégias de Vendas para 
Supermercados. Inscreva-se na bio que você 
encontrará no meu Instagram @rogeriomachadomentor. 
No dia 24 de agosto, às 16h, farei uma palestra gratuita 
no Congresso e Feira Expoagas, em Porto Alegre/
RS, com o tema “Como melhorar a operação, 
a competitividade e os resultados do seu 
supermercado”.

DICAS
DO ROGÉRIO
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Conforme Pedrinho, a família começou no 
ramo de padarias. “Começamos nosso negócio 
no ramo de panificação, foi o que inspirou 
expandir os negócios aqui em Feira de Santana.
No próximo ano, completamos 30 anos e por 
meio da força do trabalho persistimos para 
ampliar mais a nossa atuação, crescendo nosso 
leque de oferta e de produtos juntamente com 
nossos fornecedores e 35 representantes, o que 
nos dá força para seguir. Espero chegar aos 100 
anos, graças a Deus”, enfatizou. 

O empresário lembrou ao jornalista a época 
que começou no ramo da padaria. “Não vou dizer 
que não foi uma época boa, para mim foi sim, 
mas no começo não foi fácil. Mas já tínhamos 
o pensamento de fazer uma migração e crescer 
para outro ramo. Porém, não podemos dizer que 
desta água não mais beberei. Nós crescemos 
muito no ramo de panificação e hoje migramos 
para o setor de alimentação, mas continuamos 
com os estabelecimentos arrendados a inquilinos 
que hoje são clientes nossos”. 

O empresário falou também do trabalho 
em família e de sua equipe de colaboradores. 
“Sempre lutamos e trabalhamos com toda 
dedicação e esforços com meus irmãos e a 
nossa equipe, que é o nosso pilar e sem ela não 
estaríamos onde estamos”.

Pedrinho contou também que a migração 
para o setor de alimentos começou entre oito e 
dez itens e hoje a Distribuidora Santos trabalha 

com 2.300 itens ativos. “Isso mesmo, começamos 
entre oito e dez itens e depois ampliamos para 
mais de 2 mil itens ativos. Hoje temos dezenas 
de fornecedores, cujas mercadorias repassamos 
para diversos clientes”. 

Questionado sobre a união dos irmãos que 
formam o Grupo Santos, Pedrinho respondeu: 
“Graças a Deus, a nossa união vem desde o início 
das padarias, sempre trabalhamos juntos. Nunca 
teve desavença até os dias de hoje e sempre 

D. Idalice Santos é a 
conselheira da empresa

A matriarca Dona Idalice, com o neto Guilherme, filho de dra. 
Janicleide, que  junto com o saudoso marido Pedro Santos foi 

exemplo para os filhos, que a tem sempre como conselheira

Na foto, os irmãos, fundadores da Distribuidora Santos, Comercial de Estivas Seis Irmaõs Ltda. e filhos posam para as 
lentes da Super Revista

Frota de caminhões da Distribuidora Santos, que percorre boa parte do Estado da Bahia, atendendo aos seus milhares de clientes

Na recepção da empresa, um quadro com várias fotos,  que tem no centro D. Idalice, retrata vários momentos históricos 
vividos pela empresa, e é  uma homenagem à Equipe Êxito; na outra foto, Pedrinho concede entrevista a Benneh Amorin

Pedro Araújo Santos Filho, o Pedrinho,  
como é conhecido, proprietário e um dos 
fundadores, junto com os irmãos Joilson, 
Jodilson, Jailton e Edinoel, da Distribuidora 
Santos, empresa no ramo atacadista-
distribuidor, concedeu entrevista ao jornalista 
Benneh Amorin, da Super Revista, na sede da 
Distribuidora Santos, em Feira de Santana,  
para falar dos 29 anos da empresa e os planos 
para as comemorações dos 30 anos, a serem 
completados ano que vem.  

São responsáveis pelo sucesso da 
Distribuidora Santos, além de Pedrinho e os 
irmãos; as irmãs, Janicleide e Delma, uma 
equipe de colaboradores e fornecedores 
especiais, como conta Pedrinho, em seguida. 
Pedrinho faz questão de ressaltar o papel 
importante da mãe, D. Idalice Santos, matriarca, 
que está inteirada de tudo o que acontece na 
empresa.”Não fazemos nada sem consultar 
a nossa mãe, cujos os conselhos sempre são 
certeiros”, diz Pedrinho, emocionado.    
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meus pais incentivando. E a nossa mãe até hoje 
incentiva e dá opiniões. O que acho bom disso tudo 
é essa união nossa, o que é bastante gratificante 
ter seis irmãos e duas irmãs atuando em um ramo 
que é muito difícil e complicado. Quem conhece 
a história dos seis irmãos pode dizer que nunca 
tivemos uma desavença e vamos continuar até o 
dia que der certo. Mas espero que nunca aconteça 
essa separação”.   

Sobre a sua mãe, dona Idalice, Pedrinho 
ressaltou que é uma mulher justa e que sempre deu 
conselhos aos filhos. “Minha mãe é uma pessoa 
espetacular, 86 anos, ainda lúcida, ativa e de tudo 
ela quer participar e saber o que está acontecendo. 
E o nosso dever é de passar tudo que acontece 
dentro da empresa para ela. É isso que me dar 
inspiração. Vê-la desta idade com essa garra. Se 
vamos fazer um investimento, ela quer participar 
e sempre nos incentivando. Não sei o que seria de 
todos nós, sem ela. Agradeço a Deus e peço que 
ela continue firme e forte para nos incentivar mais 
ainda”.  Ainda sobre dona Idalice, Pedrinho conta 
que com os netos ela age da mesma forma, dando 
conselhos.  

Lembrou também Pedrinho que ele e os 
irmãos começaram desde pequeno a trabalhar 
com o pai, Seu Pedro Santos, indo ao açougue e 
para roça. “Sempre tivemos um incentivo dentro 

da família, e, principalmente, dos nossos pais”. 
Antes do sucesso da Distribuidora Santos, 

em Feira de Santana, conta Pedrinho que a família 
começou com seis padarias, porém, não deu certo. 
“Começamos com as padarias e não deu certo. 
Depois investimos no ramo de supermercados 
em Santo Estevão, também não deu certo. Mas 
Deus sabe o faz e temos que agradecer para Ele 
pela inspiração que nos deu para seguir no ramo 
de alimentos, em atacado e distribuição, e já 
estamos chegando aos 30 anos”. 

Como mensagem aos seus fornecedores, 
Pedrinho pede a continuação do trabalho. “Quero 
agradecer a todos fornecedores e desejar que 
continuem fortes com a Distribuidora Santos nesse 
longo dos quase 30 anos, e aos nossos clientes 
que continuem comprando com os Seis Irmãos, 
porque estamos fazendo o melhor possível para 
agradar a todos eles. Se nós crescermos, eles 
crescem juntos com os Seis Irmãos”. 

Com relação aos colaboradores, o empresário 
disse que somente tem a agradecer. “Graças a 
Deus, temos uma equipe, tanto de representantes 
quanto de outros profissionais que trabalha 
incansavelmente para o nosso sucesso. Desejo a 
todos o melhor e que continuem conosco, porque 
buscamos a melhoria a cada dia que passa”. 

Perguntado se sente-se realizado por tanta 
dedicação durante os quase 30 anos a completar, 
ele foi incisivo. “Foi com muita dificuldade que 
construímos o que temos hoje. Passamos pela 
pandemia e estamos aqui graças a Deus. Somos 
iluminados durante esses quase 30 anos por tudo 
que passamos e agradecemos a Deus por estar 
firmes e fortes e vamos continuar até onde Deus 
quiser”. 

O empresário falou da parceria com a Super 
Revista. “A nossa parceria será pelo resto da vida e 
enquanto os seis irmãos perdurar a Super Revista 
estará conosco. Muito obrigado por essa parceria, 
os Seis Irmãos agradece de coração”.

A Distribuidora Santos está sediada em Feira de Santana, onde funciona também o Centro Distribuidor da empresa

A Neilar Alimentos é uma das principais 
empresas  do portfólio da Distribuidora Santos

patricio.fcarvalho@gmail.com
(71) 99253-3803
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 “Estamos muito felizes com o forma-
to da loja 24 Horas porque estamos cientes que 
esse projeto vai expandir muito rápido pela nos-
sa experiência e saber que realmente somos di-
ferenciados”, disse Daniela Lacerda, a Dani, CEO 
da Rede Corujão, em entrevista exclusiva à Super 
Revista TV (que já pode ser assistida no nosso 
Canal no YouTube). A primeira loja Corujão, em 
Salvador, localizada na Avenida Paralela, no Posto 
Shell, logo antes da subida do Saboeiro. A inau-
guração aconteceu no dia 17 de agosto, e contou 
com a presença de familiares, amigos, convidados 
e fornecedores.
 “Quero agradecer aos soteropolitanos 
pelo acolhimento. Acredito que o Corujão é uma 
cadeia desruptiva dentro do varejo por ousar e 
sair do interior e vir para a capital. Temos uma 
história construída e consolidada em nossa cida-
de Feira de Santana, a segunda maior do Estado, 
além de que, os nossos clientes abraçam e têm 
realmente uma paixão pela nossa marca. Isso nos 
deixa muito felizes”, enfatizou a CEO da Rede Co-
rujão.

 A nova loja é mais uma loja franqueada 
do Corujão e chega a Salvador através do casal de 
empresários, Rafael Alves e Francine Melo, na foto 
com Dani, que se mostrou bastante satisfeito com 
a nova loja, cujo projeto é assinado pelas arquite-
tas Taciana Moreira e Amanda Aleixo. 

Corujão inaugura 1ª loja em 
Salvador formato 24 Horas

INFORME INSTITUCIONAL

Dani com os franqueados Rafael e Francine

Dani Lacerda feliz 
por trazer o Corujão 
para Salvador
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 “O Corujão traz para Salvador o concei-
to de onde e como nasceu o Corujão. A nossa 
Rede é genuinamente uma empresa que nasceu 
no formato 24 Horas, num modelo express, e so-
mos a primeira neste estilo em Salvador, e, atu-
almente, a única que funciona 24 horas. Tenho 
certeza que o cliente da capital vai encontrar tudo 
no supermercado com aquele preço acessível e 
excelentes oportunidades, com a nossa experiên-
cia de compra com o cliente, que é o que mais o 
Corujão sabe fazer”, esclarece Dani Lacerda.
 O Corujão possui oito lojas próprias, sete 
em Feira de Santana, e mais a loja piloto de Salva-
dor, que faz parte do projeto de expansão. “Fize-
mos um estudo do perfil de vizinhança e que aco-
lhe bastante neste formato de 24 horas. Também 
vamos abraçar alguns bairros específicos dentro 
de toda a Bahia. Então, estamos ousando nessa 
oportunidade de negócios na unidade piloto que 
traz toda uma referência que o Corujão já tem”, 
explicou ela.
 Sobre o diferencial do Corujão, Dani La-
cerda ressaltou que: “Tenho certeza que nosso 
diferencial é a identidade com o cliente. A nossa 
marca tem identidade em seu diferencial compe-
titivo por ser realmente 24 Horas. Entendemos 
que o perfil do consumidor vem se moldando 
com o tempo e, principalmente pós-pandemia, 

quando o consumidor ficou cada vez mais ve-
loz. A vida está muito mais corrida e mais di-
nâmica e muitas vezes não temos tempo para 
fazer compra nos horários normais. No nosso 

Corujão 24 Horas, o consumidor pode fazer as 
compras de casa com o preço de supermercado”.  
 Antes de começar a inauguração, Da-
niela Rebouças e família Corujão, Victor Silva, 
sócio-diretor, Maria Buregio, sócia e diretora 
MKT, Vinícius Rocha, sócio-diretor e os fran-
queados da nova unidade, o casal Rafael Alves 
e Francine Melo, receberam alguns convidados 
para apresentar a nova unidade Corujão 24 Ho-
ras Salvador, dentre eles, Igor Roseno e Aline 
Cedraz, assessores jurídicos da Abase e Sind-
super, Rafael Gutin, CEO da Bramiar, Fernando 
Júnior, diretor da Rede Supermix, Talita Caba-
nelas, representante comercial Vila Nova Repre-
sentações, Antônio, representante comercial da 
Dular Alimentos, Glauco Campos, supervisor de 
vendas da Saudali, Taciana Moreira, designer de 
interiores, Amanda Aleixo, arquiteta, e Edilza Su-
zarte, arquiteta e proprietária do Jardim Espaços 
Preservados Bahia.
 Mão de obra qualificada –  A unidade 
de Salvador está gerando 38 empregos diretos 
e cerca de 100 indiretos e, em toda a Rede, são 
mais de 550 trabalhadores com carteira assi-
nada.  Conforme a CEO da Rede Corujão, uma 
perspectiva do Grupo é a valorização do capital 
humano. “A Rede Corujão tem também um DNA 
muito importante que é trazer o colaborador 
como referência da nossa marca com bom aten-
dimento e boa performance. Não temos dúvida 
do que se tem hoje desenhado na Rede Corujão 
com mais de 550 colaboradores”.

 Questionada por ser uma mulher jovem 
que atua em um setor majoritariamente conduzi-
do por homens, Dani Lacerda disse que é preciso 
ter muita ousadia e coragem. “Primeiro, tem que 
ter ousadia e coragem porque sou a primeira ge-
ração do meu negócio. Na nossa região, a nossa 
Rede ainda é muito jovem. Nasce com a identida-
de de Dani e traz realmente o DNA de coragem. 
Sempre fui uma mulher decidida, empreendo des-
de os meus 19 anos e fui reconhecida como For-
bes do Varejo de 2021.   
 As pautas que vêm sendo desenhadas 
dentro do Corujão, são pautas de quem trabalha 
com lealdade e com amor pelo que faz. Não vejo 
por esse lado porque é mulher ou homem. Ten-
do amor no que se faz, acredito que podemos ir 
a todo lugar possível, porque todo sonho é possí-
vel”.  

 No que tange novos projetos, a CEO da 
Rede Corujão adiantou que a Rede tem como 
projeto expandir primeiro em toda a Bahia e no 
Nordeste e, em seguida, em todo o Brasil. “Pode 
gravar que seremos o próximo McDonald’s do Va-
rejo”, afirmou Dani, enfática. 

Corujão iniciou sua história 
implantando conceito 24 Horas

Antes da abertura ao público, os pastores Pedro Borges e Geysa Costa fizeram uma oração para abençoar a nova unidade

Dani Lacerda foi destaque na Forbes em 2021

Dani na Forbes do Varejo em 2021
Dani recepciona seus convidados em grande estilo na nova unidade Corujão 24 Horas da cidade de Salvador
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 As responsáveis pelo 
projeto arquitetônico Taciana 
Moreira, designer de interiores, 
e Amanda Aleixo, arquiteta, fala-
ram sobre o desafio em implan-
tar o modelo Corujão Supermer-
cados para um modelo express, 
ou seja, para um modelo reduzi-
do. 
 “O maior desafio foi im-
plementar todo o conceito do 
modelo Corujão para um am-
biente menor. Trazer o conceito 
Corujão de varejo para o cliente 
de Salvador foi o grande desafio, 
mas também foi algo prazeroso 
trabalhar com esse conceito e 
trazer elementos de sustentabi-

lidade, inovação e de experiên-
cia”, resumiu Taciana Moreira. 
 Para a arquiteta Aman-
da Aleixo, projetar para uma 
Rede de Supermercados é um 
desafio, mas também uma no-
vidade muito grande. “De certa 
forma é preciso entender todo 
um contexto de loja e de merca-
do e mobiliários para conseguir 
trazer um fluxo bom e uma ex-
periência boa tanto para quem 
está trabalhando quanto para 
quem estar em compras”.
 Bramiar - Rafael Gu-
tin, CEO da Bramiar, esteve na 
inauguração da nova unidade 
Corujão Salvador e falou da sa-

tisfação em ser parceiro da Rede. 
“Fazer lojas para cliente já é uma 
grande satisfação e para amigos 
é uma satisfação dobrada. Eu 
digo sempre o seguinte: fazer 
a primeira loja sendo um bom 
vendedor e tendo bom argu-
mento sempre se consegue.  
 Mas fazer a segunda e 
terceira para nós é um grande 
privilégio e motivo de grande 
orgulho. Com o Grupo Corujão 
começamos como negócio e 
nos tornamos amigos. Hoje, es-
tamos fazendo a terceira loja do 
Corujão, que faz parte do proje-
to “Entregue na Chave”, primeira 
unidade 24 Horas do modelo 
franquia”.
 Rafael Gutin disse ain-
da que para a Bramiar é um 
marco esse projeto, tendo em 
vista que a Rede Corujão vai 
franquear o modelo Corujão 24 
Horas para o Brasil inteiro. “So-
mente temos a agradecer aos 
nossos amigos Vitor, Daniela, 
Mário e todos que englobam a 
gestão da Rede”.

 Proprietários da franquia da Rede Co-
rujão Salvador, o casal Rafael Alves e Francine 
Melo, falaram da satisfação de estar à frente da 
primeira unidade da capital baiana. “É com mui-
ta satisfação que apresentamos essa loja para 
toda cidade de Salvador. Uma loja feita para vo-
cês corujeiros e novos clientes com requinte, mix 
variado e num ambiente aconchegante para que 
todos se sintam em casa e, ao mesmo tempo, 
com um mercado 24 Horas disponível a qual-
quer instante”. 
 Francine adiantou que o soteropolitano 
pode esperar preço baixo e muito conforto por-
que a ideia é continuar o que já se tem de suces-
so em Feira de Santana. “Vamos dar continuida-
de em Salvador com o trabalho já desenvolvido 
em Feira de Santana com conforto, requinte e 
preços baixos”. 
 Rafael falou da importância dos cola-
boradores para o fortalecimento do negócio. 
“Além de gerar empregos para a população, a 
proposta do Corujão é que realmente os nossos 
colaboradores sejam parte da nossa família. Por 
isso, criamos um ambiente muito propício para 

se trabalhar com alegria e com motivação”. 
 Sobre o diferencial Corujão, Rafael dis-
se que atrelar preços com produtos de qualida-
de é uma referência da Rede. “Temos produtos 
tipo A com valores de produtos tipo C. Portan-
to, estamos atrelando não somente preços, mas 
também qualidade e conforto. Ou seja, temos 
uma loja estruturada com preços acessíveis e de 
qualidade num ambiente aconchegante para to-
dos”. 

Os franqueados Rafael 
e Francine estão satisfeitos

As arquitetas Taciana 
e Amanda assinam o projeto

Os soteropolitanos foram conferir de perto a inauguração da  nova unidade Corujão 24 Horas da Paralela, em Salvador
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INAUGURAÇÃO DA UNIDADE REDE 
NOVO VAREJO ÁGUAS CLARAS

Mais uma unidade Novo Varejo foi inaugu-
rada no bairro de Águas Claras e a Super Revista 
esteve lá para conferir. Márcio Cone, proprietário 
da loja, falou com o jornalista Benneh Amorin 
sobre o sucesso da inauguração da unidade de 
Águas Claras. Segundo ele, a unidade de Águas 
Claras está gerando 32 empregos diretos, além 
de diversos empregos indiretos e com uma área 
de vendas de 640m2.

Há quinze anos trabalhando no ramo do 
setor do varejo, Márcio Cone, falou da alegria da 
parceria com a Rede Novo Varejo. “É um prazer 
fazer parte da Rede Novo Varejo que vem se 
destacando cada vez mais, além de prestar um 
excelente serviço à comunidade local com uma 
diversidade de produtos com preços competiti-
vos”, comentou Márcio.

De acordo com Reginaldo Costa, um dos 
fundadores da Rede, a Novo Varejo tem dois 

anos no mercado e agradecemos primeiramente 
a Deus por nos dar força para seguir adiante, e à 
Super Revista, pela parceria, e aos fornecedores, 
por estarem presentes nesta empreitada.  

“O nosso propósito é auxiliar e servir o máxi-
mo. A loja para a Rede é a nossa missão. Temos 
que ajudar a loja crescer. Então, a Rede Novo 
Varejo não tem supermercados, quem tem super-
mercados são os associados da Rede. Ou seja, a 
Rede trabalha 100% pela loja do associado por-
que é o nosso objetivo. Que o associado venda 
mais, tem mais preço, mais apoio dos fornece-
dores, que reduza o estoque, melhore o atendi-
mento para a sua equipe para profissionalizar o 
estabelecimento e, assim, crescemos cada vez 
mais”, enfatizou Reginaldo Costa.

Reginaldo Costa parabenizou a Márcio e 
toda a equipe Novo Varejo pela nova roupagem 
da loja. “Hoje é só o começo. São os primeiros 
passos, porque a tendência é avançar muito 
mais”. 

Quem esteve para parabenizar o amigo foi 
Deilson, proprietário de três lojas com a bandeira 
Rede Fort Supermercados. “O pequeno tem que 
se organizar, aceitar o convite de Reginaldo e tra-
balhar com a parceria do Novo Varejo. Portanto, 
o pequeno precisa se organizar para crescer no 
setor prestando bons serviços com bom atendi-
mento e preços acessíveis à população do bairro.

Por  Eraldo Alves
FOTOS: Everton Sodré

Márcio Cone e a esposa desatam a fita simbólica, 
inaugurando a loja, observado por Reginaldo Costa

INAUGURAÇÃO
DE LOJA
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JACOBINA GANHA CESTA DO POVO, 
OPERADA POR PAULO CINTRA

Foi com alegria, satisfação e uma dose de 
forte emoção  que eu, Benneh Amorin,  como 
jornalista fiz a reportagem da abertura da loja 
Cesta do Povo, em Jacobina, minha cidade na-
tal. Permitam-me narrar em primeira pessoa, pois 
lá estava eu, pela primeira vez, para fazer uma 
reportagem como jornalista, 48 anos após ter 
me transferido para a capital, onde fiz, modéstia 
a parte, uma trajetória vitoriosa de estudo e tra-
balho, formando-me em jornalismo pela Universi-
dade Federal da Bahia e há 42 anos exercendo 
essa laboriosa profissão, 27 anos dos quais à 
frente da Super Revista.

Fui para a inauguração meio por acaso, 
pois não tinha sido alertado, conforme combina-
do, nem por Paulo Cintra, o propiretário da loja, 
nem por Joel Feldman, presidente da Rede Ces-
ta do Povo. Tinha ido com meu genro Euclides 
Paiva para a Fazenda Gameleira, em Ourolân-
dia, quando na passagem por Jacobina, os meus 

amigos e compadres, Maria José e Carlos Santa-
na me falaram que a Cesta do Povo voltava para 
a cidade e seria inaugurada no outro dia, 16 de 
junho, Dia de Corpus Christi.

Logo cedo, desci  da fazenda, em Ourolân-
dia, e, antes da loja ser inaugurada, iniciei a re-
portagem, encontrando logo o presidente Joel 
Feldman, que sem arrodeios e com simplicidade 
abastecia e arrumava o balcão frigorífico com 
produtos da Sadia, Seara etc. Meio surpreso, 
Joel me cumprimentou me agradecendo pela 
presença. 

Em seguida, encontrei-me com a família 
de proprietários, comandada por Paulo Cintra, 
que junto com a esposa, Dôra Barreto Cintra, e 
os filhos, Paulo Filho; diretor de novos negócios; 
Victoria Cintra (dona do Restaurante Healthy no 
Salvador Shopping e Ondina Apart)   procediam 
com as últimas providências para a inauguração 
da loja, aliás, um negócio novo para a família, 

 Por Benneh Amorin
TEXTO E FOTOS

INAUGURAÇÃO
DE LOJA

O  prefeito Tiago Dias, Paulo, Paulo Filho, Adailton, Dôra, Felipe e Joel, no momento da inauguração da nova loja

Marcos Winits, da MW Representações e 
representante dos produtos da Guarathon/Mega-
ton, falou da sua satisfação em participar de mais 
uma inauguração da Rede Novo Varejo. “É um 
prazer está participando da inauguração de mais 
uma loja da Rede Novo Varejo aqui em Águas 
Claras. É importante acreditar nesta turma que 
vem apostando no varejo, trazendo lojas moder-
nas com os preços mais agressivos e estamos 
aqui apoiando cada vez mais a Rede Novo Vare-
jo”, disse Winits. 

Fornecedores prestam entrevista a Benneh 
Amorin: Emerson e Vaneza, promotores da Fru-
tap; Alexandre, da equipe Inovar Distribuidora; 
Geants e Dilma, da Três Corações/Santa Clara; 
Itamar, da OL Papéis; Jorge, da Rede Fort; Láza-
ro, representante da Bello Charque; Mariane, pro-
motora das Cervejas Cabaré; Mariana, promotora 
da Vinhedos Distribuidora; André e Robson, da 
Judiá Sorvetes; Iracema, da Tropicana; e, Maria, 
promotora da Ambev, com o lançamento da Be-
ats Drinks.

Márcio e esposa recepcionaram, com satisfação, os amigos e fornecedores que foram prestigiar a reabertura da loja, 
enquanto o jornalista Benneh Amorin, da Super Revista, fazia a cobertura entrevistando os fornecedores presentes
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Paulo e Paulo Filho, momentos antes da abertura da loja; estrutura da loja; Adailton, gerente, com Paulo Filho

pois são oriundos da indústria, especificamente 
a de lácteos, através da bem-sucedida Natural 
Gurt, sediada em Alagoinhas, que há 31 anos 
está no mercado, com sua diversificada linha de 
produtos, tendo como carro-chefe as bebidas, 
iogurtes etc. e agora os produtos secos, farinha 
láctea, mingau de arroz e de aveia.

Joel e a família Cintra eram incansáveis 
nos últimos preparativos para entregar ao povo 
de Jacobina, uma loja que dá gosto, totalmente 
dentro do novo padrão da Cesta do Povo, como 
fez questão de ressaltar Joel. Tudo pronto para o 
grande momento, Joel e Paulo reúnem os cola-
boradores da loja e Joel dá as últimas instruções, 
falando da importância de se atender bem ao 
verdadeiro patrão de todos, que são os clientes 
da loja, que em instantes entrariam na loja para 
desfrutar, antes de tudo de um atendimento de 
excelência, bons preços e produtos de qualidade.

Com todas as providências tomadas, che-
ga o grande momento, o mais significativo, jun-
tamente com o prefeito de Jacobina, Tiago Dias, 
a esposa de Paulo e sócia do empreendimento, 
Dôra Barreto Cintra, com o filho caçula, Felipe 
Cintra; juntamente com Joel Feldman, cortam 
a fita simbólica dando como inaugurada a nova 
Cesta do Povo em Jacobina. O prefeito Tiago 
Dias não mediu palavras para enaltecer e agra-
decer  aos empresários pelo investimento na ci-
dade, com a consequente criação de emprego e 

geração de renda para o município. Joel também 
discursou, agradecendo o prefeito pelo apoio 
dado aos empresários e ao empreendimento. 

O empresário Paulo Cintra, na sua nova 
empreitada, disse que escolheu Jacobina para 
abrir uma loja, em função de ter vivido ali quan-
do criança, muito pequeno, período em que seus 
pais moraram na cidade. Por isso, a loja que ope-
ra, com a licença da bandeira Cesta do Povo, é 
resultado das lembranças afetivas e, sobretudo, 
pela oportunidade de empreender em Jacobina, 
uma cidade punjante. Assegurou, que estava 
gostando do negócio de supermercado, que só 
conhecia como fornecedor, e já adiantou que ou-
tras lojas virão.

Minha terra Jacobina, também conhecida 
como a Cidade do Ouro, está localizada no ex-
tremo norte da Chapada Diamantina, área se-
tentrional, com duas principais formações mon-
tanhosas, a Serra do Tombador na porção oeste 
e a Serra de Jacobina na porção leste, estando 
a uma altitude de 463 metros. Sua população 
estimada em 2020 era de 80 635 habitantes. 
Rodeada por serras, morros, lagos, rios, fontes 
e cachoeiras, Jacobina se apresenta como ex-
celente destino para os apreciadores do turismo 
ecológico. Fica a 339 quilômetros de Salvador 
e se tornou conhecida como a Cidade do Ouro, 
uma herança das minas de ouro que atraíram os 
bandeirantes paulistas no início do século XVII.

ENCONTRO COM O DILETO 
AMIGO CARLOS SANTANA

RAFAEL GUNTIN SATISFEITO 
POR ENTREGAR MAIS UMA LOA

MYCAEL RIBEIRO, DA TV AUGUSTO 
URGENTE, FEZ A COBERTURA

 A manhã da inauguração da loja Cesta do 
Povo também me trouxe agradável encontro com 
o meu dileto e querido amigo de infância e com-
padre, Carlos Enrique Soares Santana, renoma-
do médico em Jacobina, com mais de 40 anos de 
dedicação ao povo e à cidade, que adotou como 
segunda casa,  pois nascido em Piritiba, 72 km de 
Jacobina, foi com os pais João e Doralice Santa-
na e irmãos, ainda nos idos do início da década 
de 1960.

Carlos Santana, como é conhecido na cida-
de, hoje aposentado, se dedicou como médico 
por mais de 40 anos, e hoje morando na para-
disíaca Chácara Cantinho do Céu, no Coxo de 
Dentro, literalmente ao pé da serra, se dedica, 
juntamente com a minha comadre Maria José, a 
produzir geleias e licores, o Vô João, que, inclusi-
ve, presenteou ao presidente Joel com o sabor de 
Genipapo. Na Medicina, seu legado tem continui-
dade na cidade através da Dra. Melissa Santana, 
que tenho a honra de ser seu padrinho.

Carlos é um entusiasmado amante de Ja-
cobina e tem uma visão progressista do desen-

volvimento da cidade, que na sua opinião deve 
ser calcada no turismo sustentável, com muito 
respeito à natureza e preservação dos valores e 
da memória cultural da cidade. 

Carlos Santana, por outro lado, tem uma li-
gação indireta com a Cesta do Povo, vez que seu 
sobrinho Sandro Santana, lá em Senhor do Bon-
fim, transformou o então Supermercado Vô João 
(homenagem a Seu João Santana), em uma loja 
com a bandeira da Cesta do Povo.  Que, aliás, fiz 
a aproximação dele com Joel, e a loja está indo 
muito bem.

Rafael Guntin, CEO da Bramiar, empresa 
especializada na montagem, ressaltou: “Pega-
mos um projeto, tiramos as ideias do papel e 
transformamos em realidade. Nosso lema é Loja 
com a Chave na Mão. O supermercadista não se 
preocupa com nada. A Cesta do Povo de Jaco-
bina recebeu todo o apoio e orientação, além de 
diversos equipamentos, balcões e câmaras frigo-
ríficas, gôndolas, frente de caixa etc.

A TV Augusto Urgente esteve presente fa-
zendo a cobertura do evento. Na equipe de repor-
tagem, Luís de Jesus, nas imagens, e Mycael Ri-
beiro, na reportagem, que entrevistaram o prefeito 
Tiago Dias, e os empresários Joel Feldman e Pau-
lo Cintra. Aproveitamos para agradecer aos pro-
fissionais da TV Augusto Urgente, que cederam à 
Super Revista, seu pessoal para que pudéssemos 
completar nossa cobertura.

Carlos Santana, Joel Feldman e Benneh Amorin

Rafael Guntin entre Paulo Cintra e Joel Feldman Luís de Jesus e Mycael Ribeiro entrevistam o prefeito
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REDE TOTAL INAUGURA LOJA NOVA 
NO CAMINHO DAS ÁRVORES

Salvador ganha mais uma unidade da Rede 
Total Supermercados e a Super Revista esteve lá 
no Caminho das Árvores, na Pituba, para conferir 
de perto.  De acordo com Marcel Igor Araújo de An-
drade, presidente da Rede Total Supermercados, 
essa unidade é a quarta da família e a 12ª da Rede 
Total Supermercados. 

“Essa loja é um sonho antigo nosso. Quería-
mos uma loja com um conceito diferente, que ofe-
rece conforto e um mix de produtos diferenciados 
para o nosso cliente. Temos adega com vinhos 
importados como também uma linha de chocolates 
importados. Tudo que o público aqui do Caminho 
das Árvores merece fizemos com todo carinho”, 
enfatizou Marcel. 

Sobre a parceria com os associados da Rede, 
Marcel respondeu: “Somos uma Rede familiar e 
com pessoas que partilham os mesmos valores, 

por isso vem dando certo. Estamos com um CD 
novo e acredito que por ser uma família e trabalhar 
com sinceridade somos mais fortalecidos”. 

Marcel falou também sobre de como iniciou 
a trabalhar no setor de varejo alimentar. “A nossa 
família vem de uma tradição trabalhando com su-
permercados e é muito gratificante abrir uma loja 
e observar no olhar do cliente a sua satisfação. 
Comecei a trabalhar no setor com a primeira loja 
em Periperi, depois veio a de São Caetano e Lauro 
de Freitas e agora a da Pituba. Ou seja, durante 
seis anos, abrimos quatro lojas. É um desafio, mas 
quando trabalhamos com que gostamos se torna 
gratificante”. 

À frente do setor de comunicação e marke-
ting, Catarina Araújo de Andrade, ressaltou que é 
essencial ter uma comunicação de qualidade tanto 
no atendimento como também a comunicação in-

Por  Eraldo Alves
FOTOS: Everton Sodré

INAUGURAÇÃO
DE LOJA

Os irmãos Marcel Igor e Catarina recepcionaram fornecedores, amigos e convidados na abertura da nova loja

Tel: (71) 98792-9622 
marcoswinits@hotmail.com.br 
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Manoel Cabanelas Cássio Cabanelas Talita Cabanelas Jairo SouzaDiego Cabanelas

A Cabanelas Representações, o Feijão 
Manolinho, a Vila Nova Representações e 
a MCC Representações têm motivo especial 

para homenagear os supermercadistas 
baianos. Primeiro, parabenizar as redes 
Novo Varejo, Cesta do Povo e Rede Total 
Supermercados, pelas inaugurações das 

suas respectivas lojas, Águas Claras, 
Jacobina e Caminho das Árvores. Segundo,  

parabenizar a Abase pela exitosa realização 
da 11ª Superbahia, que contou com a 

participação da Coopeavi, promovendo os 
produtos das marcas Veneza: Café Veneza 

e os Lácteos Veneza, queijos, manteiga, 
iogurte, doce de leite etc.  

terna. “É realmente gratificante chegar na Pituba e 
tornar um nosso sonho realidade e trabalhar cada 
vez mais para atender bem, com qualidade e dispo-
nibilizando um serviço de excelência”. 

Humberto Gomes e Luís Pires, da Lutan 
Distribuidora, empresa com mais de 20 anos de 
mercado, estiveram prestigiando a inauguração 
da unidade Total Supermercados. “Estamos mui-
to felizes com essa nova loja e a nossa parceria 
é muito forte, onde trabalhamos há muito tempo. 
Queremos parabenizá-los pelo sucesso da nova 
loja”, disse Luís Pires. Para Humberto Gomes, a 
nova loja traz um projeto de design com um con-
ceito muito bom, deixando os clientes bem mais à 
vontade. 

Álvaro Pedreira, fornecedor de frutas e ver-
duras, também esteve na inauguração. “Já faz 
bastante tempo que somos fornecedores e temos 
feito uma excelente parceria. Tem funcionado di-

reito e os preços estão ótimos. Estou plenamente 
satisfeito e muito orgulhoso em participar por essa 
inauguração.  E feliz ainda por trazer produtos de 
qualidade para a Rede Total Supermercados”. 

Rodrigo Charão, do escritório Charão / Leal, 
parabenizou a família Andrade e falou sobre o 
Grupo Aliança. “O Grupo Aliança é um projeto que 
está na vanguarda do mercado varejista baiano 
com oito Redes consolidadas e veio para fortale-
cer ainda mais essas oito redes e, principalmente, 
o mercado baiano. Acreditamos no segmento e 
que a economia baiana tem que girar mais forte-
mente e o capital tem que ficar no Estado”. 

O publicitário Cid Resende disse que a loja 
é muito bem estruturada e a exposição das gôn-
dolas estão também bem montadas com bastante 
produtos e preços atrativos. “A loja está muito bem 
instalada e está chegando em um bom momento 
para os moradores do Caminho das Árvores”. 

 CABANELAS
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COBERTURA SUPERBAHIA
Jornalistas: Benneh Amorin, Eraldo Alves e Paulo Amâncio -  Fotógrafos: Mário Sérgio, Simone 

Cristina e Wilson Sabadin - Comercial: Cleo Amorim e Iara Sodré - Equipe de Vídeo - Alex 
Amor Divino e  Everton Sodré, Iara Sodré - Equipe de Mídia Digital - Luana Roblêdo, Gabriel 

Dalcom

Superbahia 2022
Após dois anos, a Abase voltou a reali-
zar a Feira e Convenção Baiana de Su-
permercados, Atacados e Distribuidores 
- Superbahia. O resultado, na avaliação 
dos participantes, foi excepcional. Mi-
lhares de pessoas que fazem o setor, su-
permercadistas, indústria fornecedora e 
consumidores compareceram e aplaudi-
ram e aprovaram a 11ª Superbahia.

Foram mais de 15 mil visitantes, que du-
rante três dias puderam visitar a Feira, 
degustar e conhecer novos produtos, se 
aprimorar em cursos e palestras e, es-
pecialmente, fazer negócios. No final 
apurou-se que foram fechados mais de 
R$ 350 milhões em negócios.Tudo indi-
ca que a próxima Superbahia cresça e 
até dobre de tamanho. Até 2023.
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HUMBERTO SOUZA, JOÃO GALASSI E MAURO 
ROCHA FALAM DA PUJANÇA DA SUPERBAHIA

durante 13 anos, seguido pelo supermercadista 
Ailton Messias, de Itabuna, e logo após assume 
a presidência da Abase, João Gualberto, atual 
prefeito de Mata de São João. “Foi fundamental 
na gestão de João Gualberto a mudança do esta-
tuto da Abase, aprovado pelos associados, onde 
o presidente não poderia ficar eterno, passando 
para uma gestão de dois anos e reeleito para 
mais dois. E, assim, novas visões e ideias, novos 
presidentes podem contribuir para a mudança de 
nossa associação”.
 O presidente da Abase, lembrou tam-

bém como surgiu a Superbahia. “Antes de existir 
a Superbahia, era Exponor, uma feira itineran-
te que ocorria em todo Nordeste. Porém, onde 
a Exponor tinha mais sucesso e adesão era na 
Bahia, foi então, na minha gestão que sugeri sair 
da Exponor e criarmos a nossa própria feira. Es-
tamos na 11ª feira, todas de muito sucesso. Ti-
vemos dois anos de interrupção devido à pande-
mia. Antes, acontecia no Centro de Convenções 
da Bahia, depois de forma improvisada passou a 
acontecer na Arena Fonte Nova. Agora estamos 
em um espaço totalmente estruturado, que muito 
me surpreendeu. Fico feliz que a nossa cidade 
pode ter um local adequado para abraçar even-
tos deste porte”, ressaltou. 
 O presidente da Abras, João Galassi, 
agradeceu a diretoria da Abase pelo convite e fa-
lou sobre os últimos números do Ranking Abras. 
“Com R$ 611 bilhões de faturamento, perfazendo 
7,3 do PIB nacional e R$ 28 milhões de consumi-
dores/dia sendo atendidos pelos nossos super-
mercados com 92 mil lojas. Estamos assim no 
momento extraordinário e celebrando a contra-
tação de 3.100 milhões de pessoas em todo o 
País. Somos hoje os maiores empregadores do 
País por setor e com o maior empregado indivi-
dual dentro do setor, que é o Carrefour.
 

 Antes de abrir oficialmente a 11ª Conven-
ção e Feira Baiana de Supermercados, realizada 
de 12 a 14 de julho último, no Centro de Conven-
ções de Salvador, a Abase recepcionou autorida-
des e convidados com um almoço de confraterni-

zação. O presidente da Abase, Humberto Souza, 
deu boas vindas a todos os participantes e dese-
jou um excelente início de Feira, quando no início 
de seu discurso agradeceu a presença do pre-
feito de Mata de São João, João Gualberto, dos 
presidentes da Abras (João Galassi), da Asserj 
(Fábio Queiroz) e da Apas (Ronaldo Santos), dos 
deputados federal, Daniel Almeida e Zé Neto; da 
vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos; dos 
vereadores de Salvador, Cris Correia e Orlando 
Palhinha; da vice-presidente da Abase, Amanda 
Vasconcelos; do superintendente do BNB, Diogo 
Rocha; da secretária da Fazenda de Salvador 
(Sefaz), Giovanna Victer; e da secretária do Tra-
balho do Município de Salvador, Mila Paz.
 Humberto Souza falou dos 50 anos 
que a Abase está completando ano que vem e 
lembrou que a associação foi fundada pelo íco-
ne dos supermercados do Brasil, Seo Mamede 
Paes Mendonça, que permaneceu na Abase, 

João Galassi, presidente da Abras, agradece à Abase Mauro Rocha fala do resultado satisfatório da Feira

  Supermercadistas, fornecedores e autoridades participaram do almoço de confraternização de abertura da SuperbahiaHumberto Souza agradeceu as autoridades, supermercadistas e a indústria por abraçar a maior Feira do Norte/Nordeste
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 João Galassi destacou as empresas 
baianas no Ranking Abras. “Quero destacar aqui 
o número da Bahia. Temos 56 empresas baianas 
dentro do Ranking da Abras, que corresponde a 
R$ 6 bilhões, e dentre destas 56 empresas, qua-
tro se destacam como entre as 100 maiores em-
presas do País: o Atakarejo, RedeMix, Hiperideal 
e o NovoMix”. 
 Segundo Mauro Rocha, superintenden-
te da Abase, a 11ª Convenção e Feira de Super-

mercados da Bahia foi a maior edição da Super-
bahia com mais de 15 mil pessoas visitando a 
feira, durante os três dias. “Realizamos mais de 
R$ 350 milhões de negócios e o feedback dos 
expositores foi o melhor possível. Todos conten-
tes por realizarem muitos negócios e fazerem 
diversos contatos. Então, realmente, a Super-
bahia, hoje, se consolida como a maior Feira do 
Norte/Nordeste e a diretoria da Abase está muito 
feliz com o resultado”.
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  Com 100 anos bem vividos, a Josapar Alimentos 
tem entre seus principais objetivos, oferecer produtos de 
qualidade que proporcionam uma alimentação saudável e 
prática para os seus consumidores. Ela é uma das maiores 
empresas de produtos alimentícios do Brasil, com origem 
no Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, a marca está 
disponível em pontos de venda de todo o País, além de ter 
seus produtos exportados para mais de 40 países, sendo 
uma das maiores fornecedoras da rede varejista e ataca-
dista brasileira.
 Pois é, como fornecedor de destaque no cenário 
nacional, a Josapar, ao longo desses 100 anos, cultiva uma 
sólida e duradoura parceria com setores supermercadista, 
atacadista e distribuidor, estreitando e preservando esse 
relacionamento com seus milhares de clientes espalha-
dos pelo Brasil. Em função dessa premissa, está sempre 
apoiando as atividades das entidades que representam 
esses setores, como aconteceu em maio, com a Feira da 
Apas, e, agora, em julho, com a Superbahia, na qual foi um 
dos patrocinadores do almoço de abertura.
 Representando a Josapar, estavam o seu diretor 

nacional de vendas, Rodrigo Gross; o seu gerente regional 
Nordeste, Roberto Coelho; e os seus renomados represen-
tantes, já passando de mais de 30 anos, Oldegar Passos e 
os seus filhos, Pedro e André; e Jorge Garcia. 
 Roberto Coelho, gerente regional, assim se mani-
festou: “Estávamos com saudades da Superbahia, do calor 
humano e também dos negócios gerados por meio dela. A 
Superbahia é uma oportunidade de mediação e troca de 
experiências quanto aos desafios do mercado diante do va-
rejo e da indústria. Foi um grande evento para todos nós e 
esse ano em especial com retorno, após 2 anos”.
 Em seguida emendou: “Temos uma parceria de 
longa data com a Abase, que se sustenta pelo respeito e 
comprometimento dos seus membros com o varejo baia-
no e também com nós da indústria. Há sem dúvidas uma 
valorização ímpar das empresas que apoiam a associação 
e investem em seus eventos. As marcas Tio João e Tio 
Mingote são  lembradas por onde passam, em especial na 
agenda dos supermercadistas baianos, nos sentimos hon-
rados pela parceria e amizade desenvolvida ao longo dos 
anos”, concluiu.

Nas fotos: 1-Jorge Garcia, Oldegar Passos, André, Rodrigo Gross, Roberto Coelho e Pedro Passos; 2 - Rodrigo e André, com Benneh Amorin, Fernando 
Andrade, Demétrio Machado e Roquinho (supermercadistas); 

JOSAPAR PATROCINOU ALMOÇO DE 
ABERTURA DA SUPERBAHIA 2022 
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Após a abertura da Feira, o presidente José Humberto, acompanhado  de 
João Gualberto; do presidente da Abras, João Galassi, e diretores da Abase, 
Amanda Vasconcelos, Joel Feldman, Teobaldo Costa, Joãosinho e dos 
executivos da Abase, Mauro Rocha e Lilian Malta, visitaram os estandes

 O presidente da Abase, Humberto Sou-
za, deu o pontapé inicial na abertura oficial da 
Superbahia 2022 acompanhado do empresário 
Teobaldo Costa, presidente da Rede Atakare-
jo, do empresário e ex-supermercadista José 
Mendonça, filho de Seo Mamede Paes Men-
donça e de João Gualberto, prefeito de Mata 
de São João. 
 Logo após a abertura da Feira, Hum-
berto Souza visitou todos os estandes e parou 
para saber dos expositores o grau de satisfa-

ção em participar da Superbahia no novo Cen-
tro de Convenções de Salvador.  
 Durante o passeio, o presidente da 
Abase acompanhado do superintendente da 
Abase, Mauro Rocha e dos diretores da Aba-
se, João Cláudio Nunes (Joãosinho) e Aman-
da Vasconcelos, encontrou durante o percur-
so, o também supermercadista e empresário 
Joel Feldman, presidente da Cesta do Povo, 
e expresidente da Abase na última gestão. 
Humberto Souza, aproveitou também para co-

nhecer o estande da Super Revista, onde con-
cedeu entrevista ao jornalista Benneh Amorin.  
 O presidente da Abase aproveitou 
também para visitar o estande da Argentina, 
uma comitiva com 13 empresas deste país par-
ticipou da Feira.  Na ocasião, Humberto Souza 
esteve com o cônsul adjunto da Argentina em 
Salvador, Santiago Trasmonte. Segundo ele, a 

Bahia é um estado muito importante para o re-
lacionamento da Argentina e Brasil. “Há quatro 
anos participamos da Superbahia, evento cada 
vez mais relevante pelo número de empresas 
que atrai do nosso país. Começamos com qua-
tro e agora temos 13. Isso mostra a importância 
que a feira e o Estado têm para nós”, analisa 
Santiago Trasmonte.

JOSÉ MENDONÇA, FILHO DE SEO MAMEDE, 
PARTICIPA DA ABERTURA DA FEIRA SUPERBAHIA

Momentos da abertura oficial da Feira Superbahia, cuja fita foi desatada por Humberto Souza (esq), Teobaldo Costa, 
empresário José Mendonça (ex-supermercadista filho do seu Mamede) e por João Gualberto Vasconcelos, primo
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 O XI Fórum Baiano de Integração Va-
rejo & Indústria SA Varejo / Abase reuniu su-
permercadistas e fornecedores no segundo dia 
da Superbahia 2022 no Quality Hotel & Suítes 
São Salvador. Todos curiosos para assistir 
os Cases de sucesso de diversas marcas, a 
exemplo da Cerati, Senff, Vapza, MegaMidia, 

BR Spices, Nielsen, TBNet, Smarket, Ambev e 
Cepêra. 
 O anfitrião Sérgio Alvim, CEO e Chief 
Executive Officer da AS Varejo, mediou as 
apresentações dos representantes das marcas 
fazendo uma ponte entre os varejistas e a in-
dústria. “O evento teve uma adesão de público 
excelente com mais de 170 varejistas e as mu-
lheres em peso, dominando o varejo da Bahia. 
Quem disse que a mulher não pode trabalhar 
no varejo! Pelo contrário, a Bahia está dando o 
exemplo da força da mulher. Mulheres compe-
tentes, liderando a área de compras”. 
 Alvim ressaltou o sucesso do Fórum, 
onde nove empresas querendo se aproximar e 
fazer novos negócios com os varejistas baia-
nos. O varejo está muito competitivo e com 
muitos formatos diferentes e sofrendo muita 
competição. Então, para ganhar esse jogo tem 
que conhecer o cliente, fidelizá-lo e ter uma ex-
celente relação com os fornecedores. E esse 

evento entrega tudo para o 
varejista e a Bahia sempre 
abraçou nossos eventos junto 
com a Abase de uma forma 
espetacular. O baiano está de 
parabéns”.  
 Durante o fórum, des-
taque para a pelestra “Como 
gerir clientes com inteligência 
para competir num mercado 
de alta complexidade”, pro-
ferida por Julio Lohn, diretor 
comercial do Grupo Mundial-
Mix(SC), detentor das marcas 
Supermercados Imperatriz e 
Brasil Atacadista. 
Sobre o momento atual do su-
permercadista no Brasil, Sér-
gio Alvim disse: “Eu acredito 
que o varejo está muito bem. 
Passaram-se os dois anos 
de pandemia bem e continua 
bem. Esse é um ano eleitoral 
e vai entrar mais dinheiro no 
mercado e o varejo vai conti-
nuar forte. Só o que vai cres-
cer em paralelo junto com isso 

é uma competição ferrenha 
de várias formas de atender o 
consumidor. E isso o varejista 
tem que ficar alerta. E ama-
nhã será que está tudo bem? 
Por isso, temos que nos pre-
parar e saber do meu cliente 
de como ele enxerga a minha 
marca. Temos que conhecer 
nosso cliente”.  

 Questionado das no-
vidades para 2023, Sérgio 
Alvim ressaltou: “Em 2023 a 
SA Varejo estará lançando 
uma plataforma digital com 
Marketing Place e educação 
no mesmo propósito, porém, 
temos que democratizar tudo 
que fazemos através do digi-
tal”.

XI FÓRUM BAIANO DE INTEGRAÇÃO 
VAREJO & INDÚSTRIA S A VAREJO/ABASE

Mais uma vez, o Fórum de Integração Varejo & Indústria foi eivado de sucesso e muito elogiado tanto por 
supermercadistas, quanto pelos nove fornecedores participantes, o que só deixa o diretor da S A Varejo, Sérgio 
Alvim, satisfeito e com a consciência do dever cumprido, pois houve excelente nível de apresentações

Juntamente com a sua equipe, o jornalista Benneh Amorin, 
da Super Revista, fez a cobertura do XI Fórum de Varejo
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GRUPO DE CONVENCIONAIS FAZ VISITA 
A CD E LOJAS DE SUPERMERCADOS

 Já começa a ficar tradicional e a integrar o ca-
lendário da Superbahia, as visitas técnicas a empre-
endimentos supermercadistas durante a realização de 
Feira. Este ano, uma comitiva de convencionais fez um 
périplo por duas lojas e um centro distribuidor. Liderada 
por Mauro Rocha, superintendente da Abase, a comiti-
va teve como primeiro pouso, o novo Centro Distribuidor 
da RedeMix, localizado em Simões Filho. Lá os conven-
cionais foram recepcionados por João Cláudio Nunes, 
Joãosinho.

  Na sequência, o Grupo seguiu para visitar a loja 
do Atakarejo Paralela, onde pode observar a pujança da 
moderna loja, inaugurada ano passado, pelo empresário 
Teobaldo Costa. A Rede Atakarejo é a pioneira, original-
mente baiana, a operar no sistema cash & carry, atacado 
e varejo. Para finalizar, Joãosinho voltou a recepcionar 
a comitiva, desta vez na loja RedeMix Paralela. Os par-
ticipantes  visitaram ainda a loja Hiperideal de Patama-
res. Ficaram impressionados  com os empreendimentos 
baianos.
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ANDRÉ TETÉ

FRANCIS DIAS

 “Conecte-se com o seu 
cliente, pessoas, processos e 
tecnologia”, foi tema da pales-
tra proferida por André Teté, 
head de inovação e professor 
de Marketing. O professor enfa-
tizou o que é CRM (Customer 
Relationship Management), 
que significa em sua tradução 
literal, gerenciamento do rela-
cionamento com o cliente, e 
como é utilizado no dia a dia 
varejista e como ele pode se 
relacionar com o cliente e au-
mentar o faturamento através 
de informações, de dados. 
 André Teté falou tam-
bém sobre empreendedorismo 
e de como entrou na VR Sof-
tware. Ele é responsável pela 
criação de produtos como o VR 
Connect – aplicativo de ofertas 
utilizando técnicas de CRM, VR 

Omnichannel – multi-platafor-
ma de vendas online e VR Mí-
dia – TV de ofertas. “Com uma 
ideia muito simples, eu criei um 
aplicativo. A VR comprou a mi-
nha empresa e depois de seis 
anos temos mais de 2 milhões 
de pessoas utilizando o aplica-
tivo”. 
 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 super-
mercados, 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 comu-
nicação, marketing e tecnolo-

gia. Professor universitário no 
curso de Pós-graduação de 
Marketing Digital de Alta Per-
formance da Puc Campinas. 
Desde de 2017 atua como 
Head de Inovação da empresa 
VR Software, empresa espe-
cialista em soluções para su-
permercados.

 “Inteligência Emocio-
nal Corporativa”, foi tema da 
palestra de Francis Dias, dire-
tora da AcerteRH, no primeiro 
dia da Superbahia. Segundo 
Francis Dias, pessoas inteli-
gentes emocionalmente são 
mais felizes e produtivas. “Es-
tamos na era da emoção e os 
profissionais requisitados são 
aqueles capazes de usar ao 
máximo todo o conhecimento 
que possuem. Pessoas inte-
ligentes emocionalmente são 
mais felizes e mais produti-
vas”. 
 Ela alertou que é pre-
ciso saber utilizar todas as in-
formações para gerar resulta-
dos positivos para a Empresa. 
“Não é o quanto se sabe, mas 
como usamos todas as infor-
mações que temos para gerar 

resultados positivos para a 
empresa, clientes e colabora-
dores. Segundo uma pesquisa 
realizada pela Brighton School 
of Business & Management, 
de todas as competências 
consideradas como essencial 
para alta performance, 67% 
estão relacionadas à Inteligên-
cia Emocional.
 Disse ainda Francis 
Dias, que cada vez mais as 
empresas buscam profissio-
nais que estejam emocional-
mente preparados. Explica ela: 
“Em um ambiente competitivo 
e de mudanças, o profissional 
que em uma situação emocio-
nalmente instável consegue 
manter o autocontrole, foco, 
automotivação, planejamento 
e bons relacionamentos, se 
destaca e gera melhores re-

sultados”. 
 Interessados em sa-
ber mais sobre Inteligência 
Emocional Corporativa, é so-
mente seguir as redes sociais 
de Francis Dias: @acerte_rh_  
ou @francisfdias

MINDSET E A CULTURA DE INOVAÇÃO NO 
VAREJO FOI A PALESTRA MAGNA
 A Superbahia 2022 
reuniu durante os três dias 18 
palestrantes que abordaram di-
versos temas da área de gestão 
e tecnologia. E, a Super Revista, 
esteve lá para conferir de perto 
e saber de como o setor do va-
rejo na Bahia e no Brasil vem se 
comportando nos últimos anos. 
 Convidado para minis-
trar a palestra magna, Ricardo 
Rocha, head de plataforma cé-

lere do Magazine Luiza, falou 
sobre “Mindset e a cultura de 
inovação no varejo”. Segundo 
ele, Mindset de informação vem 
geralmente quando se estabe-
lece claramente o propósito e a 
cultura dentro da empresa. 
 “Como vamos servir 
aos nossos clientes e nossos 
colaboradores. E por que isso 
é importante? Porque se cria 
um ambiente onde as pessoas 
vão trabalhar a colaboração, a 
confiança e a conexão. E quan-
to temos esses três requisitos, 
criamos o que chamamos de 
mente mestra. São os cérebros 
e corações pensando em como 
podemos cumprir esse propósi-
to de servir o cliente cada vez 
com mais excelência. E como 
quero servir esse cliente com 
mais excelência, vou buscar os 
meios de retirar os problemas 
que ele vive. Ou seja, resolver 
os impossíveis e tornar isso pos-
sível”, explicou. 
 Ricardo Rocha reforçou 
que as empresas precisam cada 
vez mais trabalhar modelo men-

tal de Mindset, que é o servir ao 
cliente. “É o impossível transfor-
mado em possível que precisa-
mos trabalhar para resultar em 
viabilidade econômica para que 
o negócio tenha continuidade 
porque não basta apenas resol-
ver o problema do meu cliente. 
Eu também preciso retroalimen-
tar esse negócio com lucros”.
 Sobre a inserção do 
supermercadista nesta nova 
cultura digital, Ricardo Rocha 
respondeu que: “Neste mundo 
novo a única certeza que temos 
é que vão ter mudanças. Prepa-
rados, estamos, porque temos a 
disposição de buscar um meio 
para servir cada vez mais com 
excelência e que podemos de-
senvolver esses mecanismos”. 
Prontos, creio que não. Mas nos 
preparando, sim.  E a presença 
dos varejistas aqui no evento é 
um sinalizador que eles estão 
buscando conhecimento, ins-
piração e atualização para que 
possam voltar para os seus ne-
gócios para aperfeiçoá-los e me-
lhorá-los”.
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IGOR SCARPA

JAMSON BORGES

 “As tecnologias do futu-
ro que protegem dados no varejo 
contra ameaças digitais do pre-
sente”, foi tema da palestra de 
Igor Scarpa, da XLogic. Segun-
do ele, existe uma solução para 
combater os dados contra alguns 
ataques de Ransomware (tipo de 
malware (software malicioso) utili-

zado por cibercriminosos. Se um 
computador ou rede for infectado 
com ransomware, o ransomware 
bloqueia o acesso ao sistema ou 
criptografa os dados. Os cibercri-
minosos exigem dinheiro de res-
gate de suas vítimas em troca da 
liberação dos dados.  
 Segundo ele, essa solu-
ção seria colocar os dados dentro 
de um repositório seguro e com 
isso garantir a resiliência dele. Ou 
seja, mesmo que você sofra um 
ataque dentro de seu ambiente 
conseguimos prover a imutabili-
dade deste dado para que o re-
cupere o quanto antes e a sua 
operação não pare”.
 Questionado se esse 
tipo de serviço custa caro, Igor 
Scarpa explicou que é um Sto-
rage (equipamento voltado para 
armazenar os dados de servido-
res, da rede local de empresas 

e residências ou mesmo de um 
celular). Com relação à preocu-
pação de possíveis invasões de 
Ransomware, Igor Scarpa ressal-
tou que isso vai acontecer a qual-
quer momento. 
 “A qualquer momento 
o sistema vai sofrer um ataque. 
Porém, o que se tem de se pre-
ocupar, é quando será esse ata-
que. Portanto, temos que nos 
munir de tecnologias que con-
sigam fazer nos recuperar para 
que possamos ser resilientes. 
Se o diretor da empresa não está 
observando essa parte de preo-
cupação com os dados; se ele 
não tem uma orquestração de 
recuperação destes dados e não 
tem um backup confiável; se não 
tem um repositório confiável des-
tes dados. O que vai acontecer 
com esses dados? Ele vai perder 
tudo!”.

 “O que fazer para evitar 
que seus dados sejam vendidos 
na Deepweb”, foi tema de pales-
tra da Superbahia 2022, proferida 
por Jamson Borges, representan-
te da X Logic, que adiantou que a 
transformação digital atualmente 
deixou as empresas mais reféns 
com relação aos dados. “A pro-
posta que trago na apresentação 
é olhar com cuidado para prote-

ção destes dados. Os tomadores 
de decisão precisam da disponibi-
lidade destes dados”. 
 Conforme Jamson Bor-
ges, se discute bastante inova-
ção tecnológica e seus perigos. 
“A inovação tecnológica tem que 
caminhar com a segurança da 
informação. E sabemos de todos 
os perigos que esse mundo digital 
- de venda e de sequestros de da-
dos – traz para as corporações”. 
Jamson Borges explicou como 
é feita essa comercialização de 
dados, o que é surface web, deep 
web e dark web e como funciona 
esse comércio eletrônico de ven-
das de dados e o que podemos 
fazer para nos proteger.
 Com relação ao custo 
para implantar mecanismos para 
proteger os dados da empresa, 
Jamson Borges respondeu: “Não 
existe bala prata. Não existe uma 
única solução. A segurança é 

complexa e chega no meio corpo-
rativo, primeiro, através de ações, 
aproveitando a tecnologia que te-
mos no dia a dia e mudando nos-
so mindset. Ou seja, o primeiro 
passo para sair do espaço caótico 
é mudar nosso mindset e assumir 
que podemos melhorar”. 
 O segundo passo, con-
forme Jamson Borges, é apro-
veitar a tecnologia existente na 
empresa. “Muitas vezes uma 
mudança de postura de nossos 
recursos, fazendo com que todos 
estejam engajados numa política 
de conscientização de seguran-
ça mais adequada. Começa por 
ai, sem investimentos nenhum. 
Depois vamos avaliar por meio 
de um parceiro forte e qualificado 
que tenha noção do que existe 
no mercado e o que é necessá-
rio para a empresa poder assim 
investir em tecnologia em prol da 
segurança”.

PAULO CRAPINA

ADOLFINO NETO

 O diretor de ações insti-
tucionais da Gestão Brasil e As-
sociação Brasileira de Automa-
ção, Paulo Crapina, falou sobre 
a implantação do código 2D em 
substituição ao atual código de 
barras, que é linear. 
 Considerado uma evo-
lução do código de barras line-
ar, o Código 2D, como o próprio 
nome já diz, é bidimensional. Ele 
utiliza ambas as dimensões (ho-
rizontal e vertical) para codificar 
dados em uma pequena área. 
Existem algumas variáveis desta 
solução, porém, a mais conheci-
da no mercado é o QR Code.
 Segundo Paulo, o obje-
tivo da proposta é a dissemina-
ção de códigos de identificação. 
“O código 2D possibilita que você 
coloque muito mais informações 
dentro do código de barras, como 
data de fabricação e de validade, 
lote, site e outras informações do 

produto podem ser colocadas 
dentro de um mesmo código”, 
disse.
 As vantagens, tanto 
para a indústria como para o 
varejo, são grandes. Para o va-
rejo, na frente de caixa ele é lido 
muito mais rápido, aumentando 
o fluxo do caixa e, consequente-
mente, diminuindo filas, além de 
poder constar a data de valida-
de. 
 “Se o produto estiver 
vencido ele não deixa vender, 
ou seja, o código não permite 
que seja vendido produto ven-
cido, reduzindo praticamente a 
zero a possibilidade de uma ven-
da dessa natureza dentro do su-
permercado”, comemora Paulo, 
salientando ser esse um grande 
ganho tanto em relação à melho-
ria da imagem do supermercado 
quanto à qualidade de entrega 
para o consumidor com relação 

a informação. 
 Para a indústria, há 
maior controle de lotes e rastre-
abilidade, aumentando a segu-
rança dos produtos, sendo ainda 
uma oportunidade de desenvol-
vimento de embalagens mais in-
teligentes e uma excelente ferra-
menta de marketing e interação 
com o consumidor.

 “Tendências e tecnologias 
apresentadas na NRF 2022 – 
maior Feira de Varejo do mun-
do”, foi outro tema de bastante 
relevância discutido na Super-
bahia 2022. O diretor da Pró-
ton Sistemas, Adolfino Neto, 
falou um pouco sobre a NRF, 
uma feira que acontece há 
110 anos em Nova York (EUA) 
e dita o que o mundo fará no 
varejo nos próximos dez anos.  
Segundo ele, é muito impor-
tante que a Abase esteja co-
nectada com o conhecimento 
que é absorvido nesta feira.  
 Adolfino Neto enfati-
zou também sobre o movimen-
to 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”.
 Adolfino Neto explicou 

que o metaverso é uma reali-
dade virtual imersiva e intera-
tiva. “A proposta do metaver-
so é que os usuários façam 
quaisquer outras atividades 
comuns do mundo habitual, 
como estudar, trabalhar, in-
vestir, fazer compras ou ir para 
festas. Também vale escla-
recer que o ambiente não se 
trata especificamente de uma 
única plataforma tecnológica 
para ter acesso a tudo isso”.
 De acordo com Adolfi-
no Neto, a Próton Sistemas é 
uma produtora de software de 
gestão para o setor de varejo. 
“Trabalhamos com auto caixas, 
self checkout, checkout tradi-
cionais e o sistema de gestão e 
logística para controlar um va-
rejo, seja ele um mercado pe-
queno ou um cliente que tenha 
70 lojas. Ou seja, deixamos o 
supermercadista escalar: ele 

pode crescer e não precisa fa-
zer mudança de software den-
tro da gestão do negócio dele”.
Com relação ao investimento 
do setor de supermercados na 
área de tecnologia, Adolfino 
ressaltou que os supermerca-
distas baianos estão investin-
do e têm evoluído, porém, ain-
da tem um pouco de timidez.
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CARLOS EDUARDO

PAULO FEREZIN

 “Como a inteligência 
artificial e de dados está transfor-
mando o varejo” foi tema da pa-
lestra do presidente da Abrappe 
e diretor da Sensormatic, Carlos 
Eduardo Santos. O palestrante 
mostrou 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 in-

formação e a tecnologia ao nos-
so favor para que possamos ser 
muito mais produtivos e eficien-
tes. E a proposta aqui é mostrar o 
que é possível de ser implemen-
tado dentro de nossa realidade”.
 Enfatizou também como 
a inteligência artificial está aju-
dando nas áreas de operações 
e prevenção de perdas e como 
o varejista pode melhorar a sua 
produtividade fazendo análise 
de dados, gerando exceções 
para tomada de decisão e tam-
bém como as ferramentas estão 
apoiando os varejistas, gerando 
essas informações.
 Carlos Eduardo falou 
ainda da transformação da ima-
gem de dados, através da tec-
nologia 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 algu-
mas dores com relação ao tema, 
a furto nas lojas, a questões re-
lacionadas a racismo, inclusão 
e diversidade. Ou seja, a forma 
que devemos abordar os clien-
tes, respeitando exatamente a 
legislação e os direitos do consu-
midor. E a tecnologia, através da 
inteligência artificial vem apoian-
do o varejo a ter uma melhor 
gestão neste tema”.
 Sobre a atuação do 
mercado no Nordeste e no Brasil 
com relação a inteligência artifi-
cial, segundo Carlos Eduardo, 
o Brasil ainda está caminhando 
para evoluir neste tema. “Nós 
temos sim, alguns exemplos de 
empresas que estão utilizando 
a tecnologia de Inteligência ar-
tificial por meio de imagens e a 
transformação em dados para 
tomada de decisão”, comple-
mentou Carlos Eduardo.

 A essência da palestra 
de Paulo Ferezin, da KPMG, so-
bre os caminhos a serem seguidos 
em uma jornada de compra, foi 
demonstrar que quando se coloca 
o consumidor no centro das deci-
sões da companhia há um retorno 
considerável, seja no sentido de 
promover a fidelização do cliente 
ou para melhoria do desempenho 
de resultado da própria companhia. 

“Estou falando aí efetivamente de 
fidelização, imagem e até mesmo 
de melhoria de vendas do negócio. 
E essa jornada está fundamentada 
numa certa transformação que as 
empresas precisam fazer, colocan-
do definitivamente o consumidor no 
centro da questão”, ensina Ferezin.
 Esse processo, de acor-
do com o palestrante, passa por 
mudar a cultura, preparar pessoas, 
mudar processos nas companhias, 
trazer e aportar tecnologia. Ele ex-
plica que a combinação de todos 
esses fatores permite que se de-
senvolva uma melhor jornada, que, 
por sua vez, possui vários pontos 
de equilíbrio.
 “O primeiro ponto está na 
forma como eu crio uma relação 
mais íntegra, de confiança, com o 
meu cliente. A primeira coisa que 
você precisa estabelecer com o 
seu cliente é uma relação de con-
fiança, entregar para ele aquilo com 

que você se comprometeu”, com-
plementou, citando como exemplo 
um fato relativamente comum que 
ocorre nos supermercados, como 
a constatação de um preço erra-
do na gôndola, o que já gera um 
problema. “O que eu devo fazer é 
transformar essa situação numa 
oportunidade e rapidamente tomar 
a decisão de fazer com que ele pa-
gue pelo que deveria pagar e não 
pelo que estava na gôndola: aí está 
justamente a solução de proble-
mas, que é o que devemos sempre 
buscar”. 
 Um outro ponto destaca-
do por Ferezin é a forma como a 
loja trata as expectativas do con-
sumidor. “Tratar não é superar as 
expectativas, e sim, atendê-lo de 
acordo com o que ele esperava 
que fosse entregue para ele, quer 
seja com relação ao sortimento, 
qualidade do atendimento, pouca 
ou nenhuma fila”.

ANDRÉ PITZER

GILSON NEI BARRETO

 Para discorrer sobre o 
“Aumento da ruptura no varejo 
e suas consequências” na Su-
perbahia 2022 foi convidado 
André Pitzer, gerente regio-
nal de operações e vendas da 
RGIS Brasil. Conforme ele, as 
últimas pesquisas da Abrappe 
vem apontando um aumen-
to preocupante no índice de 
ruptura no varejo alimentar. 
“Apesar das pesquisas trimes-
trais apresentadas pela Neo-
grid apontarem uma redução 
quando comparada ao mesmo 
período de 2021, o índice de 
ruptura continua em um pata-
mar elevadíssimo”
 Segundo André Pitzer, 
a pandemia contribuiu para 
esse aumento. “A principal 
causa deste aumento se deve 
ao cenário de pandemia que 
estamos atravessando, onde 

muitos insumos deixaram de 
circular pelo mundo afetando 
de forma direta a produção 
mundial”.
 Com objetivo de ana-
lisar o comportamento das 
vendas com base em uma 
posição de estoque correta e 
ruptura extremamente baixa, 
a ECR Europe (Efficient Con-
sumer Response), com a co-
laboração da RGIS e outras 
empresas na Europa, realizou 
uma pesquisa científica inédi-
ta, onde apresenta o aumen-
to significativo das vendas (A 
pesquisa aponta uma média 
de 6% de incremento nas 
vendas) após as realizações 
de inventários e correção da 
posição de estoque e ruptu-
ra. 
 Esse resultado, con-
forme André Pitzer, deixa ex-

tremamente claro dois pon-
tos: o impacto negativo nas 
vendas com origem na falta 
de acurácia de estoque e do 
descontrole da ruptura. “Aca-
ba quebrando um paradigma 
que a execução de inventários 
gera perda de vendas por oca-
sião de todo o planejamento 
desta atividade”.

 Gilson Barreto, conheci-
do por Ney Layout, alertou para a 
importância que os repositores têm 
na cadeia supermercadista. “Nós 
às vezes deixamos a desejar com o 
lado operacional das lojas, que são 
os repositores. Então viemos aqui 
alertar os gestores que a reposição 
é a execução da loja e quem bota 
em prática não é o líder, são os re-
positores, o pessoal da base”, ensi-
na.
 Ele explica que quanto 
mais se deixar o pessoal da base 
mais ciente e informado sobre o que 
deve ser feito, o resultado vem mais 
rápido. “Então o teor de toda a pa-
lestra é voltado para o operacional e 
a liderança, é uma troca de informa-
ção entre quem lidera e quem faz a 
execução”, conta. 
 Para Barreto, a grande di-
ficuldade de comunicação provoca 
certos tipos de problema. “O reposi-
tor às vezes não sabe o que o com-

prador comprou. O líder também às 
vezes não sabe, então quando dize-
mos que os três pilares da reposição 
são o repositor, a área de compras 
e a liderança, significa que esses 
três têm que andar juntos, porque 
quando isso acontece todos sabem 
o que se comprou e o que tem que 
vender, então as vendas ocorrem 
mais rápido porque o comércio é 
muito dinâmico”.
 A comunicação entre 
gestor, compras e reposição é de 
fundamental importância e para que 
isso aconteça tem que haver treina-
mento. “Eu lhe pergunto por que o 
promotor é melhor na execução do 
que o repositor? Porque o promotor 
tem treinamento, tem meta e os pró-
prios líderes às vezes não têm me-
tas. Então como eu posso dizer a 
ele como melhorar se ele não sabe 
onde está?”, questiona. 
 Barreto costuma dizer que 
existem dois tipos de atores nesse 

processo: o tomador de contas e 
o gestor. “O tomador de contas é 
aquele que só levanta a porta e 
fecha; o gestor é aquele que sabe 
qual o caminho para dar resultado. 
Então é obrigação nossa como 
gestores formar os nossos líderes. 
A base tem uma responsabilidade 
muito grande nisso, todo mundo 
tem que trabalhar em prol do resul-
tado”, sintetiza.
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GILSON LOPES

EDUARDO CORREIA

 Proprietário de um 
supermercado no estado de 
Alagoas, Gilson Lopes explica 
que o método que ele ensina 
em suas palestras está direta-
mente relacionado com o que 
ele mesmo pratica dentro do 
seu próprio estabelecimento. 
“Todos os processos dentro 
de uma loja são literalmente 

necessários para que você 
consiga gerir resultados e le-
vantar números para que você 
tenha um resultado eficaz”, 
ensina. 
 Como exemplo, ele 
cita que na entrada de loja 
pouquíssimas pessoas con-
seguem conferir os produtos. 
“Então uma pessoa que faz 
cotação de 100 produtos e 
não confere se ficou algum 
faltando, se veio preço erra-
do ou a quantidade errada a 
operação está fadada ao fra-
casso nesse primeiro ponto. 
E muitos processos dentro de 
uma loja fazem com que você 
deixe de ter um certo prejuízo 
para ter lucro”. 
 Na palestra ele mos-
trou justamente como os pro-
cessos internos podem tornar 
a loja mais lucrativa. “Eu mos-

tro que o processo de entrada 
de nota pode fazer você ter 
menos mercadorias venci-
das, porque se você começa a 
contabilizar o vencimento das 
mercadorias, daqui a alguns 
meses você vai ter diversas 
delas vencidas por causa do 
processo implantado de con-
ferir a validade no início”, des-
taca. 
 Lopes atesta que 
mais de 90% das empresas 
não têm um processo de pre-
venção. Segundo ele, estudos 
já feitos em mais de 4 mil lojas 
mostrou que as pessoas até 
sabem a importância da pre-
venção, mas elas não aplicam 
simplesmente pelo comodis-
mo. “E o futuro do Brasil em 
relação ao varejo só são dois: 
ou você se organiza ou você 
sai do ramo”, assinala.

 O gerente executivo 
Trade Marketing Regional da 
Nestlé, Eduardo Correia, fa-
lou da transformação do mo-
delo de negócio da empresa, 
que saiu do JBP (Joint Busi-
ness Plan) para o JVC (Joint 
Value Creation), passando 
a ter uma maior geração de 
valor. Na busca para ganhar 

competitividade e conquistar 
ainda mais espaço no merca-
do, empresas como a Nestlé 
já vinham se unindo em torno 
de Joint Business Plans, ou 
JBPs, como são mais conhe-
cidos.
 O JBP pode ser de-
finido como uma estratégia, 
desenvolvida conjuntamente 
entre indústria e varejo, que 
visa alcançar resultados po-
sitivos para todas as partes, 
inclusive o consumidor fi-
nal. Vale ressaltar, entretan-
to, que o JBP não é uma es-
tratégia de vendas, embora 
aumentar o faturamento das 
empresas envolvidas possa 
ser uma de suas metas.
 A mudança para o 
JVC significou a passagem 
de um plano de negócios 
para um plano de geração 

de valor na relação da Nestlé 
com o varejista. “A partir de 
agora a gente passa a falar 
não só de negócios mas tam-
bém de solução de serviços 
que conecte toda a estraté-
gia da Nestlé com os nossos 
shoppers, com os nossos 
consumidores, através de 
nossos clientes”, explicou. 
 Isso, na prática, sig-
nificou que a Nestlé passou 
a ter um maior cardápio de 
serviços para esses clientes 
que impactam diretamente 
nas necessidades dos sho-
ppers quando vêm para den-
tro dessas lojas em busca 
dos produtos da empresa. 
Segundo Correia, o custo 
dessa transformação é pe-
queno pois é usada a estru-
tura da empresa, que já está 
implementada.

GLÓRIA TELLEZ

ROGÉRIO LIMA E IGOR ROSENO

 Cubana, radicada em 
Salvador desde 2007, a soció-
loga Glória Tellez falou como a 
tecnologia do blockchain está 
revolucionando o setor do vare-
jo e toda a cadeia de suprimen-
tos. “O blockchain está trazendo 
uma forma mais rápida de você 
fazer o rastreamento dentro da 
cadeia como um todo, ele está 
conseguindo diminuir muito as 
perdas, otimizar as compras, di-
minuir a quantidade de produtos 
falsificados na cadeia de supri-
mento como um todo e embora 
seja uma tecnologia ainda nova, 
ela chegou para ficar, e está re-
volucionando o mercado como a 
internet revolucionou lá nos anos 
90”.
 Blockchain é um livro-
razão compartilhado e imutável 
que facilita o processo de registro 
de transações e o rastreamento 

de ativos em uma rede empresa-
rial. Um ativo pode ser tangível 
(uma casa, um carro, dinheiro, 
terras) ou intangível (propriedade 
intelectual, patentes, direitos au-
torais e criação de marcas). Pra-
ticamente qualquer item de valor 
pode ser rastreado e negociado 
em uma rede de blockchain, o 
que reduz os riscos e os custos 
para todos os envolvidos.
 De acordo com ela, 
o blockchain pode ser usado 
em criptomoedas, fan tokens 
e NFTs (Non-Fungible Tokens) 
que, em tradução livre, significa 
tokens não fungíveis. “A tecno-
logia blockchain foi criada como 
alternativa aos sistemas tradicio-
nais, mas para ser massificada 
é importante ter a oferta e a de-
manda. Por isso, ano após ano, 
temos visto o crescimento de 
investidores em criptomoedas e 

tokens”, explicou.
 Glória ressalta o fato de 
que essa nova tecnologia está 
trazendo muito bom resultado 
para os grandes varejistas do 
mundo todo. Por enquanto, ape-
nas as grandes redes já estão 
implementando essa tecnologia 
mas ela acredita que logo vai 
chegar aos demais.

 Os advogados Rogério 
Lima, do Fiedra Britto & Ferreira 
Neto, e Igor Roseno, assessor ju-
rídico do Sindsuper, falaram sobre 
“Os novos conflitos nas relações 
de consumo: temas mais judiciali-
zados, tratamento jurídico e estra-
tégias de prevenção para o gover-
no”. 
 Rogério Lima explanou 
sobre as demandas trabalhistas 
dos últimos três anos envolven-
do supermercadistas. Segundo o 
advogado trabalhista, fazendo um 
recorte dos clientes supermerca-
distas, os números mostraram que 
os pedidos de horas extras e da-
nos morais ainda são altos. “Com 
relação às horas extras, em que 
pese existir uma convenção cole-
tiva muito interessante, favorável 
à supermercadista no quesito do 
acordo de compensação, porém, 
nem todo supermercadista tem 
feito esse acordo de compensa-

ção correto e, assim, acaba geran-
do esses pedidos nas demandas 
individuais na Justiça do Trabalho.
 Conforme Igor Roseno, 
o objetivo da palestra é alertar so-
bre a importância do cumprimento 
da Convenção Coletiva, que é um 
instrumento para proteger e para 
facilitar o dia a dia do supermerca-
dista. “O Sindsuper está a dispo-
sição de todos os supermercadis-
tas do Estado da Bahia de forma 
gratuita, obviamente, existe a taxa 
para os que desejam se associar 
ao sindicato”. 
 Igor Roseno explicou que 
o corpo jurídico interno do Sindsu-
per presta informações na área 
trabalhista e também na área de 
direito do consumidor, esclarecen-
do dúvidas e fazendo um trabalho 
de recepção ao supermercadis-
ta. “Oferecemos assessoria para 
aquele supermercadista com uma 
possível causa trabalhista ou que 

já foi acionado e, também, para 
aquele que ainda não houve uma 
demanda trabalhista. No primeiro 
caso, indicamos um dos nossos 
escritórios parceiros. No segundo 
caso, procuramos corrigir o desvio 
e pontuar especificamente onde 
está ocorrendo o descumprimento 
da legislação ou da Convenção 
Coletiva”.
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MATHEUS MASCENA

RODRIGO LIMA-LARA BRITTO-ALINE CEDRAZ

 “O seu negócio está 
pronto para o futuro? Enten-
da o consumidor e as grandes 
oportunidades do novo mer-
cado”, foi tema da palestra 
de Matheus Mascena, CEO 
da Agência Método Partner 
VTEX, que questionou o pú-
blico presente de como está 
o seu negócio daqui há dez 

anos e o seu consumidor? 
“Ele consome a sua marca to-
dos os dias e quem são essas 
pessoas”. 
 Conforme Matheus 
Mascena, o novo consumidor 
já nasce extremamente adap-
tado e com pouca paciência e 
com muito foco em comodida-
de que compram habitualmen-
te através de redes sociais 
por indicação e por diversos 
formatos. Ele alertou que o 
supermercadista precisa ur-
gentemente está conectado. 
 Fazendo uma ava-
liação da inserção do super-
mercadista baiano na área 
tecnológica, Matheus Masce-
na ressaltou que na Bahia já 
tem alguns Cases de sucesso 
que já investem em tecnolo-
gia e transformação digital há 
bastante tempo. “Temos como 

exemplo o Hiperideal, que é 
um Case de sucesso discu-
tido nacionalmente, inclusi-
ve o primeiro do Nordeste a 
ter e-commerce próprio. Tem 
também RedeMix investindo 
com muita força e outras re-
des baianas superconheci-
das, além do varejo em geral 
do estado da Bahia, como os 
municípios de Feira de Santa-
na e Vitória da Conquista com 
vários centros fortes tanto no 
varejo como também no setor 
de distribuição”. 
 Sobre a Superbahia, 
o CEO da Método, disse que 
é o maior evento do Nordeste 
de muito sucesso, “e o públi-
co além de ter acesso a exce-
lentes palestras, também tem 
acesso a essa grande feira de 
negócios”.  

 Ao discorrerem sobre as 
principais questões relacionadas 
ao direito do consumidor e os mais 
relevantes temas da relação de 
consumo os advogados Rodrigo 
Lima, Lara Britto e Aline Cedraz se 
mostraram muito satisfeitos com a 
resposta da plateia. “O resultado 
foi muito positivo, os participantes 
tiraram dúvidas, questionaram, 
enfim, interagiram ativamente nos 

debates”, comemorou a dra. Lara 
Britto.
 A palestra abordou os 
principais temas relacionados 
aos supermercadistas, como 
ocorrências com cartão, produto 
impróprio, sinistros em lojas e em 
estacionamentos, entre outros. 
“Abordamos os assuntos mais 
comuns nas demandas judiciais 
contra supermercadistas, apre-
sentamos os temas e também 
maneiras de prevenção, como o 
supermercadista pode se preca-
ver de uma demanda judicial”, sa-
lientou a advogada Aline Cedraz.
 Segundo ela, para se 
prevenir deve-se fazer investi-
mento na capacitação dos fun-
cionários e em sistemas de con-
trole, “pois no caso dos alimentos 
impróprios os sistemas de con-
trole vão ajudar os funcionários 
a manter as datas de validade 
em ordem para que não ocorra 

o risco de o consumidor comprar 
um produto vencido e isso acabar 
em uma demanda judicial. Então 
a prevenção é um fator muito im-
portante para o supermercadista”, 
destacou.
 Para o dr. Rodrigo Lima, 
a implantação desses sistemas 
não deve ser encarada como 
custo, mas como um investimen-
to para o supermercado. “Pensa-
mos que esse investimento está 
dentro de uma lógica de evitar no-
vos custos, que podem ser muito 
maiores lá na frente”, alertou.
 A dra. Lara Britto  refor-
çou a importância de se investir 
na capacitação dos funcionários, 
em tecnologia e em tudo o que 
possa evitar que o consumidor 
seja prejudicado. Ela destaca ain-
da a importância de se contratar 
uma boa assessoria jurídica para 
evitar problemas e custos maio-
res no futuro.

FELIPE ROSA

LUÍS GABAN

 Com o tema “Omnica-
lidade: Construindo melhores 
experiências no varejo”, Felipe 
Rosa, consultor da Instaleap Bra-
sil, enfatizou sobre a importância 
da omnicalidade e quanto a inte-
ração destes canais é importan-
te no futuro do varejo alimentar. 
Segundo ele, é preciso aceitar os 
canais digitais como aliados para 
manter clientes e conquistar no-
vos consumidores.
Omnicalidade é a palavra da vez 
quando se trata de futuro do va-
rejo alimentar. A expressão tem 
origem no inglês (omnichannel) e 
diz respeito à convergência entre 
lojas físicas, virtuais e comprado-
res.
 “É superimportante ter 
uma boa experiência com o clien-
te que compra uma vez e vai vol-
tar e comprar novamente. Essa é 
a única forma de crescer e gerar 
algum tipo de receita produtiva 
com margem que realmente tem 

potencial de crescimento. O di-
gito sabemos que é superimpor-
tante, não dar para ficar fora do 
dígito”, disse Felipe Rosa  
 Sobre o supermerca-
dista que ainda tem receio em 
investir nas plataformas digitais, 
Felipe Rosa ponderou. “Acredito 
que tudo é uma questão de ope-
ração e ganho de escala. Quan-
do conversamos com o super-
mercadista explicamos o quanto 
ele vai economizar, ou seja, o 
investimento passa a ser muito 
baixo e irrelevante quando ele 
observa a longo prazo e enten-
de que vai ganhar eficiência com 
tudo que fizer em investimentos”.
 Ele acrescentou que não 
adianta colocar 30 a 40 pesso-
as para fazer o trabalho de uma 
forma desorganizada e estas não 
tenham uma boa experiência. 
“Acho que custo é superimportan-
te e nós construímos isso com o 
nosso cliente para ele ter retorno 

com o investimento e não jogar 
dinheiro fora. Um real desperdi-
çado é muito caro”. 
 No que tange a infinida-
de de canais, Felipe Rosa ressal-
tou que o supermercadista tem 
esse desafio pela frente porque o 
consumidor ficou cada vez mais 
digital e essa transformação digi-
tal vem ocorrendo acelerada nos 
últimos anos.

 O futuro das experiên-
cias nos negócios foi o tema profe-
rido por Luis Gaban, da Secretaria 
de Inovação e Tecnologia da Pre-
feitura de Salvador. “Nós demons-
tramos para o empreendedor, o 
supermercadista, o atacadista e 
todos os que estavam na sala a 
importância de tratar bem o con-
sumidor. Hoje aqui na feira estão 
sendo apesentadas diversas so-
luções tecnológicas. Mas alguém 
está se preocupando em como vai 
levar o produto ao cliente? Como 
é que os estabelecimentos vão se 
relacionar com o cliente?”, ques-
tionou.
 Gaban ressaltou que no 
atual cenário de muita tecnologia, 
o que está em pauta não é ape-
nas ter um produto de qualidade, 
pois, segundo ele, isso é o básico, 
“quem não tem um produto de 
qualidade vai primeiro preparar 
o produto para depois colocar no 
mercado, essa é a premissa”.  

 Ele alerta, entretanto, que 
na hora de entregar o produto para 
o cliente, que hoje já está acostu-
mado, por causa da pandemia, a 
recorrer ao e-commerce, no dia 
e no momento que ele quiser se 
deslocar para o estabelecimento 
vai ter que ter um diferencial, “pois 
ele vai querer ser bem tratado, vai 
querer uma agilidade, vai querer 
muitas vezes ser reconhecido e 
o estabelecimento que tomar cui-
dado com essas questões, ele vai 
possuir um diferencial com relação 
ao seu vizinho”, ensinou. 
 Mas para que isso acon-
teça Gaban orienta que em primei-
ro lugar o lojista tem que capacitar 
o seu time. “Na hora de contratar, 
você tem que contratar certo, não 
adianta colocar qualquer um na 
vaga, tem que contratar pessoas 
que vistam a camisa do seu negó-
cio, e para ele vestir a camisa do 
seu negócio você precisa investir 
nele, você tem que capacitá-lo, 

tem que abrir um canal de comu-
nicação com seu funcionário para 
que ele tenha inclusive liberdade 
de definir algumas estratégias 
para que o negócio gire bem, por-
que a partir do momento que ele 
participa de definição, de estraté-
gias, de como atender o cliente 
melhor, ele se envolve e se com-
promete”, afirma.
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SUPER REVISTA RECEPCIONA AMIGOS E 
CLIENTES NO ESTANDE DA SUPERBAHIA
 Representantes de diversas marcas 
locais e nacionais, supermercadistas e amigos 
foram clicados pelas lentes da Super Revista 
Abase, em frente ao nosso estande, e, como 
de costume, concederam entrevista ao jorna-
lista Benneh Amorin. Muitas entrevistas foram 
ali concedidas, dentre as quais, citamos aqui 
alguns nomes: Humberto Souza, presidente da 
Abase; Sérgio Alvim, CEO da SA Varejo; Rodri-
go Charão, da Charão Leal Advocacia  e Con-
sultoria; Mauro Rocha, superintendente da Aba-
se, Renato Ramos, Programa Metanoia na TV. 

 Uma das atrações do estande da Super 
Revista, que fez todo mundo parar para obser-
var, foi o sistema de holografia, em que as ima-
gens davam a impressão de flutuar. Essa é uma 
ferramenta de publicidade, operada no Brasil, 
pela Animex Holografias Exclusivas, que tem 
à frente Marcos Benjamim, diretor comercial. 
Além de recepcionar clientes e amigos no es-
tande, a equipe da Super Revista também circu-
lou nos estandes fazendo entrevistas e fazendo 
a cobertura de toda a Feira. A equipe agradece 
a todos pela atenção.
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PARCERIA SUPER 
COZINHA E TRÊS 
CORAÇÕES PREMIA 
INFLUENCER E 
SEGUIDORA
 Nossa social mídia, Luana Robledo, foi a coorde-
nadora do concurso com o nosso parceiro influencer digital, 
Wesley Teixeira, que ganhou a Cafeteira da Três Corações 
e fez o concurso junto aos seguidores. Ganharia aquele que 
criasse uma frase declarando o seu amor pelo Café Três Co-
rações, em forma de vídeos, fotos etc. A ganhadora foi Ca-
mila Novaes, que fez um vídeo mostrando no seu dia a dia a  
relação com o café. A entrega foi feita pelo supervisor Yure, 
da Três Corações. Benneh Amorin agradeceu ao gerente 
Xitão pela parceria com a Super Revista e Super Cozinha. 
A entrega, que aconteceu no estande da Super Revista, foi 
feita também pelo nosso chef Gabriel Dalcom. Veja mais  no 
link https://youtu.be/rL97I9EXogs

PRESIDENTE DA ABASE DIZ QUE SUPERBAHIA 
GEROU NEGÓCIOS DE R$ 350 MILHÕES E 
ANUNCIA CRESCIMENTO DA FEIRA EM 2023
 “O volume de negócios gerados durante 
a Superbahia 2022 chegou a R$ 350 milhões e 
público estimado em aproximadamente 14,5 mil 
pessoas”, afirmou o presidente da Abase, Hum-
berto Souza, no café da manhã de lançamento do 
45º Encontro Baiano de Supermercados, realiza-
do dia (03/08), na Sede da Abase, no bairro de 
Armação em Salvador.
 Na ocasião, o presidente da Abase, Hum-
berto Souza, falou também sobre o lançamento da 
Superbahia 2023, que terá como tema: A Inova-
ção Transformando Varejo. “Com base nos núme-
ros gerados na Superbahia 2022 e o grau de sa-
tisfação dos expositores, teremos que aumentar 
o número de estandes na 12ª Superbahia 2023, 
que acontecerá entre os dias 11 a 13 de julho, no 
Centro de Convenções de Salvador”.  
 Fazendo um balanço da Superbahia 
2022, que teve como tema “Conheça o varejo do 
futuro”, Humberto Souza falou dos números positi-
vos de negócios realizados na Feira e a satisfação 
de poder realizar um evento que acredita ele, ser o 
maior já realizado no novo Centro de Convenções 
de Salvador. 
 “A Superbahia realizada agora em julho 
foi um sucesso e atraiu cerca de 14,5 mil pessoas, 
gerando negócios no valor de R$ 350 milhões e a 
Abase conta com a participação de todos no En-
contro Baiano de Supermercados, a ser realizado 
em novembro, no Hotel Tivoli, na Praia do Forte”, 
enfatizou Humberto Souza. 
 Sobre as palestras realizadas durante a 
Superbahia 2022, o presidente da Abase ressal-
tou que as palestras temáticas com foco em ges-
tão e tecnologia são uma oportunidade para os 
empresários adquirirem novos conhecimentos e 
reciclarem suas formas de gestão. 
 “O supermercadista, o distribuidor, o ata-
cadista e o pequeno comerciante que atuam no 
varejo de alimentos, tiveram a oportunidade de se 
desenvolver, ver como estão as novas técnicas de 
gestão e como a tecnologia pode ser sua aliada 
na gestão do dia a dia da sua empresa. As pales-

tras são um complemento muito importante, pois 
geram novos conhecimentos que irão preparar 
melhor o gestor a enfrentar os novos desafios do 
varejo e agregar valor ao negócio da sua empre-
sa”, afirma Souza.
 O superintendente da Abase, Mauro Ro-
cha, faz um balanço da Superbahia, realizada en-
tre os dias 12 e 14 de julho. “Sem dúvida, a maior 
e melhor edição da feira. Conseguimos vencer to-
dos os desafios. Não foi nada fácil realizar esta fei-
ra durante a pandemia. Eu me sinto gratificado em 
ver as visitas aos estandes e saber que a maioria 
dos expositores ficou satisfeita com a frequência e 
com os negócios realizados”, afirma.
 Ao fim do evento, os expositores de 
produtos alimentícios doaram os alimentos para 
instituições beneficentes. Entre elas, o Núcleo 
de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (Nacci), 
e o Lar Vida, em Salvador, além da Associação 
Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes 
(ACCABEM), em Lauro de Freitas. A iniciativa é 
uma ação conjunta da Associação Bahiana de 
Supermercados (Abase) e da Associação dos 
Agentes de Distribuição da Bahia (Asdab). Segun-
do Lilian Malta, gerente administrativo e financeiro 
da Abase, o objetivo é propor aos expositores da 
Superbahia um olhar mais solidário e de compai-
xão para com as pessoas e instituições carentes.

Mauro e Humberto satisfeitos com os resultados
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Abase

BNB

Brasfrut

AC SISTEMAS 

Bonmess

Bufalíssima/Dengo

Afinz

Bonmess

Canaã

FORNECEDORES ABRILHANTARAM A  FEIRA COM SEUS ESTANDES
 Os fornecedores que participaram da Superbahia 2022 não mediram esforços 

para abrilhantar ainda mais o evento, investindo alto em belos estandes, tudo para 
agradar aos seus clientes supermercadistas. Nesta e nas próximas páginas, mostra-
mos os estandes que estiveram presentes nos três dias da Feira. A Abase, ao tempo 

em que parabeniza os expositores, agradece a todos pela participação.

Campanella Campanella

Davaca

Fé/Rio Sol

Giusoft

Gujão

Camil

DM/Capitalle

Fé/Cabriz

G-Light

Ilumisol

Caranguejo

Coca-Cola

Ecoloy

Frutecon

G-Light

Imetch

Camil
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Rita Borges

Só Pássaros
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Sost

Siris

Soft Line
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Sodexo

Softys

Tia Sônia

Vita Wine

Karcher

Lumicenter

Nutridani

Prontu

Rancheiro

Iveco/GallottiInvolves

Logic

Maratá

Paletrans

Prontu

Rancheiro

JS

Luke

Mauricéa

Record

Rgis

Paraguassu
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Ambev
Heineken

Grupo Petrópolis
Seara
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EM AÇÃO SOLIDÁRIA, FORNECEDORES 
FAZEM DOAÇÃO DOS SEUS PRODUTOS
 Os fornecedores participantes da 
Superbahia 2022  foram protagonistas de uma 
ação solidária em prol de diversas entidades 
sociais de Salvador, doando, ao final da Feira,  
diversos produtos que não foram utilizados. 
A  ação foi coordenada, conjuntamente, pela 
Associação Baiana de Suepermercados (Abase), 
promotora do evento,  pela Associação de Agentes 
de Distribuição do Estado da Bahia (Asdab) e pelo 
SindAtacado - Sindicato do Comércio Atacadista e 
Distribuidores de Gêneros Alimentícios do Estado 
da Bahia.

 No comando da ação estavam Lilian 
Malta, gerente administrativa-financeira, Abase; 
e Célia Spanholi, diretora da Disalli, associada 
à Asdab e esposa do seu presidente, Roberto 
Spanholi. Contou também com o apoio do diretor 
executivo da Asdab, Emerson Carvalho, e de 
diversos voluntários. No total foram arrecadadas 
quatro toneladas de produtos e distribuídas para 
essas instituições, que foram beneficiadas por 
fazerem  um trabálho sério: Vida, ACCABEM, 
instituição de idosos, e Nacci - Núcleo de Apoio ao 
Combate do Câncer Infantil.

A M. Dias Branco,
sempre prestigiando os eventos dos seus parceiros supermercadistas, 

atacadistas e distribuidores, participou da Superbahia 2022, que 
retornou após dois anos de interrupção. No estande da M. Dias, os 
supermercadistas baianos foram bem recepcionados pela equipe de 
colaboradores da empresa. Lá, além do calor humano, os visitantes 
degustaram os saborosos e deliciosos petiscos servidos, inclusive as 

apetitosas massas com vários molhos. Na oportunidade, os diretores da 
empresa, Ari Martins, comercial; e Fábio Melo, executivo de marketing, 

concederam entrevista ao jornalista Benneh Amorin, aos canais de 
comunicação da Super Revista, Impressa e Digital, Instagram e YouTube 
TV, falando dos propósitos da M. Dias Branco para o mercado baiano, 

fazendo investimentos e melhorando ainda mais os serviços. 

Superbahia 2022 / Salvador

INFORME INSTITUCIONAL

MÁRIO 
SÉRGIO

FOTÓGRAFO
(71) 9 9148-3692
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 O Grupo M. Dias Branco, líder abso-
luto no Brasil nos segmentos de massas e 
biscoitos, matém um relacionamento de alto 
nível no mercado onde atua, especialmente 
nos segmentos supermercadistas, atacadis-
tas e de distribuição de produtos. Por isso, 
faz questão de participar de eventos organi-
zados pelas entidades representativas destes 
setores, a exemplo, recentemente, das feiras 
da Apas, em maio, em  São Paulo, e Super-
bahia, da Abase, no mês de julho, em Salva-
dor.
 Na Superbahia, nos três dias da Fei-

ra, a força de vendas do Grupo, recebeu seus 
clientes, que lá passaram para estreitar o re-
lacionamento comercial e também degustar 
de iguarias elaboradas com os produtos fa-
bricados pelo Grupo.  Os executivos Ari Mar-
tins, diretor comercial, e  Fábio Melo, diretor 
executivo de marketing, concederam entre-
vista exclusiva ao jornalista Benneh Amorin, 
da Super Revista, oportunidade em que dis-
correram sobre planos e projetos do Grupo 
para o mercado baiano.  O diretor comercial,  
Ari Martins, informou que a M. Dias Branco 
está com um projeto desafiador e que o Gru-

po quer fazer na Bahia o mesmo que  já faz 
no Nordeste.”Vamos fazer bastante investi-
mentos e melhorar ainda mais em serviços, 
também investir em marketing para melho-
rar nosso trabalho e desenvolver a M. Dias 
Branco cada vez mais”, ressalta Ari Martins.
 Com  relação ao trabalho da M. Dias 
Branco voltado para os supermercadistas, 
Ari Martins enfatizou que o Grupo tem um 
DNA muito forte no trade, no chão de loja. 
“Trabalhei 11 anos no varejo e sei da impor-
tância do fornecedor dentro da loja, por isso, 
temos fortalecido essa parceria com atendi-
mento de excelência, sortimentos, promo-
tores, com mix de produtos, marca e preço 
certos, agregando valor cada vez mais com 
diversos produtos da marca M. Dias Branco”.

Ari Martins diz que a M. Dias Branco fará bastante 
investimentos para melhorar os serviços na Bahia

O jornalista Benneh Amorin entrevista os executivos da M. Dias 
Branco, Fábio Melo e Ari Martins, que falaram sobre os  

investimentos e ações que a empresa fará no mercado baiano
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 O diretor executivo de marketing, 
Fábio Melo, por sua vez, falou sobre o 
investimento em comunicação nas marcas 
já existentes, a exemplo da Piraquê, Vitarella, 
Fortaleza, e, também, nas que estão chegando, 
como a Latinex. “Temos um trabalho muito 
forte dentro de casa, de melhoria de nível 
de serviços e garantir todo o aparato para 
fazer esse crescimento acontecer. Precisamos 
gerar sellout, gerar valor e trazer a demanda 
entendendo o consumidor mais que os outros 
e para isso temos investido muito forte nas 
marcas, a exemplo da Piraquê, uma marca 
com bastante suporte em comunicação, em 
ação de pontos de vendas, promoções e em 
materiais”, enfatizou. 
 Questionado sobre o que a M. Dias 

Branco tem feito para o consumidor final, Fábio 
Melo, realmente a M. Dias Branco tem o maior 
foco em desenvolver ainda mais o seu trabalho 
na Bahia. “O Estado da Bahia tem o maior PIB 
do Nordeste e temos ainda bastante espaço 
para avançar e ter o mesmo patamar de share 
que temos em outros estados e, para isso, 
precisamos gerar demada para o consumidor, 
conhecendo-o com profundidade e trazer as 
necessidades dele da melhor forma possível, 
seja com produtos, com comunicação e 
com ações nos pontos de vendas que sejam 
geradores de sellout.
 Com relação à Vitarella ele disse: “É 
nosso grande carro-chefe da Região Nordeste, 
a maior marca do Grupo M. Dias Branco, 
além de Fortaleza e Richester. Temos um 

portfólio muito amplo e marcas que começam 
agora a entrar em outro segmento de maior 
valor agregado com a chegada da Latinex. 
Portanto, temos um calendário muito robusto 
e com nível de promotores que estão sempre 
olhando para loja, repondo produtos no nível 
certo, proporcionando, consequentemente, 
visibilidade e sellout”. 
 Fábio Melo falou também de uma outra 
marca bastante forte da M. Dias Branco, a farinha 
de trigo Finna, líder na Região Nordeste. “Além 
da Finna temos também a linha de Mistura para 
Bolo e de Confeitaria, a Margarina Puro Sabor. 
O nosso portfólio é muito rico, biscoito, massa, 
farinha, margarina, mistura para bolo, torradas, 
salgadinhos e temperos. Ou seja, temos um 
pouco de tudo para todas as necessidades e 
ocasiões de consumo que os clientes tenham 
lá fora. A M. Dias Branco é o parceiro certo para 
os varejistas e temos o portfólio mais completo 
para o consumidor e é por isso que temos 99% 
nos lares do Nordeste”.
 A M. Dias Branco é o quinto maior grupo 
fabricante de biscoitos e massas no mundo. “No 
Brasil, somos o maior fabricante de biscoitos e 
massas com 30% de participações e, no Nordeste, 
a nossa participação é bem maior. No mundo, 
estamos entre as cinco maiores, e na América 
Latina, também um dos maiores”. 

Fábio Melo afirma que a M. Dias Branco 
 é a parceira certa para os varejistas  

e com o portfólio mais completo

 

 Sobre a aquisição da marca 
Adria e a sua posição no Nordeste, 
Fábio Melo ressaltou  que é a 
marca Top Of Mind de Massas no 
Brasil. “Depois da aquisição da M. 
Dias Branco, é a marca de massas 
número 1. Seguimos desenvolvendo 
essa marca. Temos uma presença 
com a Adria, principalmente, com 
Grano Duro, uma linha de valor 
agregado, feita com trigo importado, 
uma entrega de produto ao dente 
que é algo que os consumidores 
procuram muito. Relançamos a 
família Grano Duro no ano passado 
com nova embalagem e novos 
cortes. Seguimos avançando com 
Adria, conquistando consumidores 
não somente em São Paulo, onde 
a marca nasceu, mas sendo uma 
marca nacional e, principalmente, 
na Região Nordeste, também”. 



AGOSTO |   2022 AGOSTO |   2022

84 8585

AGOSTO |   2022AGOSTO |   2022

84

Distribuidora Macedo faz
degustação na Superbahia 
do Vinho Dom Macedo
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Na Superbahia, o Porquinho da 

Suinco encantou os convencionais
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OK Alimentos e seu mascote 
fazem sucesso na Superbahia
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 A Toledo do Brasil apresentou na Superbahia 
2022 o seu novo lançamento: a Balança Etiquetadora 
Prix 7T. Segundo Anderson Cetinic, engenheiro de 
soluções da Toledo do Brasil, a Prix 7T  é uma balança 
com alta tecnologia, inteligência artificial e assistente 
virtual, podendo utilizar a câmara, localizada em sua 
torre, para identificar os produtos. 
 Presente no estande da Star Balanças Vendas 
& Serviços, Anderson Cetinic conversou com o 
jornalista Benneh Amorin e falou sobre as facilidades 
da Balança Prix 7T. “A balança 7T localiza-se no 
autoatendimento onde o próprio consumidor pode 
iniciar a operação, colocar o produto sobre o prato e, 
através da câmara, a balança reconhece o produto, 
gerando a impressão”, disse ele, esclarecendo ainda 
que, “se o consumidor tiver alguma dúvida no 
momento que estiver passando o produto, existe 
opções na tela onde o operador ou consumidor 
poderá selecionar o produto e ter a impressão”. 
 O engenheiro resumiu que a ideia é ter uma 
agilidade no processo, onde o consumidor não vai 
perder tempo na fila. “Coloca o produto no prato de 
pesagem, a câmara o identifica e já faz a impressão 
automaticamente ou ainda pode ser solicitada, 
através do comando de voz, para a balança executar 
a função. No caso de um produto que tem variedades 
de tipos, a exemplo da banana, o próprio consumidor 

irá escolher a variedade da fruta em questão”. 
 Segundo Eliana Moraes Lima Mascarenhas, 
da Star Balanças Vendas & Serviços, revendedora 
da Toledo do Brasil na Bahia, a Superbahia superou 
as expectativas. “Quero parabenizar toda a equipe 
de produção da Abase, responsável pela Feira, que 
realmente superou todas as expectativas. Os baianos 
estavam carentes de Feira e nos dois primeiros dias 
tivemos mais de 70% de visita de nossos clientes, sem 
dimensionar os que apareceram avulsos. A conclusão 
nossa é que valeu muito apena participar da Feira e 
apresentar novos produtos aos nossos clientes”. 
 “Além da novidade da Balança Prix 7T, a Toledo 
do Brasil tem ainda diversas soluções de pesagem, 
cortador de carnes e de frios, etiquetas eletrônicas 
e diversas soluções para atender o varejo de forma 
geral”, enfatizou Anderson Cetinic. Na Superbahia, 
durante os três dias de Feira, o estande recebeu a 
visita de muitos supermercadistas, que assistiram a 
apresentação, feita pelos responsáveis da Toledo do  
Brasil, do funcionamento da moderníssima Balança 
Prix 7T. Entre os visitantes que passaram por lá, 
estão os diretores do Hiperideal, João Gualberto 
Vasconcelos e Humberto Souza, presidente da Abase, 
e, também o superintendente Mauro Rocha, que na 
ocasião foram recebidos por Eliana Moraes, da Star 
Balanças, e a equipe da Toledo do Brasil.

Toledo do Brasil apresenta a Balança 
inteligente Prix 7T, na Superbahia 
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SAUDALI APRESENTOU SEU EXTENSO 

MIX DE PRODUTOS NA SUPERBAHIA
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MARATÁ, 8ª MARCA MAIS ESCOLHIDA NOS 
LARES BRASILEIROS, FEZ DEGUSTAÇÃO 

DE SEUS PRODUTOS NA SUPERBAHIA
 De acordo com a Kantar Brand Foo-
tprint, a Maratá, empresa de origem sergipana, 
é a 8ª Marca Mais Escolhida nos Lares Brasi-
leiros. O Grupo Maratá existe há mais de 50 
anos no mercado, sob a liderança do sergipano 
José Augusto Vieira, empresário com perfil em-
preendedor e comprometido com os interesses 
socio-econômicos do País. 
 A Maratá esteve presente na Super-
bahia 2022, interagindo com os supermercadis-
tas baianos, que aproveitaram a ida no estande 
para degustar as delícias que a empresa pro-
duz: Café, Sucos, Refrescos e diversos produ-
tos alimentícios. 
 Marcaram presença no evento, a dire-

tora comercial da Maratá, Andrea Reis Viera; 
o gerente Nacional de Vendas, Aldo Chagas; 
e o coordenador regional de Marketing, Harry 
Allen, bem como toda equipe comercial e de 
trade, da regional Bahia do grupo Maratá.



SAN MARCUS NA 
SUPERBAHIA

Marcos Carneiro estava radiante com os 
resultados obtidos na Superbahia 2022, na qual 

participou com um belo estande, tendo como 
destaque, além dos produtos, uma bailarina 

paramentada de rosa que chamava a atenção dos 
convencionais. A San Marcus aproveitou para 

demonstrar a sua completa linha de produtos, bem 
como estreitar o relacionamento com os clientes.
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PÃO DE QUEIJO GOSTO MINEIRO 
ENCANTA SUPERMERCADISTAS 

BAIANOS NA SUPERBAHIA

 Rodrigo e Elen são os fundadores e diretores das 
empresas Gosto Mineiro e Delícia Mineira. Ele mineiro, 
ela cearense, se conheceram, se apaixonaram, casaram 
e iniciaram um empreendimento juntos à empresa Gosto 
Mineiro, sediada no Ceará. Utilizando receita da família, 
a marca Gosto Mineiro cresceu, se consolidou no 
mercado e aí foi a vez de fazer o lançamento da segunda 
marca, a Delícia Mineira. Elen esteve aqui na Bahia 
participando da 11ª Superbahia, e, juntamente com a 
sua simpática equipe, conquistou os supermercadistas 
baianos. Aliás, encantar o seu cliente está no DNA da 
empresa, que é resultado da história de dedicação e 
amor do casal Rodrigo e Elen.

TOP ALTO PARTICIPA 
DA SUPERBAHIA 2022 COM 

OS SEUS PARCEIROS 
GOLDEN FOODS, VIGOR E 

LATICÍNIOS BURITIS
A Top Alto Alimentos, uma das mais representativas, 

conceituadas e respeitadas distribuidora dos estados da 
Bahia e Sergipe, participou da 11ª Feira e Convenção Baiana 
de Supermercados, Atacados e Distribuidores (Superbahia), 
com um dos maiores estandes da Feira, oportunidade em 
que apresentou três dos seus principais parceiros: Golden 

Foods Alimentos, Laticínios Buritis e Vigor.





SEUS CLIENTES NA SUPERBAHIA
A Top Alto é uma das mais conceituadas empresas 
de distribuição, com atuação nos estados da Bahia 
e Sergipe. Ela tem em seu portfólio a distribuição de 
160 fornecedores, que lhes proporcionam a venda de 
cerca de 1.300 itens de produtos, dos segmentos de 
congelados, resfriados, secos e bebidas. A sua equipe 
de vendas de 80 representantes comercial tira até 1.600 
pedidos por dia, vendidos para os seus cerca de 10 mil 
clientes cadastrados. 

Especializada no mercado de carnes bovina, suína (in 
natura, defumado e salgado), peixes (congelados e 
salgados), crustáceos, moluscos, aves, charque, carne de 
sol, embutido, apresuntado, caprino, laticínios, legumes, 
vegetais, a Top Alto, também atua no setor de secos, 
com grãos, massas, farináceos, derivados do coco, doces, 
chocolates, cobertura, açúcar, café, caldos, amaciantes, 
condimentos, conservas, extratos, molho, culinária 
oriental, azeite, óleo, gordura e bebidas em geral.

A empresa conta com uma frota de 60 caminhões 
refrigerados e com divisórias, os quais são 
monitorados por um moderno sistema de 

rastreamento. “Dispomos também, de um setor 
de logística qualificado, dando suporte à rota 
durante toda a entrega, desde a saída da nossa 
sede, possibilitando ao nosso cliente segurança e 
confiabilidade”, explica o diretor da empresa, Jam 
Altef Fonseca. 

Com relação à sua participação na Superbahia, em 
parceria com as empresas Golden Foods, Laticínios 
Buritis e Vigor, a Top Alto ficou muito satisfeita com 
os resultados. Durante os três dias da Feira, a equipe 
de venda da empresa e seus executivos, Jam Altef, 
Edson Fonseca e Juraci Oliveira recepcionaram 
supermercadistas, atacadistas, hoteleiros e donos de 
restaurantes, da capital e interior. 

Os visitantes trocaram informações sobre o mercado, 
degustaram deliciosos petiscos e fecharam bons 
negócios. O gestor Edson Fonseca, por sinal, avaliou 
como positiva a participação da Top Alto e seus 
parceiros na Feira Superbahia, afirmando que os 
contatos feitos com os clientes que visitaram o 
estande foram bastante positivos.

EQUIPE TOP ALTO RECEPCIONA

Edson Fonseca, Jam Altef Fonseca  e Juraci Oliveira, gestores da empresa; Tiago Sousa com o pai Fernando Sousa (Top 
Alto); Jam e Edson recebem Humberto Souza  e Mauro Rocha (Abase), no Estande;  Priscilla Jordão, compradora; e Edson 
com Fernanda Madeira

TOP ALTO E VIGOR

TOP ALTO E BURITIS

A Vigor Alimentos S.A, ou apenas Vigor, é uma empresa de laticínios brasileira. Tem 100 anos de atuação 

e é uma das quatro marcas de laticínios mais importantes do Brasil. Seus produtos mais conhecidos são 

o chanty mix, creme culinário, gordura vegetal, requeijão, queijo, manteiga, cream cheese, margarina, 

queijo parmesão ralado e o requeijão cremoso (produtos onde tem liderança nacional). A Top Alto é a 

empresa que distribui os produtos da Vigor e participou da Superbahia promovendo toda a linha de 

produtos da empresa.

A LaticÍnios Buritis é uma tradicional empresa de Minas Gerais, fabricante de queijos, que é vendido 

em todo o Brasil. Na Bahia e Sergipe, a distribuição dos seus produtos está sob a responsabilidade da 

Top Alto. A Laticínios Buritis foi uma das empresas que estiveram presentes no Estande da Top Alto, na 

Superbahia. A empresa está no mercado desde 1984, sempre com o intuito de oferecer ao consumidor 

produtos inovadores e de alta qualidade.
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CAFÉ RESERVA DO VALE SERVE COM 
ELEGÂNCIA, SABOR, QUALIDADE E 
REQUINTE AOS CONVENCIONAIS 

DA SUPERBAHIA
REPRESENTANTE COMERCIAL: JORGE TEIXEIRA - (71)98793 2273



ELETROFRIO
FAST GÔNDOLAS
GERA ARTE
PROMARKET

DAIKIN
TERMINOX
ENGEPOLI
VERTRAU

LOBO INSTALAÇÕES E SEUS 
PARCEIROS PARTICIPARAM 

DA SUPERBAHIA

RUA MACAÚBAS, 404, ED LEBLON, SALA 01 - RIO VERMELHO - 
SALVADOR/BA - TEL.: (71) 999482594

E-MAIL: LOBOINSTALACOESCOMERCIAIS@YAHOO.COM.BR



UAUINGLEZA ENCANTA CLIENTES COM 
BELO ESTANDE E RECEPÇÃO CALOROSA

Com o slogan “Felicidade é estar com você”, a UAUIngleza 
tem como principal objetivo é estar presente nos melhores 
momentos do dia a dia dos seus clientes. “Seja perfumando 

o seu lar, produzindo grandes memórias, trazendo proteção e 
experiências inesquecíveis”, complementa a empresa. Foi com 
esse espírito que a UAUIngleza participou da Superbahia 2022, 
estreitando  o seu relacionamento com os supermercadistas 

baianos. Durante  os três dias do evento, a equipe, comandada 
por Marcos Carvalho e Fábio Guimarães, recepcionou, 

com carinho e simpatia, muitos clientes que foram lá fazer 
uma visita. O estande estava esplêndido, foi um dos mais 

bonitos da Feira. Na página ao lado, alguns flashes da equipe 
recepcionando amigos, clientes e convidados.



DULAR MANTÉM A TRADIÇÃO, PARTICIPA 
DA SUPERBAHIA E HOMENAGEIA SEU 
SAUDOSO DIRETOR WARNER SILVA

A Dular mantém a tradição e, mais uma vez, 
participou da Superbahia. Durante os três dias da 
Feira, a equipe de vendas da empresa, comandada 
pelos diretores Wagner e Ilton (Kau) Rocha, 
recepcionaram os supermercadistas que por lá 
passaram. Um dos momentos emocionantes foi a 
homenagem prestada ao saudoso diretor Warner 
José da Silva, que nos deixou há quase três anos. Sua 
filha, Maria Júlia Silva, na foto com Nito  e Antônio, 
participou da homenagem ao pai. A Dular é uma 
empresa cidadã, sendo uma de suas ações, destinar 
um percentual das vendas da sua Cesta Mais Sabor, 
para o Hospital Martagão Gesteira.



ECOART, BRAMIAR E MAISFRIO
encantam os supermercadistas baianos 
com o seu amplo estande na superbahia

 Luiz Donato e Rafael Guntin só têm a agradecer pelas par-
ticipações da Ecoart, Bramiar  e Maisfrio na Superbahia 2022. 
Durante todos os três dias da Feira, eles receberam centenas 
de supermercadistas no estande para conhecer as novidades 
das três empresas.

 Mas, o que mais encantou todos aqueles que 
por lá passaram foram o carinho, atenção e simpatia 
que a equipe Ecoart/Bramiar/Maisfrio dispensava aos 
convidados. À noite, era sempre o último estande a 
fechar, pois todos os amigos supermercadistas para 
lá se dirigiam para fechar a Feira com chave de ouro.  
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 O jornalista Benneh Amorin 
visitou o estande da Ecoart e Bramiar 
e conversou com Luiz Donato, CEO da 
Ecoart, Rafael Gutin, diretor comercial 
do Grupo Bramiar, os irmãos Carine 
e Michel, da MML Hortifruti, e César, 
da Nebulize. Na ocasião, Michel 
agradeceu a Rafael Gutin e Luiz 
Donato por convidar a MML Hortifruti 
para tornar mais bonito o estande da 
Ecoart.  

 “Queremos agradecer a 
Rafael e a Luiz pela parceria. Afirmar 
aqui e fortalecer que esta parceria 
é exclusiva, em que estaremos 
sempre juntos. Agradecer sempre 
também a Deus pela oportunidade 
de expor nosso trabalho e aos nossos 
colaboradores pela dedicação e apoio, 
ressaltou Michel. 
 Completando o pensamento 
de Michel, Carine falou sobre o toque 
feminino que abrilhantou ainda mais 
o estande. “Estamos muito felizes 
com o resultado que alcançamos 
aqui na Superbahia e também com o 
convite feito pela Ecoart e a Bramiar. 
Acredito que trazemos um pouco 
de nosso padrão e qualidade, o que 
abrilhantou ainda mais com o luxo 
que são os expositores da Ecoart e 
Bramiar”, enfatizou.
 Rafael Gutin agradeceu a 
parceria da MML Hortifruti e da 
Nebulize pelo trabalho desenvolvido 

no estande. “Quero 
agradecer muito à MML 
e a Nebulize. Sem dúvida, 
que sem essa produção, 
nosso estande com os 
expositores não seria tão 
abrilhantado e feito tanto 
sucesso. As cores bem 
compostas dão uma vida 
ao estande. Somente 
tenho a agradecer essa 
parceria”.  
 Sobre o sucesso da 
Ecoart na Superbahia, Luiz 
Donato disse: “Na minha 

infância morei aqui durante 
14 anos e tenho um carinho 
muito especial pela Bahia. 
Quando a Ecoart começou 
a fazer um trabalho com 
mais afinco aqui na Bahia, 
tive a vontade enorme de 
realmente me aproximar 
mais do povo baiano. 
Sempre digo que o acaso 
não existe. Mas o acaso 
são as mãos de Deus 
colocando as coisas em 
seu devido lugar e, esse 
acaso, me aproximou 

de vocês e da Bahia. Me 
aproximou de Rafael Gutin, 
um grande amigo que 
tenho admiração pelo seu 
trabalho, pelas amizades 
que ele faz e por ser uma 
pessoa séria. Pela Bahia, na 
pessoa do Mauro Rocha, 
da Abase, e a você Benneh 
Amorin, não preciso nem 
falar. Você é uma pessoa 
especial”. 
 Luiz Donato 
disse ainda que os 
supermercadistas estão 

 Nas fotos acima o movimento registrado no Estande da Ecoart/Bramiar/Maisfrio, 
supermercadistas e diretores da Abase, Amanda Vasconcelos (Hiperideal),  Humberto 

Souza, presidente da Abase; Mauro Rocha, Abase; Marcos, Valença; Edson Fonseca,  Top 
Alto; entre outros , que passaram pelo Estande

SATISFEITOS COM OS RESULTADOS, LUIZ 
DONATO E RAFAEL PARABENIZAM A ABASE



abrindo as portas para a Ecoart, “e, 
assim, estamos conhecendo cada 
vez mais pessoas. Tínhamos um 
grande trabalho com a Nebulize 
e agora está sendo concretizado. 
A grande verdade é que os 
supermercadistas vendem produtos 
e não os nossos expositores, que 
estão preparados para os produtos 
que eles vendem. Nós pensamos 
nestes supermercadistas e criamos 
produtos especiais para oferecê-
los”.
 Para finalizar a entrevista 
com chave de ouro, Renata Donato, 
da Ecoart, falou da impressão 
positiva que teve da Feira e do 
povo baiano. “O povo baiano é 
muito animado e muito receptivo 
e estamos preparados ainda mais 
para a próxima Superbahia em 
2023”.  

BRAVO APRESENTA NA SUPERBAHIA OS 
CAMINHÕES 100% ELÉTRICOS DA VW

 A sustentabilidade foi a palavra-
chave de diversos produtos apresentados 
durante a 11ª edição da Superbahia - Feira 
e Convenção Baiana de Supermercados, 
Atacados e Distribuidores, maior feira de 
varejo de alimentos do Nordeste. 
 Uma das novidades da feira foi 
a exposição de um VW e-Delivery, um 
caminhão 100% elétrico totalmente 
desenvolvido, testado e fabricado 
no Brasil, com zero emissões de gás 
carbônico. Segundo o diretor Comercial da 
Concessionária Bravo Caminhões e Ônibus, 
Marcelo Cruz,  o produto foi desenvolvido 
com foco na mobilidade urbana, atendendo 

a nova demanda do setor varejista que 
apresenta crescimento nos serviços de 
delivery. 
 O caminhão elétrico, lembra Marcelo 
Cruz, também tem o propósito de unir o 
transporte de cargas com uso de energia 
cada vez mais renovável e limpa. “A 
Volkswagen e-Delivery será uma grande 
aliada na contribuição de um mundo 
melhor”, disse ele. Durante a feira, a Bravo 
apresentou ainda o VW 11.180 Delivery, 
também com aplicação de conveniência 
urbana, ótimo desempenho e versatilidade, 
importantes para o segmento de 
supermercados.
 “Estamos muito felizes em ter 
particiapdo da Superbahia 2022, onde 
realizamos excelentes negócios com 
os nossos clientes supermercadistas, 
atacadistas e distribuidores, atingindo  
plenamente nossa expectativa durante 
a realização do evento”, afirma o diretor 
Comercial da Bravo Caminhões e Ônibus, 
empresa que faz parte do Grupo LM.
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 A Distribuidora São Roque (DSR), uma das mais expressivas empresas 
em seu ramo de atuação na Bahia, está inovando, com a implantação de novos 

conceitos na relação com os seus clientes. Ela é uma das 12 distribuidoras, 
no Brasil, que integram o ABASTEX, pertencente ao CID - Centro de Inovação 

em Distribuição, grupo de distribuidores de todas as regiões do país, que 
tem o objetivo fundamental de atender aos diversos perfis de varejistas com 

necessidades de produtos alimentares, bebidas, cuidados pessoais, limpeza, bazar, 
pet, entre outras categorias relevantes para o comércio brasileiro. Para apresentar 
o seu novo núcleo de negócios, a Distribuidora São Roque, uma das empresas do 
Grupo São Roque, participou da Superbahia 2022, com um estande, coordenado 
pelo diretor, Cássio Magno Santos, com a presença de todo o staff executivo do 

Grupo, que é presidido pela empresária Eliana Santos.

DISTRIBUIDORA SÃO ROQUE 
LANÇA O ABASTEX DURANTE 

A SUPERBAHIA 2022

RAYMUNDO DA FONTE TEM 
FORTE PARCERIA COM O 
GRUPO SÃO ROQUE
 O Grupo Raymun-
do da Fonte foi um dos 
fornecedores-parceiros 
que participaram da Super-
bahia 2022, no Estande da 
Distribuidora São Roque 
(DSR), Empresa do Grupo 
São Roque dentro do Pro-
jeto Abastex, primeiro canal 
de vendas B2B do Brasil. 
Valdiney Maciel, gerente 
comercial da empresa, in-
formou que a Raymundo 
da Fonte esteve presente 
no estande, demonstrando 
as suas principais marcas 
Brilux, Even, Minhoto e  So-
nho, que são distribuídas 
pela DSR, em todo o Esta-
do da Bahia. 
 Ney elogiou e pa-

rabenizou a iniciativa, afir-
mando que a Distribuidora 
e o Grupo São Roque po-
dem contar com o apoio 
da Raymundo da Fonte e 
suas marcas no desenvol-
vimento da Abastex. “Essa 
iniciativa, com o Projeto 

Abastex”, diz ele,  “demons-
tra que a DSR está na van-
guarda do mercado”. Na 
foto, Ney, no centro, tendo 
ao lado, Cássio Rios, Elia-
na Santos, Roque Santos e 
Pedro Henrique Santos.
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 “O ABASTEX nasce com o propósito de 
conectar indústria e varejo, levando facilidade 
e simplicidade ao lojista, agilidade, informação 
e inteligência ao fornecedor, fomentando 
a construção de um sólido relacionamento 
na cadeia de abastecimento. Temos como 
missão ser um canal disponível ao varejista 
brasileiro 24 horas por dia, 7 dias por semana 
como mais uma alternativa de interação 
com os distribuidores, além dos canais 

tradicionais”, explica  Cássio Magno Santos, 
diretor da Distribuidora São Roque, que estava 
coordenando o estande.
 Cássio Santos acrescenta que  o 
ABASTEX, sendo sustentado por uma 
plataforma tecnológica robusta, tem 
funcionalidades que visam tornar mais fácil 
a vida do varejista ao fazer suas reposições, 
ao pesquisar sobre produtos, ao buscar 
informações sobre seu histórico de pedidos, 
entre outras possibilidades. A plataforma foi 
desenvolvida pela Infra.Commerce, uma das 
pioneiras no desenvolvimento do e-commerce 
B2B no Brasil. 
 “Em resumo”, salienta Cássio, “O 
ABASTEX nasce com o objetivo fundamental 
de levar solução, facilidade, condições 

comerciais diferenciadas e uma nova 
experiência de compras ao varejista brasileiro. 
Ao utilizar a plataforma ABASTEX, o varejista 
encontrará as melhores marcas e os melhores 
produtos para o seu abastecimento. Para 
começar a usar é só fazer o cadastro,  usando o 
CNPJ”, esclarece Cássio.
 Ele explica que a pandemia intensificou 
muito a necessidade de o mercado se 
digitalizar e que hoje o consumidor do varejo 
é um consumidor digital. “E nossa intenção 
com o ABASTEX é digitalizar o varejo. Nós 
queremos que o nosso cliente seja cada vez 
mais digital. Daí viemos participar da feira e 
convidamos alguns parceiros para nos ajudar a 
trazer essa novidade para o mercado baiano”.
 Ele confessou ter ficado muito 
satisfeito com os resultados obtidos na 
feira e anunciou sua intenção de participar 
novamente em 2023. “Além disso, seguiremos 
com alguns eventos ao longo desse ano, 
espalhados pelas cidades da Bahia. Nós já 
atendemos mais de 300 cidades baianas para 
divulgar a marca Abastex e a marca de nossos 
parceiros”, disse.
 Para participar do Abastex, não tem 
dificuldade nenhuma, de acordo com Cássio. 
“Quem já for nosso cliente basta procurar 
seu vendedor ou supervisor, vai plugar na 
plataforma e terá acesso imediato a todo 

o nosso portfólio de produtos, inclusive 
com promoções exclusivas para dentro 
do site. Quem ainda não é cliente, nos 
procure nas redes sociais, outros canais na 
internet, telefone da DSR Distribuidora São 
Roque, e solicita uma visita que iremos até 
você”, ensinou, salientando que o acesso 
pode ser feito também pelo site www.
abastex.com, onde o varejista consegue se 
cadastrar e ficar já apto a fazer compras caso 
o cadastro seja aprovado.

A INOVAÇÃO DA DSR
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 A Distribuidora São Roque (DSR) 
também lançou o Programa Digitaliza Varejo 
(PDV) durante a Superbahia, em julho último. 
Segundo Cássio Magno Santos, diretor da 
DSR/ABASTEX, o PDV é um programa especial 
voltado para a capacitação digital do varejo. 
“O mundo B2B se encontra em constante 
evolução e queremos manter nossos clientes, 
nosso time e parceiros sempre atualizados. 
Esse é o principal objetivo do PDV”, esclarece. 
 De acordo com Cássio Magno Santos, 
durante a Superbahia o estande do Grupo 
São Roque recebeu os principais clientes 

para um momento de apresentação do 
PDV, capacitação e interação. Na ocasião, 
foi realizada uma palestra com o professor 
Rubens Santana, que falou sobre as novidades 
do mercado B2B. 
 Em sua palestra, o professor Rubens 
Santana falou o que é preciso fazer para se 
desenvolver na nova era de transformação 
digital. “Como o empresário pode digitalizar 
o seu varejo e preparar o seu negócio para o 
futuro do consumo e para este consumidor 
que está vindo com muita necessidade, saber 
o que é preciso decifrar neste novo momento 
dos negócios”. 
 Na agenda do PDV serão realizados 
outros eventos que terão como tema “A 
importância do compartilhamento de 
informações para melhor aproveitamento das 
ferramentas digitais e como aproveitar melhor 
as receitas de trade da indústria, através de seu 
distribuidor e dos canais digitais”. 
 Ainda continuando a proposta do 
programa, abordaremos o tema “Como as 
soluções tecnológicas podem contribuir para o 
crescimento do varejo melhorando processos, 
otimizando recursos e potencializando lucro. 
Teremos também outro evento, quando 
falaremos sobre “Como aproveitar bem as 
promoções da Black Friday e assim vender 
mais em todo o período” e discutiremos 
as transformações digitais que todo varejo 
precisa encarar para entrar em 2023 
totalmente conectado”. Enfim, todos os 
clientes da DSR serão convidados a aprender e 
se digitalizar.

 PDV - PROGRAMA DIGITALIZA VAREJO
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 A ZAB, empresa baiana de produtos de 
limpeza, marcou presença na Superbahia 2022. 
Desde 1996 no mercado, a ZAB vem mostrando 
que “Limpa de Verdade”, não apenas em 
seu slogan, mas também com o aval de 
donos e donas de casa que são fiéis à marca.  
 O jornalista Benneh Amorin 
conversou com Ronaldo Bulhões, diretor 
comercial, e Priscila Berenguer, gerente de 
marketing, sobre o sucesso dos produtos 
de limpeza ZAB na Bahia e Minas Gerais. 

“São décadas de trabalho e estamos felizes 
com o crescimento da ZAB; não apenas 
pelo sucesso dos produtos, mas pela nossa 
família ZAB, nossos colaboradores, que fazem 
acontecer juntos e claro, nossos consumidores 
que acreditam na marca”, afirma o diretor. 
 O nome ZAB, é uma homenagem as 
iniciais da matriarca, Zélia Andrade Bulhões. 
Localizada no Distrito Industrial de Vitória da 
Conquista/BA, hoje a ZAB é uma empresa 
consolidada no mercado, com distribuição 

 Nas fotos, o diretor Ronaldo Bulhões e Priscila Berenguer  concedem entrevista a Benneh Amorin e recepciona o deputado Zé Neto

 Nas fotos, Ronaldo Bulhões com colaboradores e recepcionando os supermercadistas Demétrio e Nelinho do NovoMix

direta para toda a Bahia e Norte de Minas 
Gerais. Conforme a gerente de marketing 
Priscila, a ZAB tem como foco o consumidor 
e os benefícios que seus produtos podem 
levar para a sua casa, “são soluções para 
limpeza, com preço justo, que levam 
mais saúde e bem-estar para as famílias 
brasileiras”, complementou Ronaldo. 
 Em   relação  à presença na Superbahia 
2022, Priscila destacou o lançamento da 
linha de lava-roupas, com novas fragrâncias 
e tecnologia enzimática, mas que andam 
lado a lado com o pioneirismo de outros 
produtos ZAB, como a tradicional linha 
de géis para limpeza pesada - o Gel 
Pinho, Capim Limão, Floral, Lavanda - ou 
a linha de desinfetantes, com 5 versões 
eficazes para matar 99,9% das bactérias.  
 “Para além de produtos eficazes, 
ficamos felizes com o reconhecimento da 

nossa empresa, por fabricarmos produtos 
de limpeza pensando no meio ambiente”, 
disse Priscila. As embalagens da ZAB 
são produzidas com materiais recicláveis 
em conjunto com a comunidade 
local, que tem papel fundamental no 
agora e para o futuro das gerações.   
 Com o olhar sempre à frente, a 
ZAB desenvolve o projeto ZAB Mirim, 
que oportuniza jovens da comunidade 
de Vitória da Conquista, como: educação, 
esportes e um futuro de oportunidades 
grandiosas. 
 A participação da ZAB na 
Superbahia veio mostrar que, empresas 
devem adaptar-se às adversidades externas 
e ter uma base sólida de colaboradores e 
clientes que acreditam e agem em prol de 
um propósito maior: a saúde e bem-estar 
das famílias brasileiras.

ZAB LIMPA DE VERDADE MOSTRA 
SUA FORÇA NA SUPERBAHIA 2022
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 A Arius Sistemas recebeu diversos 
clientes em seu estande na Superbahia 
2022 e, o jornalista Benneh Amorin, esteve 
com Rogério Alegrucci, diretor executivo, e 
Sálvio Monte Alegre, gerente das unidades 
da Arius Sistemas no Nordeste, e eles 
comentaram sobre a atuação da Arius na 
Bahia e no Brasil.
 Sálvio Monte Alegre ressaltou a 
importância da realização do evento Arius 
Day na capital baiana, realizado no mês 
de maio, aumentando o relacionamento 
da marca com os clientes, além de trazer 
novidades tecnológicas para Salvador. 
“Após a aquisição de uma revenda aqui em 
Salvador, este evento foi importantíssimo 

para fortalecer o desenvolvimento varejista 
e estreitarmos o relacionamento com 
nossos clientes e parceiros. A Arius é uma 
empresa com grande expertise no varejo e 
estamos focados em atender ao Nordeste.”
 Rogério Alegrucci falou sobre o que 
a Arius Sistemas traz de inovação para o 
segmento do varejo. “Temos estudado 
muito sobre a questão de inovação e isso 
se encontra no nosso DNA. As nossas 
soluções são completas, trabalhamos 
muito com frente de caixa, self checkout, 
tecnologias para dispositivos móveis e 
sistemas de PDV. Portanto, é isso que a 
Arius faz, o nosso DNA é o supermercado e 
o varejo de autosserviço”.
 Ainda segundo Rogério Alegrucci, a 
Arius Sistemas tem mais de 2.500 clientes 
e 34 mil frentes de caixa com a solução da 
Arius implantada em todo o Brasil. Ele falou 
ainda sobre a satisfação em participar da 
Superbahia 2022, adiantando que ficou 
muito surpreso com o grande movimento 
e satisfeito com os resultados.

ARIUS SISTEMAS APRESENTA 
INOVAÇÕES NA SUPERBAHIA

O jornalista Benneh Amorin entre Sálvio Monte Alegre e 
Rogério Alegrucci, no estande da Arius, na Superbahia

A&S COM DAMAPEL 
NA SUPERBAHIA 

Open System e Zebra

A Promo Prime,  maior agência de 
Trade Marketing do Norte e Nordeste 

participou da Superbahia 2022, com um 
estande. Fábio Andrade, CEO da empresa, 
destacou a importância de estar presente 
no evento, pois permitiu a Promo Prime  

aprofundar o networking com seus clientes 
supermercadistas e industriais. Ele enfatiza 

o slogan da empresa: “O nosso negócio é 
vender o seu produto!”.  

AGÊNCIA PROMO PRIME, 
MAIOR DO NORTE/NORDESTE,

PRESENTE NA SUPERBAHIA

A A&S Representações, 
que tem como sócios, 
Dinálio e Daniela Álvarez, 
participou da Superbahia, 
com o Estande da 
Damapel. Na foto, Dinário 
(dir) com o diretor da 
Damapel, Michael Garcez 
(paletó) e o representante 
Helder Morais.

  Para Adriano Aquino, CEO da Open 
System, a Superbahia 2022 surpreendeu a todos 
pelo sucesso de público e a sua grandiosidade. 

“A Superbahia deste ano foi excelente e 
surpreendente. Depois de dois anos sem Feira 
houve uma retomada como merecia. Estamos 

muito satisfeitos em trazer nosso fabricante, 
a Zebra, para conhecer o nosso mercado, até 
porque os supermercadistas estão  buscando 

automatização e eficiência em seus processos e 
isso tem facilitado nosso negócio. Estamos aqui 

para apresentar as nossas soluções para Auditoria 
de Gôndola e Inventário com uso de coletores de 

dados e impressora móvel.” 
 Aconteceu também o lançamento 

de dois novos produtos que garantem mais 
produtividade e inovação nos processos do 
Varejo. “Estamos trazendo um produto que 

somente será lançado no Brasil em 2023, que 
juntará as características de um Smartphone 

com as funcionalidades e robustez de um 
coletor de dados com melhor custo-benefício. 

O dispositivo tem o leitor de código de barras já 
integrado e tudo isso na palma da mão”, disse 
sobre o TC15. “Além disso, a fabricante Zebra 

está lançando um novo coletor vestível, como 
um relógio com leitor de código de barras, que 
promete leveza e agilidade para as operações”, 

comentou sobre o WS50. 
 Já a executiva da Zebra, Margarida 
Linhares, disse: “A Feira está de parabéns por ter 
proporcionado muita interação e muitos clientes 
em potencial. Uma Feira que está tendo muito 

resultado, inclusive com o perfil do nosso parceiro 
Open System com a integração do software com 

os equipamentos”, enfatizou. 
Para mais informações, acesse as redes sociais da 

Open System e entre em contato.
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 Com produtos fabricados 
com as mais modernas tecnologias, 
a Sorvetes Jundiá garante ainda 
mais qualidade, sabor e o mais 
importante: muito mais sorvete 
e alegria aos seus consumidores. 
Foi com essa alegria colocada 
em cada um dos seus mais de 80 
sabores que a empresa conquistou 
a posição de 3ª maior marca de 
sorvetes do Brasil e a liderança na 
categoria impulso, no interior do 
Estado de São Paulo.
 Hoje são mais de 30.000 
pontos de venda e milhares de 
consumidores em vários estados 
do nosso país. Na Bahia, por 
exemplo,  a Jundiá Sorvetes 
desenvolve um excelente 
trabalho no ponto de venda dos 
supermercadistas baianos. A equipe 
de vendas e merchandising, por 
exemplo, sempre é encontrada 
nas inaugurações das lojas de 
supermercados baianos. Para 
estreitar ainda mais essa relação 
a Jundiá Sorvetes participou da 
Superbahia 2022.

Se  ainda não tem, Coloque 
Jundiá no seu Comércio!

SORVETES JUNDIÁ, 
PRESENTE NA 

BAHIA, PRESENTE 
NO BRASIL

COOPEAVI PROMOVE AS MARCAS 
LATICÍNIOS VENEZA E CAFÉ VENEZA
 A Super Revista esteve em um dos estandes 
mais visitados da Superbahia, o da Laticínios Veneza, e 
conversou com os diretores da Coopeavi (Cooperativa 
Agropecuária Centro Serrana), Marcelino Bellardt, 
diretor geral, e Erik Zotele Pagung, diretor de produtos 
lácteos. A Coopeavi é proprietária da Laticínios Veneza 
e Café Veneza, além de outras marcas.  
 Segundo Marcelino, a Coopeavi sempre 
participou da Superbahia através da Veneza.  
“Agradecemos o convite da Superbahia e a Coopeavi, 
além da marca Veneza assina outras marcas, a exemplo 
do Café Veneza. A Coopeavi trabalha com toda a cadeia 
desde produção do leite, sua industrialização até chegar 
ao consumidor”. 
 Sobre a Superbahia, Erik ressaltou que é uma 
satisfação muito grande se fazer presente na Feira 
depois de dois anos. “Voltamos com força total e é 
sempre um motivo de orgulho poder participar da 
Superbahia, uma Feira que é referência no Norte e 
Nordeste. Temos um carinho enorme por esta praça, 
onde os consumidores têm um apreço muito grande 
pelo nosso produto. Trabalhamos firmes e fortes em 
nossa região com os produtores em toda a cadeia para 
poder expor o que temos de melhor”.  
 Sobre a captação de leite, Marcelino Bellardt 
explicou que sempre neste período do ano diminui a 
produção de leite e, consequentemente, aumentam 
os preços. “Infelizmente, isso acaba sendo repassado 
e ocasiona uma escassez de leite. Passamos por isso 
todos os anos e, este em especial, temos percebido 
um pouco mais. Para o produtor rural também há uma 
dificuldade muito grande porque a compra dos insumos 
subiu muito e assim chega no consumidor com valor 
bem mais elevado. Mas tentamos fazer o possível para 
repassar menos para o consumidor”.
 O especialista em marketing e trade da 
Coopeavi, Rafael Barcelos Pereira, falou da importância 
da empresa participar de mais uma Superbahia: “Foi 
muito bom e muito positiva a nossa participação 
na Feira, contando, inclusive com a presença do 

nosso representante, Manoel Cabanelas. A Feira nos 
proporcionou a oportunidade, também dos nossos 
diretores, o Eric e o Marcelino, interagir com os 
supermercadistas baianos.  Nosso estande ficou bem 
movimentado, e lá, além de sentir o calor humano 
dos baianos, degustamos os nossos produtos, doces, 
queijos e o nosso café. Pois é, valeu muito pelo quesito 
relacionamento. Afinal, fomos bem recebidos e a 
sensação foi muito boa e já estamos pensando na nossa 
participação em 2023”, encerrou.

F 1 -Erik e Marcelino e executivos da Coopeavi com Cabanelas 
e F 2- Rafael Barcelos mostra o Café Gourmet Pronova 
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A Night Blue apresenta na Superbahia 
o novo energético sabor Tangerina
 Anderson Pinho, proprietário 
da Night Blue, concedeu entrevista 
ao jornalista Benneh Amorin, e falou 
sobre sucesso do Night Blue nos 
últimos anos com o lançamento de 
energéticos em diversos sabores. 
Ele evidenciou o novo lançamento, o 
energético sabor Tangerina. “O nosso 
energético de sabor Tangerina está 
tendo uma aceitação incrível pelos 
consumidores, além de ter feito muito 
sucesso aqui na Feira”, ressaltou ele.

 Com relação à Superbahia, 
Anderson Pinho resumiu que a Fei-
ra teve uma organização perfeita. “A 
Superbahia deste ano foi uma feira 
de negócios, gerando muitos negó-
cios, e vem abrindo portas para todos 
nós”. Anderson Pinho ainda agrade-
ceu a parceria com a Super Revista 
ao longo dos anos. “Quero agradecer 
à Super Revista pelo excelente traba-
lho e apoio em levar a nossa marca 
para toda Bahia e o Brasil”.

Supermercadistas degustam 
vinhos, espumantes e sucos 

no estande da Vínicola Terroir 
São Francisco
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CONCEITO, A EMPRESA MAIS 
LEMBRADA E REQUISITADA 

NO VAREJO
A  equipe Conceito Brasil Serviços e Promoções 

de Vendas participou da Superbahia estreitando o 
relacionamento com os seus clientes. No mercado 

varejista a Conceito Brasil oferece mão de obra 
especializada, com o objetivo de modernizar  a 

prestação de serviços, de forma padronizada e com 
foco em resultados. Nas fotos, os diretores Florivaldo 

Porfírio e João Vitor com a equipe.

KARIS, REPRESENTANTE ITAMBÉ, 
PARTICIPA DA SUPERBAHIA, 

NO ESTANDE LACTALIS

LACTALIS PROMOVE SUAS 
MARCAS, ITAMBÉ, PRESIDENT, 
BATAVO, ELEGÊ E PARMALAT
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Três Castas degusta na Superbahia 
renomados vinhos do Brasil, Chile, 

Portugal e Argentina
Os convencionais da Superbahia tiveram uma recepção primorosa no 
Estande da Três Castas Imports. O simpático português Rui Simões e 
sua equipe não mediram esforços para agradar os supermercadistas 
que por lá passaram, entre os quais Amanda Vasconcelos, diretora 
do Hiperideal, acompanhada do superintendente Mauro Rocha, da 
Abase. Lá puderam apreciar os renomados vinhos importados da 

Argentina, Uvita; do Chile,  Raiz, Ravanal e Sanmarco; de Portugal, 
Fonte da Serrana, Monte da Ravasqueira, Reserva de Paul, Terras de 

Paul, Vilena etc.  Do Brasil, os destaques foram os produtos da Monte 
Carmo, vinhos, sucos, cooler e espumantes. Não foi por menos que o 

estande ficou lotado todos os três dias.

SUPERMERCADISTAS PROVAM, 
NA SUPERBAHIA, DOS QUEIJOS 

FINOS DA FEDERICCI
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Por  Benneh Amorin
TEXTO E FOTOS

ORGANIZAR E PROFISSIONALIZAR FORAM OS 
TEMAS DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO MASTER

Os 28 associados se reuniram, presencialmente, em um café da manhã, no restaurante do Hotel Deville, em Itapuã

  Após longo período, 
dois anos, em função da pan-
demia, o Grupo Master de Ven-
das voltou a fazer uma reunião 
presencial, que contou com a 
presença de 28 associados. A 
reunião aconteceu no dia 15 
de julho, em um café da ma-
nhã, realizado no restaurante 
do Hotel Deville, em Itapuã, 
Salvador. Entre motivos da reu-
nião, os associados debateram 
sobre a organização e profis-
sionalização do Grupo, além 
de fazer o planejamento para o 
segundo semestre deste ano. 
 Os seis componentes 
do Conselho do Grupo Mas-
ter de Vendas elogiaram a 

participação dos associados 
presentes e abordaram outros 
assuntos como sindicalização 
e relacionamento com forne-
cedores. Ficou estabelecido 
também que, a partir de agora, 
mensalmente os associados 
se reunirão presencialmente 
para tratar de assuntos de in-
teresse comum ao Grupo. 
 O Grupo Master de 
Vendas é uma associação 
sem fins lucrativos e tem como 
finalidade agregar renomados 
representantes comercias do 
Estado da Bahia, que, além de 
cultivar a amizade, desenvol-
vem atividades de ajuda filan-
trópica e de assuntos inerentes 

ao fortalecimento e defesa da 
categoria.  Um dos pontos de 
destaque do Grupo Master de 
Vendas é o bom conceito que 
o grupo e os seus componen-
tes têm com os seus clientes 
supermercadistas e atacadis-
tas.

ANIVERSÁRIOS, 
CONVÊNIOS,GUIA 
DOS FORNECEDORES

INFORME

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

01 - Jolival José de Andrade
CRID ALIMENTOS
02 -  Cláudia Batista de Almeida
VAN MIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS
02 - Domingos Telles Meireles
NOVA VITÓRIA COMERCIAL DE ALIMENTOS
02 - Iris Oliveira Souza
SUPER ESTRELA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
02 - Maria Aparecida de Carvalho
A S CERQUEIRA SUPERMERCADO
03 - Clisman de Jesus Sousa
COMERCIAL DE ALIMENTOS TJG
04 - Regina Maria Varjão de Carvalho
MRVC REPRESENTAÇÕES
05 - José Ronaldo Sobrinho
FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO
06 - Manuel Esteves Guedes
SUPERMERCADO NOVA ECONOMIA
06 - Roberto Carlos Santos Souza
IRMÃOS VAZ & CIA
06 - Valdo Lima Costa Júnior
VALMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS
07 - Edevaldo Reis de Araújo
S & A SUPERMERCADO E PANIFICADORA
07 - Idesilson Oliveira Santos
S.D COMÉRCIO DE ALIMENTOS
08 - Alexandre Medeiros Alves
ALEXANDRE MEDEIROS ALVES
09 - Antonei Souza do Nascimento
CASA SANTANA COM DE ALIMENTOS
09 - José Alcides Santos Silva
MJ DISTRIBUIDORA DE CARNES
11 - Carlos Henrique de Andrade Vieira
ESTRELA DO VALE MINI MERC. LANCH. E PADAR.
15 - Jonis Oliveira Carmo
LIBERCENTRAL COMERCIAL DE ALIMENTOS
15 - Rubens Bahia Gois
GOIS DIST DE PRODUTOS DE BELEZA

16 - Roberto Martinez Garrido
ORIGINAL MARCAS REPRESENTAÇÕES
18 - Marta Texeira Barroso Fernandes 
FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO
19 - Azanor Coelho Guedes
SUPERMERCADO NOVA ECONOMIA
19 - Ismar Tavares da Silva Câmara
PALUMBO CÂMARA REPRES. COMERCIAIS
20 - Geraldo Andrade Vieira
VIEIRA E MALTA LTDA
20 - Raimundo José Teixeira de Santana
CONTROLLER CONTABI E ASSES. EMP.
21 - Weber Guimarães Fogagnoli
FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO
23 - Aelmo Sampaio de Oliveira
PORTAL FORT COMÉRCIO DE ALIMENTOS
23 - Eneilton Fernandes
COMÉRCIO E MERCADO FERNANDES
23 - Jenilson Oliveira Santos
S.D COMÉRCIO DE ALIMENTOS
23 - Maurício Fabiano do Carmo
N&E COMERCIAL DE ALIMENTOS
23 - Valdinei Zanchin
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
24 - Marlene Souza de O. Almeida
ATACADÃO S A
25 - Mário César Teles Júnior
MÁRIO CÉSAR TELES JÚNIOR
25 - Miguel Vaz de Souza
IRMÃOS VAZ & CIA
26 - Jocelita de Almeida Cunha
JMD COMERCIAL DE ALIMENTOS
26 - Maria Eliana Souza dos Santos Reis
DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. SÃO ROQUE 
28 - Cristiano R. Moreira
CRM COMERCIAL DE ALIMENTOS
28 - Florisvaldo de Araújo
S & A SUPERMERCADO E PANIFICADOR
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Fornecedores Associados

AT
AC

AD
O 

/ D
IS

TR
IB

UI
DO

R
IN

DÚ
ST

RI
A

Comercial Poligrãos Ltda - Antônio Carlos 
Galvão Ribeiro• (71) 3521-3188 • poligraosba@uol.
com.br • Produtos: Cereais, farináceos e rações.

Espaço Portugal/Três Castas - Importa-
dora e Distribuidora de Bebidas e Alimen-
tos - 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.

Girolato Transportes e Atacadista de 
Rações -  Contato: Daniel Wagner Potrich • 
E-mail: girollato@gmail.com • Instagram: @girolato-
atacadista • Telefone: 71-3028-0891 / 99189-8888 • 
Endereço: Alameda A, N 144- Jambeiro- Lot Diver 
999 Caji  CEP: 42700-000

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

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

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

São Miguel Distribuidora - Contato: Diego 
Modonese -  Tel: (71) 3291-6481 • e-mail: diego.
modonese@ism.global• Comércio atacadista de 
refrigerante, suco e água. 

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

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

Brasfrut Frutos do Brasil Ltda - Conta-
to: Claudio Ehl - E-mail: c.ehl@brasfrut.com.br - 
Telefone: (75) 2101-5500.

Produtos: Polpas de frutas, néctar, sorbet Açaí 
,cremes de frutas e vegetais congelados.
Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A 
- Contato: Eriadne Almeida • Telefone: (71) 3878-
8000  • Email: marcel.maltez@brasilkirin.com.br  
• Produtos: Cervejas, Refrigerantes, Sucos, Água 
mineral e Energéticos.

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

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

Frangosaj Indústria e Comércio de 
Aves Ltda. - Avivip - Contato: 75 3162-1500 
e-mail: atendimento@avivip.com.br - Produtos: 
Frango, Cortes e recortes de frango, embutidos 
e temperados

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

Geopan - Contato - Maria De Fatima Nasci-
mento de Oliveira Souza - Tel.: (75) 3651- 2245 -  
geopan@geopan.com.br - Fabricação de Biscoi-
tos

Guanabara Indústrias Químicas - co-
mercialguanabara-ba@hotmail.com • Tel: (71) 
3392-3811 • Produtos: Velas Luz Divina, Velas 
Pratas, Velas Promessa, Velas Guanabara, Cera 
liquida Rubi, Pedra Sanitária Rubi, Querosene 
Guanabara, Antimofo Rubi, Aguarrás Guanabara, 
Velas Citronelas, Sabão em Pó Guanabara, Pa 
rafina, Desod. Liquido Rubi, Tira Manchas Bless, 
Sachets perfumados Rubi.

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

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

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

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

Limiar indústria e Comércio de Ali-
mentos Ltda. - Contato: Rosa Maia Gerente 
Comercial - 71 3198-4400 / 71 9 8203-9386 - co-
mercial@grupolimiar.com.br - www.grupolimiar.
com.br
Magrela Indústria e Comércio de Pro-
dutos Alimentícios Ltda. - Contato: Cle-
ber Alves - Telefone: 71 98506-1244 / 71 99392-

3330
e-mail: direcao@produtosmagrela.com.br Descri-
ção: Pipoca Com Melaço de Cana, Pipoca Salga-
da, Pipoca Fit, Pipoca Umami, Pipoca Magrelita 
Doce e Leite de Coco Magrelita.

M. Dias Branco S/A Ind. & Com. de 
Alimentos - Contato: Robson Matheo - rob-
son.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 
3254-2888/2817 • José Augusto Vieira – mkt@
marata.com.br • Produtos: cafés, refrescos, su-
cos, condimentos, coloríficos, especiarias, des-
cartáveis, 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, de-
sinfetantes, sabonetes e esponja.

Veneza - Coop. Agropec. do Norte do Espírito 
Santo - Laércio Lavanhole (27) 3752-8888 . ve-
neza@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.

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

CABALLEROS DE SANTIAGO - 
(Espanhol)–Salvador/BA – Oferece: des-
conto 20% sobre cursos regulares, intensi-
vos e especiais do idioma espanhol, para 
Beneficiários: associados, funcionários e 
dependentes diretos – Contato: Leila (71) 
9 9975-0599 (whatsapp) – Home page: 
www.caballeros.com.br

CIN - Consultoria  Empresarial - Prestação 
de produtos e serviços educacionais com 
desconto de 10% para os associados da 
Abase. Contato: Isabella Drumond - (71) 
3172-8500 - eventos@cinrh.com.br

COLÉGIO ANCHIETA - Pituba, Itai-
gara e Bela Vista (Mantenedora Empre-
endimentos Educacionais Anchieta Ltda) 
Descontos, com vigência a partir do ano 
letivo de 2018, no percentual de 10% (dez 
por cento), para pagamento até os seus 
respectivos vencimentos, sobre as par-
celas de março a novembro da anuidade 
escolar, para cada um dos filhos e/ou de-
pendentes legais dos filiados da ABASE, 
matriculado(s) e/ou a serem matriculados 
regularmente nos cursos oferecidas pelo 
Colégio Anchieta, no turno vespertino, de 
ambas as sedes, sendo válido o referido 
desconto, apenas, a partir do mês em que 
ocorrer a solicitação pelo(a) responsável 
pelo(a) aluno(a) beneficiário(a), junto a 
Tesouraria do Colégio, em cada ano letivo.

COLÉGIO ANCHIETINHA AQUA-
RIUS - (Mantenedor Centro Escolar 
Aquarius Ltda) Descontos no percentual 
de 10% (dez por cento), a partir do ano le-
tivo de 2018, para pagamento até os seus 
respectivos vencimentos, sobre as par-
celas de março a novembro da anuidade 
escolar, para cada um dos filhos e/ou de-
pendentes legais dos filiados da ABASE, 
matriculado(s) e/ou a serem matriculados 
regularmente nas séries oferecidas pelo 
Colégio Anchieta (ANCHIETINHA – Aqua-

rius), no turno vespertino, sendo válido o 
referido desconto, apenas a partir do mês 
em que ocorrer a solicitação pelo(a) res-
ponsável legal pelo(a) aluno(a) beneficiá-
rio(a), junto a Tesouraria do Colégio, em 
cada ano letivo. Telefone: (71) 2107-9600    
email : agenfin@colegioanchieta-ba.com.
br /  pedagogica@colegioanchieta-ba.
com.br . 

COLÉGIO SÃO PAULO - (Mantene-
dor Colégio São Paulo - Estabelecimentos 
de Educação Ltda) Descontos, com vigên-
cia a partir do ano letivo de 2018, no per-
centual de 10% (dez por cento) para cada 
um dos filhos e/ou dependentes legais 
dos filiados da Abase, matriculado(s) e/ou 
a serem matriculados regularmente nos 
cursos oferecidas pelo Colégio São Pau-
lo, 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 venci-
mentos, 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@colegiosao-
paulo.com.br. 

CONSULTORIA E ASSESSORIA 
JURÍDICA - A Abase está oferecendo 
um exclusivo programa de consultoria 
jurídica através dos seguintes escritórios 
abaixo: 

 
FIEDRA ADVOCACIA - Fiedra Advo-

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

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

PESSOA & PESSOA ADVOGA-
DOS ASSOCIADOS - Concede aos 
associados Abase serviços advocatícios 

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

DESENBAHIA - Linhas de Financia-
mento ao Público Supermercadista - a 
Abase, consciente de seu papel agrega-
dor e institucional perante a classe super-
mercadista 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 Relaciona-
mento com Clientes: 0800 285 1626 - Ge-
rência 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) - Gerên-
cia de Negócios de Ilhéus/Itabuna - (73) 
3634-4068 / 9-9981-2656 (Helder Falk) - 
Gerência de Negócios de Teixeira de Frei-
tas - (73) 3291-4744 / 9981-2733 (Thales 
Quadros)

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

ITAP CONSULTORIA TRIBUTÁ-
RIA  -  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, ilumina-
ção, 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.peoplepro-
ducoes.com.br - peopleeventos@atarde.
com.br

Convênios
A Abase oferece para o seus associados convênios que trazem benefícios e van-
tagem para suas empresas, diretores e seus colaboradores. Aceitamos sugestões 

para ampliarmos as opções. É só ligar: (71) 3444-2888.
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Ar Frio S. A. Armazéns Gerais Frigorío-
ficos - Adriano Rocha -  (11) 9 8422-7722 • aro-
cha@arfrio.com.br •  Armazenagem frigorificada, 
congelada, resfriada e climatizada.

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

B3Z Mídia Publicidade Ltda. - Melhore 
a comunicação com os seus cliente! Conheça a 
Mídia Mercado, uma Rádio indoor gratuita e per-
sonalizada 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 Cer-
tificação da ISO 9000:2015. • Tel. (75) 3211-9606 
- email:controller@controllerassessoria.com • Ser-
viços: Contabilidade empresarial; Recuperação de 
crédito tributários; Planejamento tributário e Hol-
ding familiar • www.controllerassessoria.com.

Dornelas Advogados Associados - Con-

tato: (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: Pro-
motor Exclusivo e Compartilhado, Trade marketing, 
Live marketing, Recrutamento e seleção, Terceiri-
zação, 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.

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

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

cross-docking, paletização e etiquetagem de 
produtos, separação (picking), embalagem (pa-
cking), montagem de kits e unitização, entre 
outros.

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

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

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

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 Cama-
rão, Goiabada Julieta, Creme de goiaba Hada, 
Feijão Padrão.

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

Fortuneto Representações - (71) 3344-
0809/98726-6070/98899-6070 – Fortunato Neto 
Representações: Laticínios Bela Vista ( Piracan-
juba ), 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, 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 cor-
tes congelados (pernil, costela, carré e bisteca). 
Frangos e cortes congelados. Salgados, defuma-
dos, embutidos e pescados.

Guanabara Representações - São Se-
bastião 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, que-
rosene, sachet perfumado, desinfetante líquido, 
antimofo, tira manchas, cera líquida.

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

Jaceli Comércio e Representações 
Ltda. - Contato: Célio Carvalho • Tel: 71 3251-
4747 Fax: 3013-3167 • E-mail: jaceliltda@gmail.
com / jaceliltda@hotmail.com • Serviços: Re-
presentação 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 (Pro-
dutos da Terra), inseticida Inset Xou; cosméticos 
(Multitrat); bebidas etc.

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

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

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

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

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

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

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

MRVC Representações Ltda.  -  Regi-
na Varjão - : (71) 99929-3666 • reginavarjao@
hotmail.com • Representações • OL Indústria de 
Papéis  • Vitamassa Biscoitos  • Dentalclean – 
Escovas de Dente e Higiene Oral.

MW Promoções de vendas - Tel: (71) 
98792-9622 • Marcos Vinícius • marcoswinits@
hotmail.com.br • Produtos e Serviços: Palmito 
Natuvalle, Guarathon, Azeitonas Diza, Dental-
clean, Lâmpadas Golden, Babyloo.

Original Marcas - Roberto Garrido • Tele-
fax:(71) 3016-2020 / 99633-6060 • originalmar-
cas@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 • palum-
borepres@uol.com.br • Produtos: Álcool Santa 
Cruz, Cepêra Alimentos, Cia Canoinhas (Papel 
Higiênico Fofinho), Cristal (prendedores de rou-
pas e palitos), CottonLine (higiene e cuidados 
pessoais).

Pandini Representações - Wanderley 
Pandini
(73) 99983-5189 - (73)9 9199-9750 - pandini@
pandinirepresentacoes.com.br - Representa-
ções: Produtos Veneza, Chocolates Danke e 
Vinícola Mandacaru.

Ripem Importaçao e Exportaçao Mot-
ta 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. - Con-
tato: Rochane Costa Caires - Tel: (71) 3419-
0054 Fax: (71) 3322-4788 Cel: (71) 9611-6363 • 
E-mail: rmcbahia@gmail.com • Representações: 
Barrinhas – Importadora (Vinhos; Azeitonas; 
Azeites; Champagne; Licores; Tremoços; Toma-
te s/pele etc.); Vinícola Garibaldi (Vinhos e Es-
pumantes; Sucos de Uva integral e orgânicos); 
Jamones Salamanca (Jamon/Presuntos, Sala-
mes, Linguiças Copa Cura; Lombo Curado etc.); 
Nor-Import (Vinhos; Prosecos; Queijos; Azeites; 
Azeitonas; Atum importados, etc.); Queijos Rafit 
(Gran Formagge, Queijo Ralado, Grana Pada-
no, Romano, Parmegiano Reggiano, Peccorino, 
Azeite, Cremes de Leite, manteiga); Jacobpalm 
– (Palmitos Orgânicos King Of Palm). 

SB Oliveira Representações - Antônio 
Oliveira (71) 3371-0809 •  sboliveirarep@sboli-
veira.com.br • Empresas Representadas: Casa 
Flora Ltda., Porto A Porto Com. Imp. e  Exp. 
Ltda., Fante Indústria de Bebidas Ltda., Rivoli In-
dústria e Comércio Ltda. Proativa, Aromy Brasile 
e Prolitriz.

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

Victor Oliveira Representações Ltda. 
- Paulo Oliveira • Tel: 71 9 9133-7305  • victor.oli-
veirar@uol.com.br  • Representadas: Sanremo, 
Bettanin, Ordene e Lanossi.

Berva Comercial e Representações 
Ltda.   Produtos: Yama Cosmeticos, Top Beauty 
- Contato: David Cruz (71) 99184-4926 - david-
cruzvendas@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.

Cabanelas Representações - Manoel Ca-
banelas (71) 3357-4848 e (71) 3082-4848 • caba-
nelas@terra.com.br • Representações: Fábrica 

de Biscoito Tupy (Biscoitos, Massas), Coopnorte/
Veneza (queijo, leite, iogurte), Termoplast Emba-
lagens (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 plásti-
cas, sacos de polipropileno), Guardanapo Nobre 
(guardanapos, papel higiênico, papel toalha), Ma-
crofilm (filme esticável em bobinas).

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.

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

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

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

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

Disk Bananas - Maria Cleusa Lôbo - Tel: (71) 

3301-6637  • (71) 3301-6161 • E-mail: diskbana-
nas@hotmail.com • Produto: banana.

Imperial Alimentos - Igor Vieira da Silva • 
(71) 3395-7484 • rioimperial@hotmail.com • Pro-
duto: 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@velo-
xmail.com.br • Produtos: Cera Ingleza, Bettanin, 
Kanechon, Cottonbaby, Hidratty e tratty.

Johnrégis Com. Distr. e Represen-
tações - Contato: Paulo Régis Telefone: (71) 
3381-5736 • Fax: (71) 3381-5736 • pcregis@
veloxmail.com.br • Distribuição das linhas: Ha-

vaianas, Bettanin, Pilhas Panasonic, Minuano, 
Albany, Copag, Lâmpadas Artek, Milharil, Itambé.

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

San Diego Comércio de Mercadorias 
Ltda. -  Contato: Lauro Azevedo - Tel. (71) 3018-
0333 - (71) 9 9167 333, -  e-mail - sandiegoco-
mercioltda@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, defu-
mados, embutidos, derivados, pescados, sucos, 
vegetais, congelados.
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 Com a adoção do sistema de precedentes em 
nosso País, as decisões do STF e do STJ na sistemática da 
repercussão geral e dos recursos repetitivos passam a inserir 
nova norma geral no ordenamento jurídico, de observância 
obrigatória para os juízes e tribunais de todo País1.
 Nesse contexto de precedente obrigatório foi que 
o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 796376, na 
sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A 
imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do 2 do art. 
156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens 
que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 
 No caso concreto que fez surgir a tese supratranscrita, 
os sócios da Recorrente transferiram diversos imóveis, sendo 
parte dos valores para integralizar o seu capital social e a 
maior parte para compor a reserva de capital da empresa.
 Todos os imóveis foram transferidos com base no 
valor histórico dos bens que constavam na Declaração de 
Imposto de Renda dos sócios, sendo essa uma prática do 
mercado e opção legal dos sócios, pois, caso optassem por 
integralizar os imóveis com  base no valor “atualizado” seriam 
obrigados a recolher o Imposto de Renda sobre ganho de 
capital decorrente da diferença entre o valor histórico e o valor 
integralizado. 
 Importantíssimo ressaltar que no julgamento do RE 
nº 796.376 em nenhum momento se falou em diferença de 
base de cálculo decorrente do valor histórico e do valor venal 
unilateralmente arbitrado pelos Municípios (prática muito 
realizada por alguns Municípios, a exemplo de Salvador e São 
Paulo), sendo certo que esse sequer foi o ponto levantado 
pelo Município Recorrido no decorrer de todo processo. 
 A tese fixada excluiu do alcance da imunidade 
apenas os valores dos bens integralizados que compuseram 
a reserva de capital, uma vez que a imunidade concedida 
pela Constituição Federal apenas abrange a integralização do 
capital social, não sendo passível de interpretação extensiva. 
 Observa-se que em interpretação da tese fixada 
completamente enviesada e descolada da rattio decidendi 
(razão de decidir), alguns Municípios do País passaram a 
cobrar o ITIV sobre a diferença do valor histórico e do “valor 
de mercado” unilateralmente arbitrado pelas Secretarias 

de Fazenda, em contramão, inclusive, ao entendimento já 
consolidado pelo STJ  no REsp  nº. 1.937.821, que veda o 
arbitramento da base de cálculo de ITIV pelos Municípios.
_________________________ 
 1 Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
 I  - as decisões do Supremo Tribunal Federal em 
controle concentrado de constitucionalidade;
 II - os enunciados de súmula vinculante;
 III  - os acórdãos em incidente de assunção de 
competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (...)
 De fato a tese fixada se for lida de forma isolada, 
sem considerar a rattio decidendi , pode induzir o Magistrado 
a erro, fazendo com que se entenda pela incidência de ITIV 
sobre a diferença do valor histórico do imóvel e do valor venal 
unilateralmente arbitrado pelos Municípios. Entretanto, essa 
matéria não foi objeto do julgamento, repita-se, sendo por 
demais maliciosa e de todo inadequada a interpretação que 
tem sido atribuída pelos Municípios.
 O julgamento do RE nº 796.376 em repercussão 
geral, que deveria servir de precedente obrigatório para 
casos idênticos, a fim de pôr fim às controvérsias jurídicas 
e judicializações em massa, acabou por gerar mais uma 
controvérsia em virtude da redação da tese fixada. 
 Destarte, os Tribunais do País, inclusive o da 
Bahia, ao enfrentarem a questão têm afastado a incidência 
do ITIV sobre a diferença entre o valor na integralização de 
capital e a base arbitrada pelos Municípios.
 A lição que fica do julgamento do RE nº 796.376 
é que devem os Tribunais Superiores, ao proferirem 
decisões com repercussão geral e fixarem as teses que 
servirão de norte para os julgamentos futuros, fazer de 
forma clara, precisa e muito bem fundamentada, a fim de 
evitar interpretações enviesadas, seja pelo Fisco seja pelo 
Contribuinte. Por outro lado, em nome do princípio da boa-fé 
e em respeito ao sistema de precedentes obrigatórios, não é 
dado ao Fisco promover interpretações enviesadas da tese 
fixada sem considerar a razão de decidir que a fundamenta, 
como infelizmente vem fazendo alguns Municípios, a 
exemplo de Salvador/BA.

AS MULTAS DO 
PROCON  E PRAZO PARA 
PRESCRIÇÃO: UM ACENO

LEGISLAÇÃO
E TRIBUTOS

LEGISLAÇÃO
E TRIBUTOS

 Os estabelecimentos supermercadistas 
são alvo de fiscalizações, quase que diariamente, 
pelos mais diversos órgãos e secretarias da 
administração pública: Procon, Inmetro, Vigilância 
Sanitária, Secretarias de Ordem Pública, Codecon, 
e por aí vai. E é quase certo que os procedimentos 
administrativos instaurados pelos agentes 
públicos podem se arrastar por anos e anos até 
que seja proferida decisão final. Enquanto os 
estabelecimentos fiscalizados possuem prazos 
ínfimos, contados em dias corridos, para constituírem 
suas defesas e recursos, a administração pública, 
em paralelo, não dispõe de similar pressão do tempo 
para movimentar os processos administrativos. 
 Embora este seja o cenário, vale chamar 
atenção para o seguinte: não é possível aceitar 
que um procedimento administrativo perdure 
indefinidamente ao longo dos anos. Seja 
estabelecendo uma análise com base no bom e 
velho bom senso ou estruturando um exame mais 
técnico da questão, por certo os administrados não 
podem se submeter a procedimentos de duração 
infinita. 
 A pergunta, portanto, é: após sofrer uma 
autuação, quanto tempo tem Administração Pública 
para processar e julgar o processo administrativo 
sancionador? É possível falar-se em prescrição 
nesses casos?
 Raríssimas as vezes em que os marcos 
para o reconhecimento da ocorrência de prescrição 
estão bem definidos na legislação, no que diz 
respeito às multas citadas. E é disso que se 
valem os agentes fiscalizadores. Primeiro: não 
há uniformidade na legislação federal, estadual e 
municipal para demarcar a prescrição no âmbito dos 
processos administrativos. Segundo, não havendo 
legislação em determinado estado ou município, as 
entidades fiscalizadoras do local, muitas vezes, se 
negam a reconhecer a aplicabilidade seja de que 
parâmetro for. 
 O Procon do Estado da Bahia, por exemplo, 
historicamente, sempre ignorou por completo 
os pedidos de reconhecimento de prescrição 

formulados administrativamente. Limitava-se a 
declarar que o prazo de três anos aplicável para os 
processos administrativos no âmbito Federal não 
podia ser utilizado, por analogia, aos processos do 
Estado da Bahia. No mesmo sentido, o Procon do 
Município de Vitória da Conquista segue afirmando 
que, não havendo legislação Municipal para o 
reconhecimento da prescrição, os processos 
administrativos podem perdurar para todo o sempre 
no Município de Vitória da Conquista.
 No entanto, em decisão recentíssima, 
proferida em junho deste ano, o Procon do Estado 
da Bahia parece acenar para o óbvio: algum marco 
temporal tem que ser utilizado para delimitar a 
duração dos procedimentos administrativos. Ainda 
que não tenha sido com base no melhor fundamento, 
foi reconhecida a necessidade de extinção de um 
procedimento administrativo iniciado no ano de 2016, 
com base na aplicação da Lei Estadual n. 12.209/11 
e de um Parecer formulado pela Procuradoria Geral 
do Estado (PGE), reconhecendo que o processo 
poderia perdurar, no máximo, por 5 (cinco) anos 
e 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da 
instauração do procedimento administrativo.
 De fato, não é o melhor fundamento, 
porque da simples leitura da Lei Estadual referida, 
é certo que o legislador definiu que o prazo para 
conclusão do procedimento administrativo é de 180 
(cento e oitenta) dias, podendo, apenas de modo 
excepcional, ser prorrogado por mais 180 (cento 
e oitenta) dias. O prazo de 5 (cinco) anos definido 
na Lei diz respeito a possibilidade de se iniciar o 
processo, o que é diferente de definir prazo para 
a sua duração. O Parecer da PGE, em verdade, 
faz uma soma para resguardar o máximo possível 
de prazo para que o Procon do Estado da Bahia 
conclua os procedimentos. Uma decisão atécnica 
e muito longe do ideal, mas não deixa de ser, 
também, o reconhecimento de algum limite para a 
administração pública estadual.
 E assim seguimos, buscando um Estado de 
Democrático de Direito em que todos – inclusive os 
Administradores – cumpram a tempo o seu papel.

LARA BRITTO DE A. D. NEVES E THAINÁ FONSECA
Fiedra, Britto e Ferreira Neto Advocacia Empresarial

DESDOBRAMENTOS DO 
JULGAMENTO DO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO Nº 796.376

(*) Desdobramentos do Julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376, 
referente à Cobrança de ITIV sobre a transferência de bens imóveis para a inte-

gralização de capital social.

ROBERTA MAIA BRODER
(*) Roberta Maia Broder, advogada tributarista, sócia do Nogueira Reis 

Advogados, Mestranda em Direito Tributário Profissional pela FGV e especialista 
em negociação pelo Program on Negotiation, da Harvard Law School. 
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 Evidentemente, o crescimento da economia 
digital é explícito para todo o mercado varejista, movendo 
o segmento para uma nova forma empresarial, o que 
faz elevar o nível de complexidade das demandas 
referentes ao e-commerce, pontualmente ao que se 
refere a tributação e a sua devida arrecadação fiscal. 
 Tal crescimento é ainda mais patente 
quando se nota que o varejo virtual registrou mais 
de 300 milhões de pedidos e faturou mais de R$ 126 
bilhões no Brasil entre 2020 e 2021, sendo que 47% 
dos consumidores compraram online pela primeira 
vez no ano passado, segundo dados da Neotrust, 
especializada em auditoria de comercialização digital.
 Nesse sentido, entendendo essa extensão 
digital do varejo e notando que a tributação é um 
dos fatores que mais repercutem no planejamento 
empresarial e na saúde financeira do varejista, é 
primordial conhecer as principais condições fiscais que 
circundam a comercialização virtual, visando alavancar 
os ganhos de mercado. 
 Especificamente para o setor, é necessário 
ser atento e analisar o que versa sobre as operações 
de comércio eletrônico que envolvam a venda de 
produtos através de lojas virtuais, ou outros modelos 
de e-commerce que negociem mercadoria. Nessa 
modalidade, assim como ocorre na operação comum 
de venda de mercadorias, o principal tributo incidente é 
o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), de competência estadual, onde a maioria dos 
entes federados utilizam uma alíquota média de 17% 
sobre o preço da mercadoria.
 Nesse tipo de operação, ainda, existem lojas 
virtuais que são apenas mais um canal de vendas do 
varejista, devendo ser notado que além do referido 
tributo estadual, há na operação a incidência do PIS e 
Cofins sobre o faturamento da comercialização digital, 
bem como a incidência dos já conhecidos IRPJ e 
CSLL. 
 Ainda, o que muitos esquecem no momento 
do planejamento tributário é que ainda incide IPI 
nesse modelo operacional, de modo que deixam de 
considerar que a loja é de propriedade do próprio 
varejista. Nesse sentido, é necessário ter atenção para 
que a comercialização por meio digital seja vantajosa 
ao empresário, chegando ao menor custo operacional 

possível.
 Inclusive, até o estudo sobre o local onde 
a loja está instalada influencia na tributação e 
seus possíveis benefícios fiscais. Por exemplo, no 
Estado da Bahia a carga tributária para vendas 
via internet ou telemarketing passou de 17% para 
2%, no caso de vendas para outros estados e o 
Distrito Federal, conforme disposto no decreto nº 
14.812/2013, que alterou o RICMS - Regulamento 
do ICMS - e reduziu a referida carga tributária das 
vendas digitais, impulsionando o e-commerce local e 
levando as pequenas e médias empresas do Estado 
a aumentarem em 161% o seu faturamento com as 
vendas online entre o primeiro semestre de 2020 e 
2021. 
 Alguns estados, ainda, têm regimes 
especiais de tributação de ICMS para operações de 
e-commerce. Logo, é importante que o varejista esteja 
atento às particularidades fiscais de seu estado, fatores 
que geralmente podem reduzir a carga tributária e 
beneficiar o crescimento comercial através do varejo 
digital. 
 No aspecto fiscal, uma das características 
mais marcantes do e-commerce é a obrigatoriedade 
da emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), já que se 
trata de uma operação comercial realizada de forma 
virtual, exigindo-se, portanto, o envio de recibos de 
forma remota, oficial e protegida. Esse ponto deve ser 
encarado com muita seriedade pelo varejista que irá 
desenvolver atividades comerciais pela internet, uma 
vez que a não emissão pode acarretar a apreensão 
de mercadorias e multas administrativas, e, em casos 
mais extremos, no enquadramento em crime contra a 
ordem tributária. 
 É possível notar, portanto, a grande 
complexidade da estrutura tributária nacional que 
também se aplica para os comerciantes de lojas 
virtuais. Isso evidencia a importância de adotar uma 
ferramenta de gestão que lhe garanta o controle 
sobre todos os dados e informações de sua operação, 
bem como ter um escritório de advocacia com a 
expertise tributária ideal para gerir as demandas 
do e-commerce, alavancando assim os lucros 
da empresa, gerando bons ganhos tributários e 
desenvolvimento empresarial.

TRIBUTAÇÃO DO 
E-COMMERCE  E O IMPACTO 

NO RAMO VAREJISTA

LEGISLAÇÃO
E TRIBUTOS

PEDRO VIEIRA
Escritório Charão | Leal  Consultoria e Advocacia

SUPERAUTO

LISBOA

NISSAN KICKS

O jornalista baiano, Nelson 
Rocha, que está muito bem 
erradicado em Portugal, fala, 
em sua coluna de Lisboa

Com um dos mais arrojados 
designer do mercado 
brasileiro, o novo Nissan Kicks 
não para de vender
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 Modelo mais vendido da Nissan no 
Brasil, o Novo Nissan Kicks segue acelerando 
no mercado nacional. O crossover produzido 
no Complexo Industrial de Resende (RJ) 
bateu em julho o seu recorde de vendas 
mensais no país, desde que ganhou a sua 
atual renovação em março de 2021. No 
mês passado, o modelo da marca japonesa 
totalizou 5.213 unidades vendidas.

Com o resultado, o Novo Nissan Kicks 
conquistou 14,6% de participação em seu 
segmento e ficou também entre os dez carros 
– de todos os segmentos – mais vendidos do 
Brasil.

Segundo Rodolfo Possuelo, diretor 
comercial da Nissan do Brasil, a qualidade 
e a experiência proporcionadas pelo Novo 
Nissan Kicks são grandes atrativos para o 
consumidor brasileiro. “É um resultado que 
confirma que mais e mais brasileiros estão 
realizando o desejo de ter o Novo Kicks, um 
modelo com qualidade japonesa, design 
diferenciado e muita tecnologia.

 Apesar dos desafios enfrentados por 
todo o setor em função da instabilidade de 
abastecimento, nossa equipe do Complexo 
Industrial de Resende está trabalhando forte 

para conseguir atender da melhor maneira 
possível ao grande volume de demandas do 
nosso carro”, afirma.

O Novo Nissan Kicks foi desenvolvido 
para surpreender os brasileiros com muita 
atitude. Para isso, seu projeto seguiu como 
base três pilares: Design, Integração homem 
e carro e Tecnologia Safety Shield.

Os designers da Nissan se superaram e 
deixaram o Novo Nissan Kicks com um estilo 
encorpado e moderno, seguindo o conceito 
denominado Nissan Emotional Geometry. 
Isso com um amplo espaço interno.

O modelo também traz novidades que 
aumentam ainda mais a integração dos 
ocupantes com o veículo. Dois recursos 
tecnológicos se destacam quando o assunto é 
conforto e praticidade: o sistema multimídia 
com tela de oito polegadas e um item de 
qualidade reconhecida mundialmente e que 
é único no segmento, o equipamento de som 
premium Bose®, que inclui dois alto-falantes 
no apoio de cabeça do motorista.

O Novo Nissan Kicks pode ser encontrado 
em todas as concessionárias da Nissan no 
Brasil ou ser alugado, com all inclusive, pelo 
Nissan Move (www.nissanmove.com.br) .

SUPERAUTO

Nissan Kicks é destaque 
no mercado brasileiro

FOTOS: Divulgação

By Benneh Amorin

CHECK-IN

 *  Lisboa foi eleita como a cidade mais feliz do mundo 
pela empresa americana iVisa, que elaborou um ranking com 40 
destinos de diferentes países de todo o mundo. O primeiro lugar 
foi alcançado graças ao “excepcional resultado obtido em todos os 
cinco critérios do ranking: Qualidade de vida, quantidade de horas 
de sol, o número de horas trabalhadas, custo de vida e simpatia dos 
residentes”, foram os critérios avaliados, segundo um comunicado 
do Turismo de Lisboa. A capital lusitana é igualmente “uma das 
cidades mais bonitas do mundo”, tendo conquistado, a este nível, o 
top 4 no ranking 2022, da U City Guide.
 O Fado, o Mosteiro dos Jerónimos, bem como a Torre 
de Belém, os pastéis de nata são, segundo a iVisa, algumas das 
referências a não perder quando de uma visita à cidade de Lisboa, 
na foto com um belo pôr do sol clicado pelo autor da coluna.
 Lisboa está entre as cidades mais recomendáveis para umas 
férias saudáveis, revela um ranking realizado pela From Mars com 
base no “Top 100 City Destinations Index 2021” da Euromonitor. 
No Top 10, a cidade aparece com 326 restaurantes saudáveis, 71 
hotéis com ginásios, 53 hotéis com piscina, 19 parques ou jardins 

e 14 complexos desportivos. Lisboa ocupa o 6º lugar, com um score 
total de 7,23 pontos (numa escala de 0 a 10),  no ranking liderado 
por Barcelona (8,81 pontos), seguida de Paris (8,46 pontos) e Miami 
(8,16 pontos). Quer mais motivos para desenbarcar em  Lisboa?
 *Antes de visitar Lisboa, consulte a Must See Portugal, 
operadora de turismo receptivo portuguesa,  através do  www.
portalturismototal.com.br  e reserve um tour exclusivo com 
descontos.

     * A Anantara Hotels, Resorts & Spas vai abrir, 
em 2025, o Anantara Mamucabo Bahia Resort, o 
primeiro resort da marca no Brasil e na América 
Latina, que vai ficar localizado na vila piscatória 
de Baixio, na Bahia.
     *A obra do escritor português Fernando Pessoa 
inspira a produção do Magazine Turismo Total, 
programa no formato televisivo apresentado pelo 
autor do texto no Youtube e plataforma Portal 
Turismo Total. Essa nova edição destaca com 
detalhes o roteiro do cotidiano do autor universal 
em Lisboa.
   * Itacaré, uma das cidades mais bonitas do litoral 
baiano, aguarda muitos visitantes entre 17 e 19 
de agosto, quando acontece a segunda edição do 
Circuito Literário da Bahia, o Literatur. Serão dias 
para respirar literatura, música, gastronomia e 
valorizar as riquezas naturais, turísticas e culturais 
da região. 
  Viaje, pratique o turismo sustentável e 
apoie as comunidades dos destinos visitados. Até 
a próxima!  

Dicas para melhor estadia na Europa

Olimpíada de Paris 2024

Feliz Lisboa!

  Olá turistas, viajantes e 
integrantes do trade: afora a con-
fusão nos aeroportos da Europa, 
com cancelamentos de voos e 
desaparecimento de bagagens; o 
calor recorde em algumas regiões 
de países destinos top turísticos, 
como a Espanha, França e Por-
tugal, provocando incêndios e 
afugentando moradores e turistas; 
a inflação que, impulsionada pela 
guerra na Ucrânia e os preços dos 
combustíveis ronda o bolso do eu-

ropeu; visitar e desfrutar da cultura, 
história, geografia e gastronomia 
do velho continente, num verão 
pós-pandemia,  é algo sublime, 
gratificante, além de enriquecedor 
para qualquer viajante. Seguem 
aqui algumas dicas e acontecimen-
tos que podem ser úteis durante 
a sua estadia. Mais informações, 
acesse  www.portalturismototal.
com.br e acompanhe a atualidade 
do universo das viagens nacionais 
e internacionais.

 “Jogos para Todos” é o lema da 
competição que ocorrerá na França de 
26 de julho a 11 de agosto de 2024.  A 
mensagem visa chamar a atenção para 
a equidade de gêneros nos esportes. 
O país convida o mundo a viver as 
emoções da Olimpíada de Paris 2024. 

Durante os 19 dias de competição serão 
329 eventos esportivos. A cerimônia de 
abertura será no dia 26 de julho, mas 
dois dias antes já começam as disputas 
de futebol, handebol, rugby e tiro com 
arco. Uma excelente oportunidade para 
conhecer ou rever Paris, no ano em que a 
Catedral de Notre-Dame em Paris deverá 
reabrir para fiéis e público. O turismo 
francês comemora e os países emissores 
de visitantes também.  Na última edição 
da competição, Olimpíada de Tóquio, 
o Brasil conquistou 21 medalhas (sete 
delas de ouro). Acesse o calendário oficial 
da competição, consulte o seu agente 
de viagens e programe-se para esse 
imperdível turismo esportivo na Cidade 
Luz. O crédito fotográfico vai para o 
fotógrafo Christian Hartmann.

COLUNA
TOP NEWS

JORNALISTA  NELSON ROCHA, 
de Lisboa

nelsonrocha.reporter@gmail.com
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UMA FRASE PARA REFLETIR

Almoço de parabéns para nossa sempre querida Ana Soares Quintas

Os 80 anos de 
Caetano Veloso

A guerreira e incansável empresária Luiza Helena 
Trajano colabora em mais uma frente, a da Educação

 Um almoço agradabilíssimo aconteceu entre 
amigos em homenagem a nossa sempre  querida e 

lembrada ex-secretária executiva da Abase, Ana Soares 
Quintas, pela comemoração do seu aniversário. O almoço , 
que aconteceu no Restaurante Coco Bambu, foi organizado 

pelo queridíssimo amigo Noberto Araújo, o sempre Cid 
Moreira do Nordeste, que estava com a sua inseparável 

Edna. Lá também estavam, esse escriba que vos fala, Benneh 
Amorin, a professora Conceição Vilas Boas (do nosso 

saudoso Dermeval, Meu Branco), Oldegar Passos, Wellington 
Sampaio, Márcio Cardoso e Joaquim Júnior. Como 

apresentadores das solenidades dos inesquecíveis Encontros 
Baianos de Supermercados, especialmente os acontecidos no 

Club Mediterranée, Ana e Noberto eternizaram momentos 
fantásticos. Parabéns Ana, você merece essa e muitas outras 

homenagens. Fotos: Benneh Amorin.

 Atendendo ao meu 
nobre colega Eraldo Alves, 
jornalista de boa cepa que 
divide comigo e Paulo Amancio 
o destino jornalístico dessa 
Revista, me determinou: 
”Benneh, você fez nota com 
os 80 anos de Gil, tem que 
fazer o mesmo com Caetano. 
Não só por que Eraldo pediu, 
mas porque como sou fã de 
Gil, também sou de Caetano, 
artistas símbolos de resistência 
e orgulho desse País.  Pois 
é Caetano, parabéns e vida 
longa! Votos que estendo 
também para Gil, Chico 
e Milton. Viva eles!” (Foto 
do site oficial do artista - 
caetanoveloso.com.br)

 
Dona Luiza Helena Trajano é 
uma guerreira incansável, uma 
verdadeira patriota, que luta 
por ideais de bem-estar para 
os brasileiros. Orgulho desse 
País, pelo exemplo e por tudo 
que construiu, ela é incansável 
na luta por um Brasil melhor, 
não para ela, que já conquistou 
todos méritos como empresária 
e ser humano, mas pela luta 
constante para os que mais pre-
cisam e por esse País. Após ini-
ciativas que merecem votos de 
louvores, como abrir oportruni-
dades para pessoas pretas 
em suas empresas, formar o 
Grupo Mulheres do Brasil, e a 
Caravana  Digital Magalu de 

Empreendedorismo, a sua 
luta agora é na seara da Edu-
cação. Senão vejam essas infor-
mações que recebi dos colegas 
da Central Press, assessora do 
Instituto Casa Grande.
 Luiza Helena Trajano 
vê na Educação a base para o 
Brasil do futuro e defende a un-
ião de diferentes setores da so-
ciedade para fortalecer o ensi-
no. A fundadora e presidente do 
conselho do Magazine Luiza é 
presença confirmada no III Con-
gresso Internacional “Um Novo 
Tempo na Educação”, realizado 
no fim de agosto, em Curitiba.
 “Em um país de-
mocrático, quanto mais as pes-
soas entenderem seu papel na 
sociedade, melhores cidadãos 
elas serão”, afirma Luiza, que 
lembra ainda que, mesmo nas 
famílias mais simples, em que 
muitas vezes os pais não tiveram 
oportunidade de seguir com os 
estudos, há uma preocupação 
com a educação das crianças. 
“Você vê pessoas que não tiver-
am condições de estudar, mas 

querem que os filhos 
estudem. Elas enxergam a Edu-
cação como uma força transfor-
madora.”
 O diálogo entre ex-
poentes de diversas áreas de 
atuação, segundo ela, é fun-
damental para garantir um en-
sino com mais qualidade. Essa 
fusão de ideias vindas das mais 
diversas fontes não é novidade 
e está, na verdade, no cerne 
do que se conhece, hoje, por 
Educação. Afinal, as primeiras 
notícias de transmissão de con-
hecimento intelectual datam da 
Grécia antiga, quando muitos 
filósofos reuniam pessoas para 
refletir sobre questões da vida 
e da vida em sociedade. Não 
à toa, o termo “escola” vem do 
grego “scholé” e a tradução é 
“lugar de ócio”. Isso porque 
os gregos frequentavam esses 
espaços quando tinham tem-
po livre. A ideia era exercitar o 
pensamento. Viva D. Luiza He-
lena! Viva o Instituto Cidadania! 
(Foto divulgação Instituto Casa 
Grande)

 “A maior glória de viver não está em nunca cair, mas 
em nos levantar toda vez que caímos.”

Nelson Mandela - Líder negro e 
ex-presidente da  África do Sul
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