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Novo regulamento foi 
aprovado em 2020 e começa 

a valer a partir de outubro 
deste ano

Fidelizar clientes e 
fortalecer a marca são duas 

das principais vantagens 
para adoção de cartões de 

crédito próprios

PRIVATE LABEL
Cartilha produzida pela 

ABAAS padroniza sistemas 
de segurança e serve de 

modelo para todo 
o mercado

EMPILHADEIRA
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Primeira edição exclusiva reflete a importância econômica e social 
do setor e o market share do Atacarejo em relação à indústria
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Virgílio Villefort
Presidente da ABAAS

Reconhecimento e
COMEMORAÇÃO

E
stamos vivendo em ritmo acelerado de mudanças e 
adaptações, seja por influências políticas e econômicas 
pelas quais estamos passando, seja por transformações 
em várias lojas, que estão se adaptando ao formato Ata-
carejo, seja pelas mudanças de hábitos de consumo das 

famílias brasileiras.
Nessa complexa conjuntura, o Atacarejo vem se firmando, 

cada vez mais, como uma interessante alternativa em termos de 
custo-benef ício tanto para os negócios, quanto para os lares bra-
sileiros. A nossa expectativa é de que o canal supere a atual marca 
de 45% das vendas do varejo moderno, e a penetração em mais de 
66% dos domicílios.

O forte crescimento, com faturamento anual superior a 
R$ 230 bilhões, tem reforçado a atenção da indústria, que vem 
apostando ainda mais no poder de distribuição das mais de 2 mil 
lojas de Atacarejo espalhadas por todas as regiões do país.

É diante desse importante cenário que a ABAAS – Associação 
Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço – anuncia a Primeira 
Edição do Ranking para o setor. A celebração desse marco reú-
ne importantes agentes do mercado – redes, indústrias e especia-
listas – para um grande evento nacional, como detalharemos nas 
próximas páginas desta edição.

Agradecemos a todos os envolvidos, especialmente as indús-
trias patrocinadoras, à diretoria e aos associados da ABAAS, que 
participaram de forma entusiástica para os resultados que estamos 
colhendo hoje e para a consolidação do caminho que estamos tri-
lhando para os próximos anos.

Grande abraço!

EDITORIAL
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Advocacia Cescon Barrieu Advogados.

PARTICIPANTES: Advogados e 
Coordenadores da área Tributária de 
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> Reuniões mensais e reuniões 
extraordinárias sempre que solicitadas por 
algum associado;
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PARTICIPANTES: Advogados, 
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Institucional de todas as empresas 
associadas à ABAAS.

Principais atividades: 
> Reuniões bimensais e extraordinárias;
> Troca permanente de informações;
>  Elaboração de comunicados 
institucionais de interesse dos associados; 

> Atuação em vários estados, sempre que 
surge um problema Jurídico/Institucional;
> Define e impetra ações jurídicas em nome 
da ABAAS na defesa dos associados em 
todos os estados;
> Atuação junto a órgãos públicos e de 
fiscalização. 

COMITÊ PREVENÇÃO 
DE PERDAS
PRESIDENTE: Ronald Afonso, 
Assaí Atacadista.

ASSESSORAMENTO: Sempre fazemos 
parcerias  com  empresas em que 
identificamos problemas.
 
PARTICIPANTES: Profissionais da área 
Operacional e de Prevenção de Perdas 
e de todas as empresas associadas à 
ABAAS.

Principais atividades: 
> Troca constante de informações sobre 
boas práticas;
> Atuação junto à indústria para reduzir 
perdas;
> Discussão de ferramentas e inovações 
para facilitar processos e ações na 
prevenção de perdas.

COMITÊ SEGURANÇA 
OPERACIONAL 
PRESIDENTE (INTERINO): Dr. Sérgio 
Martins - Advogado da ABAAS.
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empresas fornecedoras de equipamentos, 
como Fast Ariam, Still, Pintepoxi.

PARTICIPANTES: Profissionais do setor 
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ABAAS.
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contribuir com a segurança operacional nas 
Empresas;
> Criação do Manual de Porta-Palete – 
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com os 23 associados da ABAAS e não 

associados e todos os segmentos de 
atacarejo inclusive com fornecedores;
> Elaboração da Cartilha de Boas Práticas, 
incluindo Manual de Uso Correto de 
Empilhadeira. Está em validação com a 
diretoria e será em breve enviada a todos os 
associados e não associados, indústria e 
demais segmentos envolvidos.
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transtornos e constrangimento aos clientes 
e aos nossos associados. 

TROCA DE INFORMAÇÕES

Além das atividades inerentes a cada 
comitê, a principal função desses 
grupos é a troca de informações, de 
ajuda mútua de todos os integrantes 
nos assuntos de interesse comum.

Para todos os comitês, existe um 
grupo específico no WhatsApp no 
qual, permanentemente, são trocadas 
informações e boas práticas.

As atas das reuniões são postadas 
nos grupos dos comitês e enviadas 
também aos associados para  que 
todos acompanhem os trabalhos.

COMITÊS PERMANENTES ABAAS
A ABAAS tem vários Comitês, integrados por representantes de suas Associadas. Neles, são discutidas 
novas legislações que irão afetar o setor, boas práticas, formas de abordagem dos Clientes, como 
antirracismo etc. Os membros desses Comitês, embora pertencentes a empresas concorrentes, 
trabalham em prol do setor, desinteressadamente. Fazem parte dos Comitês apenas altos dirigentes de 
cada empresa, e não seus representantes, para garantir agilidade na tomada de importantes decisões.
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A VOZ DO SETOR

Considerando que o Cash&Care está atingindo 45%, ou seja, quase a metade 
das vendas do varejo moderno — incluindo autosserviço formado por lojas 
de supermercados (pequenos, médios e grandes) e hipermercados —, como 
podemos avaliar a participação e a importância que a indústria tem dado ao 
market share do canal?

Com a palavra, 

NOSSOS ASSOCIADOS
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ANDRÉ NASSAR 
Giga Atacado  

“O prolongamento da pandemia, somado à alta dos ju-
ros e às incertezas decorrentes de um ano de eleição 
presidencial, são fatores que dificultam a retomada dos 
empregos e da renda. Com isso, o consumidor continua 
buscando formas de economizar, mudando os canais,  
as marcas e até seus hábitos de consumo, priorizan-
do itens de primeiro preço e embalagens econômicas. 
Para nós, do Cash, a competitividade continua sendo 
a palavra de ordem. E, para sermos competitivos, pre-
cisamos seguir melhorando nossa eficiência operacio-
nal e comercial, ofertando produtos a preços acessíveis 
para a população.”

CLEBER DENIS GOMEZ
Spani Atacadista

"Os consumidores adotaram novos hábitos de con-
sumo, e o varejo alimentar precisou se adaptar e 
remodelar seus negócios para atender a essa nova 
demanda. Nosso grupo vem investindo fortemen-
te em serviços integrados, como o aprimoramen-
to do nosso e-commerce, para atender aos nossos 
clientes com rapidez e eficiência, prezando sempre 
a qualidade dos nossos produtos e serviços.”

FILIPE MARTINS 
MartMinas Atacado e Varejo

"O Cash se tornou o maior canal de compras de ali-
mentos para o consumidor e a tendência para os 
próximos anos é que ele continue ganhando par-
ticipação dentro dos lares. Percebo que algumas 
indústrias ainda não analisam o share de mercado 
dentro do canal C&C, acho isso um risco muito 
grande. O comportamento de compra dos clientes 
mudam em função de muitas variáveis, e acredito 
que isso acontece com uma frequência um pouco 
maior no C&C, onde o consumidor está mais aber-
to para trocar de marca, embalagem etc. Acompa-
nhar com dados de mercado essas movimentações 
é muito importante. Isso ajuda a definir melhor as 
estratégias e os planos de negócios.”

JOSÉ EVALDO KOCH
Komprão Koch Atacadista

“A indústria está dando muita importância para os 
atacados, por causa do volume de produtos comer-
cializado nesse formato e também por causa da 
quantidade de novas lojas a cada ano. Como o ata-
cado representa quase 50% das vendas, a indústria 
nacional que não atende aos atacados perde quase 
a metade do seu faturamento."
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EVERTON MUFFATO
Max Atacadista

“O Atacarejo cresceu de maneira exponencial no
Brasil, e muita indústria não percebeu essa força. 
Com esse fenômeno, se fortaleceu outras marcas 
de produtos que não tinham tanta relevância no 
varejo - podemos chamar de novos ganhadores. 
Mas, de um tempo para cá, as grandes marcas 
perceberam esse movimento e estão agindo para 
recuperar o espaço perdido!”

EDIS AMARAL (BRANCO)
Atacadão Dia a Dia

“A indústria tem dado uma atenção para o canal, mas não 
com toda a importância que merece pelas perspectivas de 
crescimento futuro. Ainda está muito longe do que o ca-
nal merece.”

JOÃO ALBERTO PEREIRA
Fort Atacadista 

“Eu acredito que sim, o volume do Atacarejo hoje é fundamen-
tal para as indústrias . Tanto que a pressão para inclusão de 
mais SKUs mostra isso. Devemos, junto com as indústrias, 
analisar bem o aumento do sortimento para não perdermos 
foco na gestão dos estoques, giro e velocidade.”

AURIBERTO ALVES (BETO)
Maxxi Atacado

“Essa tendência de aumento de participação do C&C  no 
hábito de consumo dos brasileiros ainda tem muito a evo-
luir! Em tempos de dinheiro curto, essa tem sido uma saída 
econômica para as famílias brasileiras! Existem ainda mui-
tos ajustes que a indústria deve fazer para acompanhar esse 
crescimento!”

EULER FUAD NEJM
Apoio Mineiro

“O Atacarejo vem ganhando market share no 
Brasil devido à sua competitividade, e a indús-
tria já reconhece a importância desse canal 
oferecendo condições e embalagens específi-
cas para o setor. Acreditamos que ainda tem 
espaço para crescimento. A oferta de grandes 
embalagens e os baixos custos operacionais re-
presentam grandes vantagens do Cash&Carry. 
O mix de produtos abrange cada vez mais ca-
tegorias, atraindo as famílias e os comerciantes 
(transformadores, pequenos e grandes negó-
cios) que buscam mais economia, especial-
mente neste momento.”

RICARDO ROLDÃO
Roldão Atacadista

“Na minha visão, as grandes indústrias vêm acompanhan-
do de perto esse movimento de expansão do Cash dos últi-
mos anos, há alguns exemplos delas totalmente focadas nas 
oportunidades de vendas no Cash. Ou seja, a indústria está 
focando equipes específicas para o formato. A indústria en-
tendeu que a presença, mesmo que com margens bastante 
apertadas, é necessária pela forte expansão e pela alta com-
petitividade das lojas nos últimos anos. Vejo esse movimen-
to em paralelo: 1. Uma mudança de cultura do Cash, a fim 
de melhoria de sortimento e experiência do shopper. Des-
sa forma, atraindo shoppers de diferentes classes sociais e 
aumentando sua penetração nos lares; 2. Uma mudança de 
visão da indústria a fim de ganhar volume e penetração, be-
neficiando-se dos ganhos dessa penetração."

ILSON MATEUS 
Mix Mateus

“O que temos visto é que, do ano passado para 
cá, a indústria realmente entendeu a importân-
cia do setor Atacarejo e tem tomado muitas ini-
ciativas diferentes para o Cash. Nós temos feito 
muitas reuniões com diretoria, vice-presidência 
e presidência da maioria das indústrias e rece-
bido muito apoio."



A VOZ DO SETOR
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HÉLIO CLARO GLORIGIANO
Comercial Esperança

“A indústria vem percebendo a relevância do Atacare-
jo ao longo dos últimos anos, o que leva a uma adap-
tação estratégica em relação a precificação, logística, 
marketing e outros. O crescimento em market share 
das empresas de Atacarejo impactou diretamente o 
setor. Para que todos mantenham margens saudáveis 
em seus negócios e o produto chegue a um preço aces-
sível para o consumidor final, a indústria deve estar 
sempre atenta aos preços oferecidos aos canais ataca-
distas e varejistas para que não haja um desequilíbrio 
na cadeia. Além disso, a importância do Atacarejo 
também se fortalece pelo cadastramento das inova-
ções da indústria, aumentando o portfólio oferecido 
para seus clientes."

EDUARDO SEVERINI
Tenda Atacado

“É importante considerar que, já há algum tempo, a 
indústria está atenta ao aumento da importância do 
canal e tem buscado formas de fortalecer as parce-
rias com o Atacarejo. Nesse sentido, no último ano, 
notamos um foco maior da indústria em conhecer o 
comportamento de compra do shopper para ofere-
cer soluções mais adequadas às necessidades, sejam 
do transformador, do pequeno varejista ou dos con-
sumidores finais."

THÚLIO FERNANDES MARTINS
ABC Atacado e Varejo

"Entendo que algumas indústrias têm sua estratégia 
bem definida por canal e colocam o Cash em evi-
dência em packs de produtos 'levando mais e pa-
gando menos', buscando um ticket médio mais alto 
(a exemplo do que é feito nos EUA) e eliminando o 
conflito de preços entre canais. Mas ainda vejo uma 
oportunidade grande em várias indústrias de mar-
ca forte e de respaldo ao cliente final e cliente PJ."

ANTERO FILIPPO
Makro Atacado

  "Sem dúvida, o Atacarejo tem grande importância 
para  a indústria e isso vem sendo comprovado nos 
últimos anos, com o crescimento do canal que se 
deu com esse apoio. E, daqui em diante, a indústria 
pode e deve apoiar ainda mais. Hoje, operamos com 
baixo custo e esses benef ícios são repassados ao con-
sumidor. Por isso, conseguimos ser extremamente 
competitivos - e isso vai ao encontro da necessidade 
econômica vivida no país. Mais do que nunca, é im-
portante ter o apoio da indústria para sustentar esse 
modelo de negócio, que tem se apresentado como 
sucesso único no mundo. No Brasil, ele se compara 
bastante com o canal hard disccount, que é sucesso 
na Europa e em alguns outros países - aqui monta-
mos um hard disccount com uma loja de 6 a 8 mil 
metros... Além de oferecer aos clientes um sortimen-
to muito maior que ofereceria, por exemplo, um su-
permercado pequeno, um supermercado de bairro. 
Nos últimos anos, temos aumentado bastante o sor-
timento, e esse é um ponto-chave. A indústria tem 
insistido para que o canal comece a optar por uma 
variedade maior. O canal fez isso, então esse é outro 
ponto decisivo que a indústria tem para alavancar 
em cima desse nosso formato."

JOSÉ RODRIGUES DA COSTA NETO
Costa Atacadão 

“Penso que, com o crescimento exponencial do Ata-
carejo nos últimos anos, aliado à pandemia e aos 
problemas na cadeia de suprimentos, ainda estamos 
atrasados na qualidade de avaliação / mensuração 
do Atacarejo perante os comportamentos do consu-
midor no quesito produtos, marcas e embalagem…
Esse tema, sem dúvida, fará parte da pauta de 2022 
e tem um grande espaço de evolução, com benef í-
cios para todos os envolvidos.”
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VIRGÍLIO VILLEFORT
Villefort Mais Barato Todo Dia 

“Penso que a indústria deve estar muito atenta a 
esse momento para não perder a oportunidade de 
crescimento dos Atacarejos. Inclusive, ter o cuida-
do para não perder vendas dos seus produtos para 
os fornecedores mais dedicados."

BELMIRO DE FIGUEIREDO GOMES                                                
Assaí Atacadista 

"Embora a relação da indústria com o Atacarejo 
tenha evoluído bastante nos últimos anos e, mes-
mo ciente da importância que o canal tem no país,  
entendemos que ainda há espaço para avançar. O 
Atacarejo vende mais barato porque tem custos 
operacionais menores e não porque compra mais 
barato do fornecedor. No entanto, hoje já vemos 
muitas empresas dialogando mais e preocupadas 
em pensar de maneira conjunta as oportunidades 
oferecidas pelo segmento. Isso porque o Atacarejo 
é um setor que cresceu muito rápido, caiu no gosto 
da população e deverá seguir ganhando cada vez 
mais importância no Brasil. Por outro lado, o pró-
prio segmento tem buscado evoluir essa relação, 
com a criação e o fortalecimento de áreas como 
gestão de categorias e trade marketing, além da im-
plementação de novos serviços em suas unidades.
No Assaí, contaremos cada vez mais com o es-
treitamento de laços com os nossos parceiros da 
indústria a fim de que possamos continuar ofere-
cendo mais economia e preços competitivos para 
os nossos clientes, sejam eles os transformadores, 
os revendedores ou o consumidor final."

MARCO OLIVEIRA 
Atacadão

"Claramente as indústrias, tanto as multinacio-
nais como as nacionais, já estão alinhadas em sua 
estratégia com o crescimento do Cash e estão se 
aproveitando muito da capacidade de distribuição 
e eficiência do modelo. A presença nacional ajuda 
a indústria a fortalecer ainda mais suas estratégias 
regionais de marcas e distribuição.”

SULIVAN COVRE
Super Adega

“É nítido que as indústrias estão dando muito mais 
importância para o nosso formato. Sentimos que 
as atenções por parte da equipe de vendas das in-
dústrias estão voltadas para o nosso formato, seja 
pelo market share que o Atacarejo alcançou, seja 
quanto à taxa de crescimento que vem apresentando.”

DANIEL LUIZ GUERRA COSTA, 
Novo Atacarejo

“As indústrias estão em constante evolução para 
atender às mudanças de hábitos de compra do va-
rejo, trazendo muitas oportunidades para nosso ne-
gócio, como ações promocionais, novos Skus e Pa-
cks de embalagens específicos para o Cash. E ainda 
tem muita oportunidade pra continuar crescendo 
o market share do Atacarejo no Brasil."

JOVINO CAMPOS REIS
Bahamas Atacarejo

“Em parte, hoje, o Atacarejo já está sendo tratado 
por uma grande maioria de fornecedores de for-
ma diferente do varejo em condições comerciais, 
criando inclusive marcas e embalagens diferentes 
para o canal.”
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REUNIÃO ABAAS
NOVOS ASSOCIADOS

F
oi realizada no último dia 23 de fevereiro 
a reunião presencial, na sede da ABAAS, 
para dar as boas-vindas aos novos asso-
ciados e discutir temas importantes para 
o setor. Cada empresa é representada por 

seu dirigente máximo para que as tomadas de decisão 
sejam eficientes. Ao todo, 22 redes do segmento de 
autosserviço de alimentação integram a Associação.

A programação foi iniciada com um café da ma-
nhã, seguido de uma breve apresentação de cada 
nova bandeira. Após as apresentações, Alfredo Cos-
ta e Roberto Butragueño, respectivamente Presi-
dente e Diretor da NielsenIQ, divulgaram os dados 
mais recentes da pesquisa de mercado “Tendências 
de consumo e importância do Atacarejo no varejo 
moderno” sobre o ciclo de mudanças nos hábitos do 
consumidor e reflexos para o canal.

Da esquerda para direita (Em pé): Antero Filippo (Makro Atacado); José Rodrigues da Costa Neto (Costa Atacadão); José Evaldo Koch 
(Komprão Koch Atacadista); Daniel Luiz Guerra Costa (Novo Atacarejo); Rodolfo Nejm (Apoio Mineiro); Jovino Campos Reis (Bahamas 
Atacarejo); Sulivan Covre (Super Adega); Filipe Martins (Martminas Atacado e Varejo); Thúlio Martins (ABC Atacado e Varejo).

(Sentados) Everton Muffato (Max Atacadista); Belmiro de Figueiredo Gomes (Assaí Atacadista); Virgílio Villefort (Villefort Mais Barato 
Todo Dia); Hélio Claro Glorigiano (Comercial Esperança); Cleber Denis Gomez (Spani Atacadista).

Ao centro, Roberto Butragueño (NielsenIQ)
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Em seguida, o IBEVAR - Instituto Brasileiro 
de Executivos de Varejo, representado pelos pro-
fessores Claudio Felisoni e Hugo Neri, apontou 
indicadores sobre a “Relevância Econômica e So-
cial do Setor”.

O encerramento contou com reunião dos as-
sociados ABAAS com representantes da AmBev 

- Caio Lira (VP de Vendas); Bernardo Kaufman 
(Diretor de vendas dos clientes nacionais); Gior-
gio Cafasso (Diretor de vendas dos clientes regio-
nais); e Lana Melo (Especialista de Trade MKT) –, 
que também ofereceram almoço de boas-vindas 
no Restaurante Trattoria Fasano.

No encontro, que teve cinco horas de duração, 
foram discutidos outros assuntos relevantes ao 
setor e ao evento do Primeiro Ranking ABAAS, a 
ser realizado no dia 17 de março, em São Paulo. 

Caio Cesar Lira de Souza e Bernardo Kaufaman (AmBev)

Ao centro, Hugo Neri (IBEVAR)
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RADAR

O Brasil é o país com o maior índice de abertu-
ra de novas cervejarias do mundo. O princi-
pal fator desse crescimento é a revolução das 
cervejas artesanais, ligada ao comportamento 
dos consumidores, que cada vez mais desejam 

uma experiência de consumo particular e anseiam por be-
ber algo diferente.  

Antenado a essas mudanças do mercado e com o objetivo 
de democratizar o acesso às cervejas artesanais no Brasil, o 
Grupo HEINEKEN traz, por meio de suas marcas Eisenbahn 
e Baden Baden, uma diversidade de estilos para levar o co-
nhecimento cervejeiro a todos os amantes da bebida.

Com esse portfólio – Eisenbahn IPA, Eisenbahn Pale 
Ale, Eisenbahn Weizenbier e Eisenbahn Pilsen –, a marca 
busca trazer o universo artesanal para quem hoje consome 
premium, para que essas pessoas continuem evoluindo nas 
descobertas de sabores. Nossos estilos são recrutadores da 
categoria, o que significa que boa parte dos novos entrantes 
no segmento craft obtém conhecimento por meio da mar-

EISENBAHN, 
UM CONVITE 
AO UNIVERSO 
DAS CERVEJAS 
ARTESANAIS

ca Eisenbahn. Para as pessoas que já nutrem uma paixão 
pela diversidade de sabores dos estilos artesanais, o Gru-
po HEINEKEN conta com Baden Baden Witbier, Baden 
Baden IPA, Baden Baden Golden e Baden Baden Cristal, 
que nos trazem uma experiência que vai da Pilsen, passan-
do por estilos com notas de coentro e laranja, maracujá e 
canela com frutas vermelhas.

As cervejas craft apresentam crescimento consistente ao 
longo dos últimos anos, e o Canal Cash&Carry tem con-
tribuído para essa evolução junto ao Grupo HEINEKEN. 
Para este ano, temos em nosso alinhamento manter o foco 
em craft, garantindo a expansão do segmento.

Para dar ainda mais visibilidade para o segmento e in-
centivar o consumo de cervejas craft, a marca ainda pa-
trocina o Eisenbahn Mestre Cervejeiro, e tem outras par-
cerias previstas. 

Cada vez mais, a HEINEKEN vem trabalhando para dar 
visibilidade a esse mercado e agregar ainda mais amantes 
nesse universo incrível das cervejas artesanais. 
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Por Diego Antonelli

Com um faturamento anual que gira em torno de R$ 230 bilhões 
e mais de 2 mil lojas em funcionamento, o setor é responsável 

por quase 2% do PIB do Brasil

RANKING



U
m modelo de negócio efi-
ciente, com custo compe-
titivo e que cresce a cada 
ano no Brasil. É com essa 
fórmula que o setor do Ata-

carejo já se encontra presente em 66% dos 
lares brasileiros – um aumento de 28% em 
relação a 2015, por exemplo. Ao oferecer 
alimentos e outros produtos a um preço 
justo ao consumidor, o setor se consoli-
da como o principal canal abastecedor da 
população brasileira. 

Com um faturamento anual que gira em 
torno de R$ 230 bilhões e mais de 2 mil 
lojas em funcionamento, o setor é respon-
sável por quase 2% do valor do Produto 
Interno Bruto (PIB) do país. O canal ain-
da emprega mais de 250 mil funcionários. 

No fechamento do ano 2021, o setor de 
Atacarejo já representava 20% das vendas 
totais do mercado brasileiro. De janeiro de 
2021 a janeiro de 2022, a área já aumentou 
sua participação no varejo em 6,1% - de 
37,4% para 43,5%.

O crescimento expressivo do setor en-
contra eco e reflexo na população. Com 
preços, em média, 15% menores do que os 
dos supermercados, as redes de Atacarejo 
atraem a atenção dos consumidores. Des-
sa forma, a população consegue diminuir 

o consumo fora do lar e serviços supér-
fluos, diversifica canais de compra, o que 
faz com que o consumidor vise sempre o 
melhor custo-benef ício. 

Ou seja, o consumidor se mostra cada 
vez mais atento na procura das melhores 
alternativas de preço e, também, na busca 
por compras abastecedoras. Um exemplo 
disso é o quesito “compra do mês”, que se 
mostra cada vez mais preponderante nas 
redes de Atacarejo – em 2020 represen-
tava 68,6% e passou para 71,6% em 2021.

Devido a esse aumento econômico ex-
ponencial do setor, a ABAAS realizará no 
dia 17 de março um evento, em São Paulo, 
em que serão apresentados alguns núme-
ros e estatísticas do Atacarejo no Brasil 
(veja mais ao lado).

Todos esses dados indicam que o Ata-
carejo ultrapassou os demais canais de va-
rejo alimentar como o primeiro canal em 
penetração nos lares brasileiros. O cresci-
mento se dá pelo aumento de performance 
e maiores vendas por loja e, também, pela 
abertura de lojas. 

Hoje, a abertura de lojas já responde pela 
maior fatia do crescimento, com 62% do 
crescimento do canal. De 2020 para 2021, 
houve um aumento de 16% em relação à 
abertura de novas lojas de Atacarejo no país.

PREVISÃO 
A previsão para os próximos anos é 
de que o setor continue como uma 
das principais áreas de crescimen-
to dentro do varejo alimentar. Com 
crescimentos expressivos no fatura-
mento e um ritmo forte de aberturas 
do setor (já anunciado pelos princi-
pais operadores), as redes de Ataca-
rejo se firmam como pilares impres-
cindíveis para a evolução econômica 
da rede varejista no Brasil.  

Diante dos números superlati-
vos do setor, o desafio permanente 
é conseguir continuar atendendo às 
demandas de um consumidor bra-
sileiro cada vez mais exigente, mais 
informado e com mais alternativas 
de compra, como o e-commerce. 
Um dos caminhos encontrados é 
aumentar o portfólio de produtos 
para conquistar o consumidor: 51% 
dos produtos disponíveis para ele – 
como alimentício, limpeza, higiene, 
perfumaria, dentre outros – já são 
encontrados no canal do Atacarejo, 
por exemplo.  

Com crescimentos expressivos no faturamento e um 
ritmo forte de aberturas do setor, as redes de Atacarejo 
se firmam como pilares imprescindíveis para a evolução 

econômica da rede varejista no Brasil

abaas.com.br  I 17
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A Associação Brasileira dos Atacadis-
tas de Autosserviço (ABAAS) realiza 
no dia 17 de março, em São Paulo, o 
Workshop ABAAS 2022 - Tendên-
cia de Consumo e a Importância 
Econômica e Social do Atacarejo, 
que irá debater o mercado do Ataca-
rejo no Brasil e apresentar o primeiro 
ranking da associação, com dados e 
estatísticas do setor. 

O evento contará com diversos pai-
néis temáticos. A diretora da Advantage 
para a América Latina, Ana Fioratti, 
irá explanar sobre a “Importância do 
Market Share do Atacarejo para os 
resultados da indústria – oportuni-
dades atuais na visão da indústria e 
do Atacarejo”. Em seguida, será rea-
lizada a entrega da “Premiação TOP 
10 Advantage” às dez indústrias mais 
bem avaliadas na pesquisa.

Posteriormente, Ana Paula Ma-
niero, Gerente de Desenvolvimento 
Setorial, irá apresentar uma palestra 
sobre o “Uso de Códigos Bidimen-

sionais - Como as empresas devem 
adequar os PDVs e embalagens para 
esta evolução.”

O terceiro painel será um bate- 
-papo com as empresas patrocinado-
ras “Cota Premium”: Aurora, Coca-

-Cola, Flora, Gtex Brasil, Heineken, 
Limppano e Ypê. O quarto painel 
será apresentado pelo presidente da 
NielsenIQ, Alfredo Costa, e pelo di-
retor da NielsenIQ, Roberto Butra-
gueño Revenga. Eles irão abordar as 

“Tendências do mercado brasileiro e 
o futuro do Atacarejo”.

Logo em seguida, as empresas pa-
trocinadoras “Cota Ouro” – Condor, 
GS1, Itambé, Mondelez, Nestlé, P&G, 
SC Johnson e Unilever – participam 
de um bate-papo no quinto painel do 
dia. O sexto e último painel terá como 
tema “Infraestrutura de comerciali-
zação e logística do abastecimento 
alimentar no Brasil”.

Por fim, o Primeiro Ranking 
ABAAS será apresentado ao público. 

CRISE?
Além disso, mesmo diante de crises eco-
nômicas, que resultaram na queda do 
poder aquisitivo da população – espe-
cialmente no período da pandemia –, do 
aumento do desemprego, somados à in-
flação persistente, à seca histórica – que 
compromete o abastecimento de energia 
e o agronegócio –, a alta de juros e o de-
sarranjo fiscal, o setor de Atacarejo deve-
rá continuar apresentando bons índices 
de crescimento, evoluindo ano após ano. 

Afinal, o consumidor continuará cada 
vez mais à procura das melhores alterna-
tivas de custo-benef ício e na busca por 
realizar as chamadas “compras abastece-
doras”. Uma prova disso é que as cestas de 
perecíveis frescos e mercearia respondem 
juntas por mais de 40% das vendas do ca-
nal. O segmento de perecíveis frescos, ovos, 
açougue/avícola/peixaria, frios, presunta-
dos, dentre outros pesáveis, é responsável 
por 21,5% das vendas totais, tendo açou-
gue/avícola/peixaria como seu maior des-
taque, com mais de ⅓ das vendas da cesta. 

A partir desse contexto, é fundamental 
que o Atacarejo mantenha seu posiciona-
mento como referência de bom custo-be-
nef ício, ao mesmo tempo em que deve 
continuar desenvolvendo uma variedade 
de produtos mais completa e uma expe-
riência de compra cada vez melhor para 
responder a esse consumidor mais exi-
gente. Além disso, é fundamental atuar 
no mercado com dois objetivos principais: 
manter a base de clientes já regulares e 
conseguir atrair novos clientes.

EVENTO DEBATE SETOR DO ATACAREJO 

RANKING
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Evento da ABAAS 
acontecerá no Hotel 

Unique dia 17 de março, 
em São Paulo
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Esta é a primeira edição do Ranking ABAAS, que traz o fa-
turamento, a quantidade de lojas e de funcionários de um número 
significativo dos associados, ressaltando a força e o trabalho de 
cada um para tracionar o desenvolvimento do setor. 

O segmento do Atacarejo, de acordo com estudo produzido 
pela ABAAS, teve faturamento em 2021 superior a R$ 230 bilhões. 

A associação está presente em praticamente todos os estados, 
através de seus associados, atuando fortemente para o desenvol-
vimento regional na arrecadação de impostos, promoção de em-
pregos diretos e indiretos e geração de renda.

NOTAS METODOLÓGICAS DO RANKING

 Os dados foram divulgados pelos associados ABAAS

 Os valores são referentes a 2021

 Os associados ABAAS tiveram a opção de divulgar o 
faturamento total – considerando todo o seu negócio de 
varejo, ou apenas a bandeira Atacarejo

PATROCINADORES APOIADORES

NOSSOS ASSOCIADOS

ASSOCIADO FATURAMENTO EM 2021 NÚMERO DE LOJASRANKING FUNCIONÁRIOS

ATACADÃO

ASSAÍ ATACADISTA

MAX ATACADISTA

FORT ATACADISTA

MIX MATEUS

MAXXI ATACADO

TENDA ATACADO

MART MINAS ATACADO E VAREJO

COSTA ATACADÃO

KOMPRÃO (GRUPO KOCH) 

ATACADÃO DIA A DIA

SPANI ATACADISTA

APOIO MINEIRO

BAHAMAS

SUPERMERCADOS ABC

MAKRO

COMERCIAL ESPERANÇA

VILLEFORT MAIS BARATO TODO DIA

SUPER ADEGA

GIGA ATACADO

NOVO ATACADO

TOTAL

58.993.000.000

45.585.000.000

10.589.320.150

9.702.545.000

8.697.000.000

7.000.000.000

5.488.750.000

5.351.432.911

5.032.637.036

4.524.850.000

3.761.301.632

3.569.955.051

3.477.511.608

3.472.271.859

3.263.000.000

3.035.186.000

2.780.000.000

2.315.017.072

2.176.000.000

1.459.121.834

1.400.000.000

191.673.900.153
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GESTÃO COLABORATIVA

Por Manoela Leão

Seja qual for o plano estratégico para estabelecer uma gestão 
colaborativa, a conclusão é que esse tem sido o melhor caminho para 
o fortalecimento em conjunto. E ainda há muito espaço para crescer

RELACIONAMENTO
Indústria e Varejo

C
om sede no Canadá e atua-
ção em mais de 40 países, in-
cluindo o Brasil, a Advantage 
é uma empresa global focada 
em Gestão Colaborativa que 

mede, anualmente, o relacionamento entre 
indústria e canais (por exemplo, o Atacarejo), 
apontando as melhores práticas, os pontos 
críticos para boa performance e o que pode 
ser melhorado para obter resultados  sus-
tentáveis. São mais de 7 mil questionários 
e aproximadamente 1.500 entrevistas com 
indústrias e varejistas para entender como 
anda a colaboração na cadeia de distribuição. 

“Está claro que a gestão colaborativa é um 
caminho sem volta”, afirma Ana Fioratti, Di-
retora Advantage para a América Latina e o 
Brasil. “Para que fornecedores e varejistas  
ganhem espaço em um cenário cada vez mais 
fragmentado com os seus parceiros B2B, de-
vem construir confiança na execução de hoje 
e uma defesa da sua visão e liderança para o 
futuro”, defende Fioratti. “Quanto mais en-
gajados estão todos os elos da cadeia, maior 
é a possibilidade de resultados sustentáveis 
para ambos os lados”, conclui.

As pesquisas de 2021 apontaram que a 
existem muitas oportunidades de desenvol-
vimento do canal. Ainda há muita diferença 
de forma de atuação entre empresas (tanto 
industriais quanto Atacarejo), sinalizando 
que o canal ainda tem muitas oportunida-

As boas práticas de relacionamento colaborativo entre varejo e Atacarejo ren-
deram reconhecimento nacional às empresas citadas. As principais práticas que 
efetivamente destacaram essas empresas das demais podem ser resumidas em: 
foco no canal Atacarejo! 

Personalização e estrutura oferecida ao canal; planejamento conjunto e exe-
cução dos planos de negócios, trazendo resultados efetivos para ambos os lados; 
adequação de sortimento e foco no shopper foram decisivos para o reconheci-
mento da colaboração entre os setores. 

TOP 10 FORNECEDORES DO 
CANAL ATACAREJO EM 2021 

des de evolução na jornada da gestão co-
laborativa, trazendo resultados efetivos e 
sustentáveis para os dois setores. 

Os temas apontados como prioritá-
rios em termos de oportunidades para 
o canal foram: entendimento das ne-
cessidades do canal e personalização da 

atuação; margem; interesse genuíno em 
trabalhar como parceiros; planejamento 
JBP; e gestão do sortimento para o canal 
digital. 60% dos entrevistados apontam 
o Atacarejo como “neutro”, com muitas 
oportunidades de diferenciação versus 
outros modelos de negócios. 
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PARCEIROS DA INDÚSTRIA

 ESCOVAS E PENTES

O brasileiro tem mudado sensivelmente seus hábitos de 
consumo nos últimos dois anos, tanto pelos cuidados com 
a saúde e o bem-estar quanto pela maneira de investir a 
sua renda. A Condor - empresa nacional e líder em diver-
sas categorias dos segmentos de Limpeza, Higiene Bucal, 
Beleza e Pintura - está atenta às novas necessidades dos 
consumidores e lança a Linha Bellê, uma gama de qua-
tro escovas e um pente, todos em materiais plásticos de 
qualidade e com preços mais acessíveis. Com cores ale-
gres, os cinco novos acessórios de Beleza atendem à três 
principais funcionalidades do cuidado capilar: desemba-
raçar, alisar e modelar. As escovas chegam às prateleiras 
com a proposta de praticidade no dia a dia e com preços 
muito acessíveis.

ECONÔMICOS

 LANÇAMENTO

“Seguimos o nosso compromisso de sempre atender às ne-
cessidades dos nossos consumidores. Queremos mostrar 
que é possível oferecermos produtos a preços acessíveis 
e com qualidade, o que é o maior diferencial da Condor 
no mercado”, afirma Tatiana Soares, Gerente de Marke-
ting da categoria Beleza.
 

Nescafé Intensidade Máxima ingressa na catego-
ria de café especial, como uma porta de entrada 
no mundo de sabores e texturas para os amantes 
do café preto e intenso. Em cada xícara, o estrean-
te oferece uma experiência sensorial que facilita a 
transição e a experimentação de um café premium 
de classificação superior. De grãos especialmente 
selecionados a torra intensa, o novo Nescafé In-
tensidade Máxima resulta em um aroma marcan-
te e persistente, que chega ao paladar dos brasilei-
ros. Disponível nas maiores redes de todo o país.

NOVA EXPERIÊNCIA

NOVIDADE

DE NESCAFÉ
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PARCEIROS DA INDÚSTRIA

A Flora, indústria nacional de bens 
de consumo, oferece produtos ino-
vadores com qualidade, assertividade 
e velocidade. Na seção de limpeza, 
conta com a eficiência de Minuano; 
para os cuidados pessoais, possui 
itens de higiene, como a renomada 
perfumação de Francis; e, para os 
cabelos, apresenta cosméticos que 
cuidam dos fios com Neutrox e OX. 

Dedicado a atender à pluralidade 
das demandas dos consumidores, 
seu Centro de Pesquisa, Desenvolvi-
mento e Inovação está estabelecido 
no Brasil. Nos últimos cinco anos, 
o time da Flora lançou mais de 300 
novos produtos e movimentou mais 
de 600 SKUs, sendo 254 em novas 
tecnologias para higiene pessoal e 
limpeza da casa.

AGILIDADE  
E EFICÊNCIA

 INOVAÇÃO

Pantene, marca de cuidados com os cabelos da P&G, 
amplia seu portfólio com a nova coleção Pantene 
Colágeno Hidrata&Resgata. Sua fórmula com colá-
geno 100% natural, biotina e Pro-Vitamina B5 tra-
ta profundamente os fios para um cabelo saudável 
mesmo depois de transformações químicas, colo-
ração ou ferramentas de calor. A linha chega com 
três segmentos: shampoo, condicionador e máscara 
hidratante. A vencedora do BBB21, Juliette, será a 
estrela dessa nova linha. Os produtos serão distri-
buídos em todos os canais de todo o país.

HIDRATA
& RESGATA

NOVIDADE



A importância da 
Execução no Checkout

Mesmo com menos 
volume, itens não 
alimentares, como as 
lâminas, entregam mais 
rentabilidade para a loja, 
e representam maior 
parte das vendas 
do checkout.

Vendas em volume Vendas em valor Rentabilidade

Para isso, a estratégia de posicionamento das categorias 
faz a diferença, já que a interação é 2x maior quando 
itens são expostos do mesmo lado da esteira do caixa 
—  podendo aumentar as vendas em até +20%2.

No caso da Categoria de Lâminas, por se tratar de 
uma categoria de LEMBRANÇA para o lojista e para
o consumidor � nal, 40% da venda ocorre no checkout
e pontos extras3. Além disso, se executada com o espaço 
recomendado, pode trazer 35% de crescimento 
nas vendas em valor.

Com isso, lojas com CHECKOUT crescem 5x MAIS4. 
Em um teste realizado de janeiro a junho de 2020, 
a Categoria teve um crescimento de 9% nas lojas de controle, 
enquanto nas lojas com novos móveis de checkout executados, 
no mesmo período, obteve 48% DE CRESCIMENTO.

1 Fonte: Global Checkout P&G 2017  |  2 Fonte: Estudo Nielsen 
“eye tracker” 2017  |  3 Fonte: DATAHUB – dado interno P&G  
4 Fonte P&G: Mirror (Sell out T.Categoria) e Datahub 
(Lojas com novos Checkouts) | Período: JASO’21vs YA

Todas as decisões de preços, promoções e distribuição são critérios 
do revendedor. A P&G não determina, concorda, nem mede o 
lucro tampouco a margem dos clientes. Os mesmos são determinados 
apenas pelo cliente. As medidas de lucro e margem em qualquer 
relatório tem a intenção somente de entender como o cliente 
está avaliando a performance dos produtos P&G por categoria. 
Todas as projeções apresentadas são apenas estimativas, 
sem quaisquer garantias de realização por parte da P&G.

Alimentar Alimentar Alimentar

Não-alimentar Não-alimentar Não-alimentar

Os itens de Checkout são aqueles que � cam expostos nos móveis junto ao caixa da loja e podem otimizar 
os resultados do negócio. Se executados corretamente (com o sortimento correto, posicionamento adequado 
e disponibilidade de itens), 50% dos consumidores1 compram no checkout. Por ser uma atitude in� uenciada 
pela LEMBRANÇA, apenas 17% veri� cam preços. Além disso, quanto MAIOR O TEMPO DE FILA em uma loja, 
MAIORES AS VENDAS no checkout. 

Para alavancar AINDA MAIS a 
rentabilidade da área da sua 
loja, anunciamos uma grande 
novidade: as maiores indústrias 
presentes no checkout das lojas, 
estão atuando em conjunto na 
produção de móveis e soluções 
que comportam as diversas 
categorias que podem alavancar 
o seu resultado no checkout. 

100%

50%

20% 60% 56%

80% 40% 44%

PubliEditorial_Checkout_P&G_205x275_21022022_v2.indd   2PubliEditorial_Checkout_P&G_205x275_21022022_v2.indd   2 2/21/22   6:38 PM2/21/22   6:38 PM
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INOVAÇÃO

Por Diego Antonelli E
sses cartões têm o logo e o nome da 
empresa impressos e são válidos para 
compras dentro da rede. Uma pes-
quisa realizada no final de 2019 pela 
Locomotiva, em parceria com a em-

presa de tecnologia Conductor, chegou a apontar 
que 71% dos entrevistados preferiam redes que 
ofereciam esse meio de pagamento.

Um caso de sucesso é o da rede Spani Ataca-
dista, que implantou seu cartão próprio em 2007. 

“Os clientes têm mais facilidade na hora da com-
pra, mais prazo para o pagamento e possibilida-

Fidelizar clientes e fortalecer a marca são duas das principais vantagens para as 
empresas apostarem na emissão de cartões de crédito próprios – conhecidos como 
private label. As redes de Atacarejo têm apostado cada vez mais nessa estratégia

PRIVATE LABEL 
um caminho para 
fidelizar clientes
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de de parcelamento dos seus gastos.  Para a rede, os 
benef ícios são a fidelização do cliente e o aumento 
do ticket médio da loja”, afirma o diretor comercial 
da rede, Flávio Almeida. 

Isso porque, com os cartões próprios, a empresa 
pode aumentar o poder de compra do consumidor e, 
consequentemente, elevar o volume das suas vendas, já 
que é possível facilitar aos clientes o acesso ao crédito.

Para implantar o private label, a Spani analisou os 
benefícios que os clientes e a própria empresa teriam. 

“Priorizamos a satisfação de nossos clientes, bem como 
a qualidade de nossos serviços e, com o cartão próprio 



 
CINCO VANTAGENS DOS 
CARTÕES PRÓPRIOS: 

Mantém a base de clientes de posse da 
loja (no caso da administração própria);

Cria programas de fidelidade para 
incentivar vendas;

Gera flexibilidade para regras de vendas 
e planos de pagamento;

Garante que os ganhos financeiros da 
operação fiquem com a loja e não com 
um terceiro, no caso, as financeiras;

Aumenta o ticket médio. 
 

 

A implantação dos cartões próprios 
também ajuda a incentivar o cliente a 

consumir conforme suas necessidades, 
ofertando limites de crédito diferenciados, 

além de descontos especiais para os 
consumidores fidelizados

FLEXIBILIDADE E FLUXO DE 
CAIXA PARA OS CLIENTES
A rede atacadista Makro é outra empresa do setor que aposta na 
adoção de cartões de crédito próprios. Desde o início de 2008, a rede 
implantou seus private label. “O Makro decidiu oferecer maior fle-
xibilidade na forma de pagamento, economia e melhoria do fluxo 
de caixa para seus clientes. Dessa maneira, em parceria com o Ban-
co Bradescard, implementamos o Cartão Makro”, conta Fabio Luiz 
Fonaro, gerente de Serviços Financeiros do atacadista.

Os benefícios, segundo ele, atingem tanto os consumidores quan-
to a própria empresa. “Para o cliente, ao utilizar o Cartão Makro, 
ele tem como diferencial a possibilidade de pagar o preço de ata-
cado em todos os produtos, parcelar em até 10 vezes sem juros em 
itens automotivos, móveis, pet, faça você mesmo e eletrônicos, e 
também em até 12 vezes fixas em todos os produtos alimentícios, 
bebidas, higiene, limpeza e perfumaria, além de descontos exclusi-
vos nos itens das Super Marcas Makro”, relata. 

Por sua vez, para a empresa, o principal benefício é a fidelização 
de seus clientes, que, ao usufruírem das vantagens, acabam voltan-
do para economizar nas lojas da rede.  “Nos últimos dois anos, por 
exemplo, oferecemos em meses específicos a opção de pagar suas 
compras em até 70 dias, auxiliando nossos clientes a terem mais 
flexibilidade, revela Fonaro. 

da rede, nossos clientes podem usufruir de diversos be-
nefícios e facilidades na hora de fazer suas compras”, 
ressalta Almeida.

A implantação dos cartões próprios também ajuda 
a incentivar o cliente a consumir conforme suas ne-
cessidades, ofertando limites de crédito diferenciados, 
além de descontos especiais para os consumidores fi-
delizados. Já na emissão da fatura, é possível que a rede 
inclua os juros e os encargos de maneira simplificada, 
fazendo com que aumente a rentabilização das opera-
ções realizadas pelos clientes, pois esses valores vão di-
retamente para a loja e não para financeiras ou bancos.

As redes também são beneficiadas financeiramente 
por meio de incremento de lucro em cima da operação 
de crédito que a própria loja oferece, a partir de juros, 
encargos e tarifas da operação do cartão. 
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Por Eduardo Sganzerla

Gilson Mazetto, 
vice-presidente do 
Comercial & Marketing 
da Ypê, fala sobre as 
perspectivas do mercado 
brasileiro, os planos de 
expansão e as lições 
aprendidas com a 
pandemia

O Atacarejo é estratégico

PARA A YPÊ

ENTREVISTA COM A INDÚSTRIA

O setor de Atacarejo é funda-
mental para nós por contri-
buir com a capilaridade na 
distribuição de nossos pro-
dutos em todos os estados do 

Brasil. As parcerias com esse segmento são 
importantes e fazem toda a diferença em 
nossa estratégia de chegar ao consumidor 
final, com a garantia de preços competi-
tivos ao mercado.” Essa é a avaliação do 
executivo Gilson Mazetto, vice-presiden-
te do Comercial & Marketing da Ypê, em-
presa 100% brasileira, que conta hoje com 
6 mil colaboradores e está comemorando 
71 anos de atuação.

Em entrevista exclusiva a esta revista, 
Mazetto fala sobre as principais metas da 
empresa, preocupações sobre o mercado e 

o país, as lições aprendidas com a pandemia 
e os projetos de sustentabilidade e respon-
sabilidade social da empresa. Fornecedora 
de 300 produtos de limpeza e higiene (Ypê, 
Atol, Assolan, Tixan e Perfex), suas marcas 
destacam-se como líderes de mercado em 
detergente líquido, sabão em barra e ama-
ciante tradicional. “Hoje, produtos como os 
nossos deixaram de ser agentes de limpeza 
e passaram a ser agentes de saúde”, revela.

Segundo Mazetto, o Atacarejo é estra-
tégico para a Ypê: “Diversas campanhas, 
produtos e trabalhos no PDV são pensados 
especificamente para esse canal. Nosso ob-
jetivo é elevar nossa relação de transacio-
nal para estratégica com todos os clientes, 
e já temos casos de bastante sucesso nesse 
sentido”, diz. Veja na íntegra a entrevista.
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O Atacarejo é estratégico
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Como a Ypê analisa as perspecti-
vas de vendas e ganho de mercado 
em 2022?

GILSON MAZETTO  - Continuamos 
otimistas e acreditamos que seguiremos 
crescendo em faturamento e volume de 
venda, de maneira sólida, como tem sido 
há mais de 70 anos. Continuaremos inves-
tindo em inovação, com produtos diver-
sificados em categorias já consolidadas e 
outros voltados aos novos hábitos de con-
sumo, uma vez que os produtos deixaram 
de ser agentes de limpeza e passaram a ser 
agentes de saúde. Manteremos o foco em 
qualidade e preço justo, num profundo 
conhecimento das necessidades atuais e 
futuras dos consumidores. Após quase 

dois anos de pandemia, essa nova dinâ-
mica de higienização pessoal, dos lares e 
dos espaços f ísicos tornou-se um hábito, 
um comportamento arraigado nas pes-
soas. Independentemente do controle do 
contágio, esse novo hábito, de uma limpe-
za mais frequente, completa e cuidadosa, 
veio para ficar. O principal lançamento na 
categoria Limpeza em 2021 foi a ‘Linha 
Ypê Antibac’, um portfólio de produtos 
com ação bactericida – e que  alguns de-
les, eficazes contra a Covid-19 – que traz 
ainda mais cuidado, conforto e proteção 
para os consumidores em relação à lim-
peza das roupas, da casa e do lar como 
um todo. Considerando o novo hábito de 
limpeza e o desejo dos consumidores por 
produtos ‘antibac’, a Ypê está e seguirá in-

vestindo de forma contundente na ‘Linha 
Ypê Antibac’ nos próximos anos. Estamos 
bem preparados em termos de infraestru-
tura, inovações e frentes de estímulo ao 
consumo para fazer de 2022, junto aos 
nossos parceiros, um ano de resultados 
sólidos e bastante positivos. 

Gilson Mazetto, 
vice-presidente do Comercial 
& Marketing da Ypê
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Quais são os planos de expansão da 
Ypê para este ano e 2023?

GM  - No estado de São Paulo, estamos 
investindo na inovação e modernização 
do Centro de Distribuição da unidade de 
Amparo, que está sendo chamado CD 4.0. 
Também iniciamos a expansão do Cen-
tro de Distribuição em nossa unidade de 
Salto, que contemplará ainda a moderni-
zação do processo de produção do sabão 
em pó, com novos equipamentos que irão 
melhorar ainda mais a qualidade e a efi-
ciência do processo produtivo. No Nor-
deste, estamos construindo uma nova uni-
dade fabril em Itapissuma, Pernambuco, 
para fortalecer a presença da empresa na 
região, que já conta com uma fábrica da 
Ypê em Simões Filho, na Bahia. Em linha 
com o nosso ideal de acreditar e investir 
no Brasil, a nova fábrica apoiará o desen-
volvimento econômico e social da região 
Nordeste, estratégica para o crescimento 
do país, com a criação de empregos dire-
tos e indiretos. A nova fábrica já nascerá 
sustentável e toda a água será provenien-
te de poços artesianos, opção menos im-
pactante à natureza quando comparada à 
captação superficial, enquanto as caldeiras 
serão abastecidas com gás natural enca-
nado, combustível mais limpo e eficiente 
que outras fontes de origem fóssil. Essas 
iniciativas reafirmam a nossa preocupa-
ção com ações e práticas que promovam 
impactos positivos para a sociedade e 
para o planeta.
 
É possível dimensionar o impacto 
das atuais dificuldades do país – in-
flação, câmbio alto e queda do poder 
aquisitivo da população, dentre ou-
tros fatores – na performance e nos 
resultados da empresa em 2022?

GM  - Sabemos que a inflação, o desem-
prego e a pandemia são variáveis desafiado-

ras para qualquer negócio. O aumento do 
custo das commodities tem pressionado a 
inflação tanto para a indústria como para 
o consumidor final. O ano de 2022 ten-
de a ser um período com a inflação pres-
sionada e com uma lenta recuperação do 
poder aquisitivo. Dentro desse contexto, 
o consumidor, mais do que nunca, possi-
velmente irá valorizar e preferir produtos 
que ofereçam um bom custo-benef ício. 
E a Ypê é reconhecida por oferecer itens 
com muita qualidade e preço justo. Hoje 
temos em nosso portfólio diversas marcas 
e produtos nas mais variadas categorias 
com uma ótima relação custo-benef ício.
 
Como a Ypê vê o futuro da economia 
brasileira em curto e médio prazo?

GM - Somos uma empresa 100% brasi-
leira, que continua investindo e apostan-

do no país. Esperamos um mercado em 
crescimento em 2022,  com o consumidor 
ainda sentindo o reflexo do aumento das 
commodities na inflação. Nesse cenário, o 
consumidor tende a ser bastante racional 
nas suas escolhas valorizando o custo-be-
nefício, o que é uma fortaleza da marca Ypê 
em diversas categorias. No médio prazo, 
continuamos apostando no crescimento 
do Brasil e no desenvolvimento da cate-
goria de limpeza. 

Qual é a importância do setor de Ata-
carejo para a Ypê?

GM - Diversas campanhas, produtos e 
trabalhos no PDV são pensados especi-
ficamente para esse canal. Nosso objeti-
vo é elevar nossa relação de transacional 
para estratégica com todos os clientes, e 
já temos casos de bastante sucesso nesse 

ENTREVISTA COM A INDÚSTRIA
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Somos uma 
empresa 100% 
brasileira, que 

continua investindo 
e apostando no 

país. Esperamos 
um mercado em 

crescimento 
em 2022

sentido. Utilizamos ferramentas como o 
JBP (Joint Business Plan) para monitorar 
e elevar nosso trabalho junto ao Atacarejo.
 
Quais foram os esforços da empre-
sa, durante a pandemia, para manter 
a produção em dia com o mercado, 
adequar-se aos cuidados de pre-
venção à Covid-19, elevar o espírito 
corporativo e responder às necessi-
dades da sustentabilidade e da sua 
responsabilidade social?

GM - Na pandemia, os produtos de higie-
ne e limpeza desempenharam um papel 
muito importante, e desde o início não 
poderíamos interromper a produção e o 
abastecimento do mercado. Diante desse 
cenário, o primeiro desafio foi garantir a 
segurança e a saúde de todos os nossos 
colaboradores e de suas famílias. Para isso, 

adotamos protocolos e procedimentos 
que conseguiram minimizar os impactos 
da pandemia dentro de nossas fábricas. 
Também nos esforçamos para assegurar 
que os produtos Ypê continuariam che-
gando à casa de todos os brasileiros, em 
um momento em que eles se tornaram 
ainda mais necessários. Com a demanda 
aquecida, enfrentamos a falta de alguns 
insumos utilizados na fabricação de pro-
dutos de higiene e limpeza, além da alta 
em diversos custos. Tivemos dificuldades 
para o abastecimento de insumos impor-
tantes, como: caixas de papelão e resinas 
plásticas. As caixas de papelão, pela quebra 
da cadeia de abastecimento de reciclados 
e o grande aumento de consumo de em-
balagens em muitos segmentos; a resina 
plástica, principalmente a reciclada, por 
falta de insumos na cadeia de coleta de 
embalagens pelo Brasil. Além disso, ha-

via uma escassez de álcool em gel, produ-
to que até então não era produzido pela 
Ypê. Analisamos o cenário e chegamos à 
conclusão de que, fazendo readequações, 
poderíamos produzir o produto interna-
mente. Em menos de 72 horas, adaptamos 
com agilidade uma linha de produção na 
matriz em Amparo (SP) para fabricá-lo. 
Produzimos para doação até o fim do 
ano, quando acrescentamos o álcool em 
gel ao nosso portfólio. Naquele momento, 
também tínhamos o nosso compromisso 
social, pois era extremamente necessário 
ajudar a população a enfrentar essa crise. 
Doamos mais de 3,3 milhões de unida-
des de álcool 70%, entre as versões gel e 
líquida, cerca de 360 mil itens da marca e 
mais de 260 toneladas de sabão em barra. 
Ao todo, foram R$ 37 milhões doados em 
equipamentos hospitalares e itens de lim-
peza para instituições sociais e comuni-
dades brasileiras, além de participarmos 
da construção de usinas de oxigênio no 
Amazonas e da nova fábrica de vacinas 
do Instituto Butantan. 

  

Gilson Mazetto 
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A Ypê tem uma larga tradição de trabalhar com projetos de sus-
tentabilidade e de responsabilidade social. A companhia vem  
executando mais de uma dezena de ações planejadas, ao longo 
de várias décadas, e estreitando cada vez mais os laços com as 
comunidades nas áreas em que atua. “Nós buscamos sempre 
ampliar o nosso compromisso com ações voltadas para o meio 
ambiente e o social”, completa o executivo.

EMPRESA É PARCEIRA 
DE 150 COOPERATIVAS 
DE RECICLAGEM

Uma das mais importantes iniciativas no meio ambiente 
é a utilização de PET reciclado na composição das em-
balagens, desde 2006. “Nos últimos sete anos, utilizamos 
em média 50% de resina PET reciclada em substituição 
ao PET Virgem para a fabricação de nossos frascos, o 
que racionaliza o uso de recursos naturais”, acrescenta 
Mazetto. Nessa linha, a Ypê tem uma área dedicada aos 
projetos e design de embalagens – a Gerência de Tec-
nologia de Embalagens.

Redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) 
em 50% entre 2017 e 2019. Investimento de R$ 26,5 mi-
lhões em um novo sistema para a geração de calor a 
partir do uso de biomassa, um combustível renovável, 
na linha de produção de lava-roupas em pó. Em 2021, 
80,6% do combustível utilizado para a produção de seus 
produtos vieram de fontes renováveis.

O projeto Dê a Mão para o Futuro trabalha com mais 
de 150 cooperativas de reciclagem em 111 municípios 
brasileiros. O programa, gerido pela Associação Brasi-
leira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cos-
méticos (ABIHPEC), tem como objetivo unir ações que 
viabilizem a reciclagem de resíduos sólidos urbanos, re-
duzindo, assim, o volume de materiais que seriam des-
tinados aos aterros e, em paralelo, criar oportunidades 

para a melhoria das condições de trabalho, qualidade 
de vida e renda dos catadores de materiais recicláveis.

Implementação da biotecnologia de jardins filtrantes 
para o tratamento de efluentes industriais, efluentes do-
mésticos e reuso de água na unidade fabril de Anápo-
lis (GO). Essa tecnologia natural não gera maus odores 
nem o lodo geralmente visto no tratamento convencio-
nal de efluentes. 

A Ypê conta com uma rede de mais de 3 mil voluntá-
rios, que coletam e analisam a qualidade da água men-
salmente. O monitoramento, que até então existia só no 
rio Tietê, em São Paulo, ampliou-se para 249 rios em 17 
estados brasileiros em que há cobertura da ABIHPEC. 

Na área de responsabilidade social, um dos proje-
tos que orgulha a Ypê é o apoio, desde a sua fundação, 
há 46 anos, ao Serviço Espírita de Proteção à Infância 
(SEPI), uma instituição assistencial que atende, hoje, 700 
crianças e adolescentes nas cidades paulistas de Amparo, 
Monte Alegre do Sul e Tuiuti. Além disso, desde 2002, a 
Ypê contribui com a TUCCA – Associação para Crian-
ças e Adolescentes com Câncer. Apoia também a Man-
são do Caminho, instituição filantrópica, em Salvador 
(BA), que realiza atividades assistenciais para cerca de 
5 mil pessoas diariamente. 

VEJA UM RESUMO DAS PRINCIPAIS INICIATIVAS



/company/nielseniq@NielsenIQ.global



      I   Revista ABAAS34

MERCADO

Nesse cenário, é o setor do Atacarejo que 
aparece como um dos motores de cresci-
mento do varejo moderno, com variação 
em faturamento de 20% no acumulado do 
ano até setembro, sendo o canal mais im-
portante do segmento com mais de 45% de 
participação nas vendas no fechamento do 
ano passado. 

Ao comprar no Atacarejo, o consumi-
dor adéqua suas escolhas adotando novos 
hábitos, reduzindo o consumo fora do lar 
e os serviços supérfluos. Além disso, ao re-
alizar a compra do mês, é possível diversi-

Por Diego Antonelli

O Atacarejo é um canal 
que aumenta a sua 
base de consumidores 
progressivamente; o setor 
atinge 66% dos lares 
brasileiros em 2021 

O início da pandemia da Co-
vid-19 impactou a economia 
global em 2020 – e no Brasil 
a situação não foi diferen-
te. As restrições impostas às 

atividades econômicas e a necessidade de 
isolamento social para conter o vírus afe-
taram diretamente os principais setores da 
economia. Consequentemente, o consumo 
desacelerou. Em 2021, no entanto, houve 
sinais de melhora e o mercado financeiro 
brasileiro apontou um retorno do consumo 
em comparação ao ano anterior. 

Estudo traça hábitos de 
consumo no 
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ficar os canais, reduzir a ida ao ponto de 
vendas. O setor é o principal canal abas-
tecedor, apresentando aumento progressi-
vo da penetração, atingindo 66% dos lares 
brasileiros em 2021.

Os dados do mercado também permi-
tem observar um destaque na interferên-
cia da pandemia no hábito de consumo. 
De acordo com o estudo da NielsenIQ, o 
quesito “compra do mês” é preponderante 
nas redes de Atacarejo – em 2020 represen-
tava 68,6%, e passou para 71,6% em 2021. 

“O Atacarejo continua sendo um canal 
que aumenta a sua base de consumidores, 
com mais de dois terços dos lares brasileiros 
comprando regularmente, e alavancando 
uma dinâmica muito agressiva de abertura 
de novas lojas em todas as regiões do Bra-
sil”, explica Roberto Butragueño Revenga, 
diretor de Varejo Vertical da NielsenIQ 
no Brasil.  
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Roberto Butragueño Revenga
 Diretor de Varejo da NielsenIQ no Brasil

O consumidor adéqua suas escolhas, adotando novos hábitos

REDUZ  o consumo fora do lar e os serviços supérfluos

Reduz idas ao ponto de venda, efetuando  COMPRA DO MÊS

Tamanho da embalagem, visando  OPÇÕES DE DESEMBOLSO

Reduz volume, RACIONA  a compra

Diversifica canais, buscando o  CUSTO-BENEFÍCIO

Troca por marcas mais baratas  (TRADE DOWN)

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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MERCADO

Nesse sentido, o consumidor tem cada 
vez mais optado pela compra de embala-
gens pequenas – aumentando de 38,7% 
em 2020 para 39,5% no ano seguinte. A 
escolha por embalagens de tamanho mé-
dio oscilou de 51,5% para 50,4%. Produtos 
como cerveja têm a embalagem pequena 
como preferência (de 71,9% para 74,6%). 
Já leite, a opção pela embalagem média 
prevalece – de 98,8% para 96,6%.

 Além disso, outras marcas, considera-
das low price, ganham espaço no mercado 

– saltando de 20,8% do total das vendas, 
registrado em 2020, para 22,5% em 2021. 
Revenga reforça que, para todas as redes, 
permanecerá ao longo deste ano o impor-
tante “desafio de se adaptar às mudanças 
dos consumidores e encontrar o melhor 
equilíbrio entre essa melhora no formato 
Atacarejo e, ao mesmo tempo, continuar 
sendo o canal de referência em relação 
ao preço barato”.

Roberto Butragueño Revenga

Para todas as redes, 
permanecerá ao longo 

deste ano o importante 
“desafio de se adaptar 

às mudanças dos 
consumidores e encontrar 
o melhor equilíbrio entre 
essa melhora no formato 

Atacarejo e, ao mesmo 
tempo, continuar sendo 
o canal de referência em 
relação ao preço barato

No fechamento do ano 2021, o setor 
já representa 20% das vendas totais do 
mercado brasileiro. De janeiro de 2021 
a janeiro de 2022, a área já aumentou 
sua participação em 6,1% - de 37,4% 
para 43,5%.

Segundo Butragueño, observa-se 
uma clara aposta estratégica das redes 
de Atacarejo. “A abertura de novas lojas 
vai garantir uma taxa de crescimento 
expressiva, que vai ter que ser acom-
panhada com um desafio de canaliza-
ção das novas lojas sobre as já existen-
tes, desafiando o crescimento orgânico 
destas últimas”, ressalta. Diante disso, 
ele acredita que se pode imaginar um 
movimento de concorrência entre os 
Atacarejos, “com um foco para todos 
de oferecer melhores alternativas aos 
consumidores, mas sempre com o foco 
na oferta do preço mais competitivo”. 

Compras de abastecimento continuam sendo impulsionadas

Ocasiões de compra

 COMPRA DO MÊS            REPOSIÇÃO         EMERGÊNCIA

MOV'Q3'20      MOV'Q3'21        MOV'Q3'20      MOV'Q3'21       MOV'Q3'20       MOV'Q3'21        MOV'Q3'20      MOV'Q3'21      MOV'Q3'20       MOV'Q3'21        MOV'Q3'20      MOV'Q3'21

 AS + C&C                  HIPER                   SUPER GDE           SUPER PEQ             OUTROS AS                    C&C

Fonte:NielsenIQ Homescan | MOV'Q3'21 vs MOV'Q3'20 | Ocasiões de Compras | Canais Total Brasil
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Marcas low price se beneficiam, ganhando participação 
em todas as cestas, à exceção de bebidas

Série histórica mostra liderança de share do C&C, além do aumento de 
participação do canal em  +6,1pp no comparativo de PER01 22 vs PER01 2020

YTD20                                     YTD21    

TOTAL CESTAS

 HIGH            MEDIUM         LOW

High > IP 120, Low <IP 80 e Medium 80<IP<120
Fonte: NielsenIQ Scantrack | YTD até novembro
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

YTD20       YTD21    YTD20       YTD21    YTD20       YTD21    YTD20       YTD21    YTD20       YTD21    YTD20       YTD21    YTD20       YTD21    YTD20       YTD21    
CIGARROSBAZARLIMPEZABEBIDASCOMMODITIESMERCEARIAPERECÍVEISH&B

Fonte: NielsenIQ Total Store Read | Importância em vendas valor | Até PER12 (02 jan 2022)
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

 C&C            HIPER         SUPER GRANDE          SUPER PEQ
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REGULAMENTAÇÃO

o setor a partir deste ano

Nova rotulagem 
de alimentos afetará

Im
ag

en
s:

 S
hu

tt
er

st
oc

k

A partir de outubro de 2022, uma nova norma de rotula-
gem nutricional de alimentos embalados entrará em vi-
gor em todo o país. A mudança foi aprovada em 2020 
pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
Na oportunidade, também foi determinado que as em-

balagens passarão a conter alertas que indiquem alta concentração de 
sódio, gordura e açúcar.

Segundo a Anvisa, a medida objetiva “melhorar a clareza e a legibi-
lidade das informações nutricionais presentes no rótulo dos alimentos 
e visa auxiliar o consumidor a realizar escolhas alimentares mais cons-
cientes”. A nova norma determina que seja obrigatório ter um rótulo 
na parte da frente das embalagens, com o desenho de uma lupa e a ins-
crição “alto em” açúcar adicionado e/ou gordura saturada e/ou sódio. 

Por Diego Antonelli

Com o objetivo de facilitar o 
entendimento do consumidor, 
novo regulamento sobre 
rotulagem nutricional de 
alimentos embalados e 
comercializados no Brasil
foi aprovado em 2020 e 
começa a valer a partir de 
outubro de 2022
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Essa nova regulamentação afetará dire-
tamente o setor representado pela ABAAS, 
segundo reunião da Abia (Associação Bra-
sileira da Indústria de Alimentos) com a 
associação, especialmente quando os es-
tabelecimentos embalarem alimentos a 
pedido do consumidor e aqueles prepara-
dos ou fracionados e comercializados no 
próprio estabelecimento.

“É importante saber que as informações 
coladas sobre a embalagem original estão 
contempladas no conceito de rotulagem, 
devendo, pois, seguir as novas regras”, in-
forma o assessor jurídico da ABAAS, Sér-
gio Martins. Nesses casos, ele explica que 
informações – nutricionais, incluindo a 
rotulagem nutricional frontal e a tabela nu-
tricional – podem ser veiculadas por meio 
de etiquetas complementares, “desde que 
atendam aos requisitos e aos princípios 
gerais de rotulagem, incluindo as regras 
de legibilidade”.

“As etiquetas complementares não podem 
prejudicar o acesso dos consumidores a ou-
tras informações de declaração obrigatória 
em português, que constem da rotulagem 
original”, lembra Martins. Ele ainda ressalta 
a necessidade de se adaptar às novas regras, 
pois “os nossos estabelecimentos é que es-
tarão na ponta da linha e em contato com 
os consumidores”.

Considerada a maior inovação da nor-
ma, a rotulagem nutricional frontal é 
um símbolo informativo na parte da 
frente do produto. A Anvisa desenvol-
veu um design de lupa para identificar 
o alto teor de três nutrientes: açúcares 
adicionados, gorduras saturadas e só-
dio. O símbolo deverá ser aplicado na 
frente do produto, na parte superior, 
por ser uma área facilmente captura-
da pelo olhar do consumidor.

“As embalagens dos produtos de-
verão apresentar um selo frontal com 
símbolo de lupa para informar sobre 
altos teores de açúcar, gordura e sódio. 
A mudança se aplica a todos os alimen-
tos e bebidas embalados na ausência 
do consumidor”, explica o diretor de 
Assuntos Regulatórios e Científicos 
da Abia, Alexandre Novachi.  

Já a Tabela de Informação Nu-

tricional passará por mudanças sig-
nificativas. A primeira delas é que 
a tabela terá apenas letras pretas e 
fundo branco. “O objetivo é afastar 
a possibilidade de uso de contrastes 
que atrapalhem a legibilidade das in-
formações”, explica a Anvisa.    

Outra alteração será nas informa-
ções disponibilizadas na tabela. Pas-
sarão a ser obrigatórias a identifica-
ção de açúcares totais e adicionais, 
a declaração do valor energético e 
nutricional por 100g ou 100ml, para 
ajudar na comparação de produtos, 
e o número de porções por embala-
gem.  “Assim, a nova tabela receberá 
mais uma coluna, com informações 
nutricionais a cada 100g ou 100ml 
do produto”, detalha Novachi. Além 
disso, a tabela deverá ficar, em regra, 
próxima da lista de ingredientes.  

AS MUDANÇAS

A nova norma 
determina que seja 
obrigatório ter um 
rótulo na parte da 

frente das embalagens, 
com o desenho de uma 
lupa e a inscrição “alto 
em” açúcar adicionado 
e/ou gordura saturada 

e/ou sódio 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 000 porções
Porção: 000 g (medida caseira)

Valor energético (kcal)
Carboidratos totais (g)
Açúcares totais (g)
Açucares adicionados (g)
Proteínas (g)
Gorduras totais (g)
Gorduras saturadas (g)
Gorduras trans (g)
Fibra alimentar (g)
Sódio (mg)

100 g   000 g   %VD*

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
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Normas vão permitir que 
consumo ocorra de forma 
mais consciente

Alexandre Novachi revela que as mudanças nas normas vão permi-
tir que o consumo ocorra com mais informação e de maneira mais 
consciente. “Acreditamos que a nova rotulagem tem muito a contri-
buir para a melhor compreensão das informações nutricionais, e que 
deverá ser acompanhada de campanhas educativas e informativas. A 
Abia também está trabalhando nessa frente, com o desenvolvimento 
de um projeto educativo para auxiliar a população no entendimento 
dos novos rótulos”, acrescenta. 

Segundo ele, a Abia participou ativamente desse processo de mu-
dança das regras, contribuindo com o aporte de informações de con-
teúdo técnico e científico. “A indústria de alimentos sempre defen-
deu a adoção de um modelo informativo que promovesse melhores 
escolhas alimentares com autonomia e consciência”, ressalta Novachi.

O diretor aponta que o acesso à informação é fundamental para 
os consumidores: “Por isso, o setor de alimentos sempre defendeu a 
adoção de critérios, modelos e conceitos que ofereçam ao consumi-
dor as informações de que necessita para fazer suas escolhas alimen-
tares com autonomia e consciência”. 

PRAZOS
Após a aprovação das novas normas em 2020, 
a Anvisa concedeu um prazo de 24 meses para 
a regra entrar em vigor – acontece em outu-
bro deste ano. Os produtos que se encontra-
rem no mercado com rótulos antigos, terão, 
ainda, um prazo de adequação de 12 meses a 
mais. “Os alimentos fabricados por empresas 
de pequeno porte, como agricultores familia-
res e microempreendedores, terão um prazo 
de adequação maior, equivalente a 24 meses 
após a entrada das normas em vigor, ou seja, 
um total de 48 meses”, consta no site da Anvisa. 
Para as bebidas não alcoólicas em embalagens 
retornáveis, esse prazo de adequação não pode 
exceder 36 meses. 

      
  

REGULAMENTAÇÃO
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OPERAÇÃO EFICIENTE

Por Diego Antonelli

EMPILHADEIRAS

Cartilha produzida pela 
ABAAS padroniza sistemas 
de segurança sobre o uso 
de empilhadeiras visando à 
segurança do trabalhador e à 
eficiência da operação

O uso correto e seguro das
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A ABAAS está produzindo 
uma Cartilha sobre boas 
práticas no uso de empilha-
deiras e equipamentos para 
movimentação de cargas. 

O documento está sendo desenvolvido 
pelo Comitê de Segurança Operacional 
da Entidade, que conta com represen-
tantes das 22 associadas da ABAAS, com 
assessoria do Dr. Sérgio Martins, advoga-
do da entidade. Em breve, essa Cartilha 
será disponibilizada a todo o mercado, 
incluindo não associados, indústria e ou-
tros segmentos que tenham interesse. A 
meta é orientar o setor a adotar sistemas 
padronizados, para garantir a segurança 
e a eficiência dos trabalhadores. 

Atualmente, o Atacarejo atende não 
apenas comerciantes, como era no iní-
cio, mas também consumidores finais. 
Estabelecer normas padronizadas de se-

gurança, portanto, é fundamental para 
se evitar qualquer tipo de acidente nos 
estabelecimentos. O documento traz 
orientações eminentemente práticas, 
que foram colhidas junto às associadas 
da ABAAS e que reproduzem o dia a dia 
de cada uma delas. 

Segundo o documento, o operador 
de empilhadeira deverá receber o trei-
namento previsto na lei (Norma Regula-
mentadora 11) e possuir Carteira Nacio-
nal de Habilitação, caso seja necessário 
utilizar o equipamento em vias públicas. 
O operador ainda precisa ser submetido 
a exames médicos, usar crachá de identi-
ficação e fazer uso de cinto de segurança 
durante a atividade. “A ABAAS sugere 
que as orientações contidas na Cartilha 
sejam seguidas por todas as empresas 
que se dedicam a esse tipo de atividade”, 
consta no documento.

Para garantir uma operação segura, 
a Cartilha traz etapas que devem ser 
cumpridas tanto pelas empresas quan-
to pelos trabalhadores. A primeira diz 
respeito à capacidade: “Todo e qualquer 
operador desses equipamentos deve es-
tar ciente de sua capacidade de carga 
e, sempre que possível, trabalhar com 
alguma folga abaixo do limite nominal 
do aparelho.”  

A organização e a limpeza também 
devem ser prioridades. Com isso, os de-
pósitos e as áreas de manobras devem 
estar organizados, e o piso precisa ser 
adequado para o tráfego dos equipa-
mentos. As equipes também necessitam 
estar organizadas. Devem-se manter as 
tarefas e os processos de movimentação 
sempre organizados, com uma sequên-
cia lógica a ser seguida e com os proce-
dimentos padronizados. 
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OPERAÇÃO EFICIENTE

Os operadores, por sua vez, devem ser 
qualificados e treinados com frequência. 
Para isso, as empresas devem possuir uma 
equipe técnica competente, que realize 
os treinamentos periódicos dos seus co-
laboradores.

A ABAAS ainda orienta que suas afi-
liadas não façam uso do famoso “jeitinho”, 
pois, cedo ou tarde, isso poderá provo-
car risco à vida. “Usar equipamentos que 
não são exatamente os ideais e passar por 
cima de etapas de segurança na realização 
de uma movimentação vão acabar provo-
cando acidentes”, alerta a Associação, por 
meio da Cartilha.

Para garantir a segurança, a Cartilha 
aponta que é necessário ter cuidados es-
peciais nos locais em que as empilhadeiras 
estiverem sendo utilizadas: “No momento 
da operação, os corredores devem ser in-
terditados com correntes amarelas, ou cor-
das, ou rede de plástico, ou faixa, ou algum 

equipamento especial de isolamento, tipo 
grade sanfonada, não permitindo a presen-
ça de promotores, repositores, clientes ou 
quaisquer outras pessoas”.

Antes da jornada de trabalho, o opera-
dor deve fazer um check list rigoroso a fim 
de examinar as condições da empilhadei-
ra. Para isso, é fundamental verificar, por 
exemplo, os conectores da bateria e seu 
medidor de carga, os controles, experi-
mentar o conjunto de elevação e testar os 
freios. Além disso, todos os operadores 
de empilhadeiras são obrigados a utilizar 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

A Cartilha compila orientações espe-
cíficas sobre a correta utilização de empi-
lhadeiras elétricas; empilhadeiras a gás; 
empilhadeiras patoladas; transpaleteiras 
embarcadas; transpaleteiras embarcadas 
duplas; paleteiras desembarcadas; eleva-
dores de carga; talhas elétricas; paleteiras 
manuais; e escadas de abastecimento. 

Os operadores devem 
ser qualificados 
e treinados com 

frequência. Para isso, 
as empresas devem 
possuir uma equipe 
técnica competente, 

que realiza os 
treinamentos periódicos 
dos seus colaboradores



O CUIDADO É A 
NOSSA ESSÊNCIA.

A Flora tem soluções completas para os cuidados
 pessoais e com a casa. Nossas marcas são queridas 

pelo público brasileiro, com produtos tecnológicos
e de qualidade reconhecida.

�ora.com.br
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EM ALTA

ENTREVISTA

Por Natu Marques

A valorização do canal é destaque no país e vem ganhando 
cada vez mais espaço na rotina da população

      I   Revista ABAAS46
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Atacarejos

REVISTA ABAAS - Qual é a sua vi-
são sobre o canal Atacarejo hoje? 
Podemos dizer que houve uma va-
lorização no Brasil?

CLÁUDIO FELISONI - Certamente, o 
canal Atacarejo contribui enormemente 
para a economia, tanto olhando do pon-
to de vista da oferta, como da demanda. 
Com relação aos consumidores, a econo-
mia brasileira, mesmo sendo industrializa-
da, e em muitos aspectos, avançada, tem 
uma população com baixo rendimento, 
portanto, muito sensível aos preços. Nes-
sa população de menor poder aquisitivo, 
a parcela de recursos gastos com alimen-
tação e produtos de uso corrente é maior 
do que nas faixas mais abastadas, portan-
to, essas operações ajudam no orçamento. 
Do lado da oferta, essas operações acabam 
por oxigenar pequenos e médios varejistas 
que não teriam a possibilidade de nego-
ciação com a indústria e que encontram 
possibilidades inferiores nas grandes re-
des de super e hipermercados. Portanto, 
o Atacarejo é uma forma de abastecimen-
to e de manutenção da viabilidade econô-
mico-financeira tanto para pessoas como 
para os negócios. 

RA - Quais são os principais motivos 
para essa valorização?

CF - Embora não seja a única razão, as 
crises econômicas que se abateram so-
bre a economia, em 2018, 2019 e, é claro, 
a pandemia, aceleraram enormemente a 
potencialidade dessas operações. É im-
portante ressaltar que os anos anteriores, 
2015 e 2016, também foram anos de re-
trocesso econômico, quando os Atacare-
jos preencheram um vácuo na dinâmica 
do abastecimento e da oferta de produtos 
de uso corrente. Com isso, essas opera-
ções ganharam ainda mais importância, 
mas não é a única razão, pois o Brasil é 

um país com uma população com fortes 
restrições de renda, e isso, certamente, é 
questão de base para operações que valo-
rizam a relação benef ício–custo.

RA - Como o senhor enxerga a evolu-
ção do canal para os próximos anos?

CF - O Brasil é uma terra de contrastes, 
onde existem regiões de alto poder aqui-
sito, mas uma grande parte com áreas que 
precisam de um abastecimento orientado 
para uma atenção maior ao valor final dos 
produtos. Eu acredito que, assim como já 
vem acontecendo, se nós observarmos o 
crescimento dessas operações de Atacarejo, 
vamos ver que a velocidade é muito maior 
que as outras operações também ligadas 
ao abastecimento de produtos correntes.

RA - Qual o impacto do Atacarejo na 
economia atual? 

CF  - Essa última crise aprofundou as 
discrepâncias já existentes na economia 
mundial, particularmente na economia 
brasileira. Como em qualquer crise, os 
maiores sofrimentos são para os elos 
mais fracos, ou seja, para os pequenos e 
médios negócios e para os consumidores 
com menor poder aquisitivo. Então, eu 
acredito que as operações dos Atacarejos 
ajudaram a mitigar esses impactos adver-
sos decorrentes da crise. Ou seja, de um 
lado temos a inflação - nós estamos com 
uma inflação acima de 10% - que penali-
za enormemente a população de menor 
poder aquisitivo, pois diminui a renda 
real e o poder de compra das pessoas; e 
do outro lado temos a crise, que reduz a 
capacidade competitiva dos pequenos e 
médios negócios. Sendo assim, essas ope-
rações ajudam a sustentar e a manter as 
outras questões, diminuindo também a 
tendência à concentração advinda ou que 
emerge da crise. 

N
ão é de hoje que os 
Atacarejos vêm con-
quistando a preferência 
dos brasileiros, mas é 
verdade também que 

o cenário atual tem contribuído para 
o desenvolvimento cada vez maior 
do canal. Isso porque, em um país 
que tenta superar uma crise ainda 
latente, as oportunidades de bons 
negócios são fundamentais para a 
manutenção da qualidade de vida 
das famílias e dos negócios.

Para falar um pouco sobre a valo-
rização do canal, a Revista ABAAS 
conversa com o professor, presidente 
do IBEVAR e do PROVAR, Claudio 
Felisoni de Angelo, sobre os desafios, 
as mudanças e o impacto do setor na 
economia atual. 
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ENTREVISTA

RA - Quais foram as principais trans-
formações no setor nos últimos anos? 

CF – De um lado temos observado um 
movimento de profissionalização maior, 
de preparação interna, com programas 
intensos de treinamento e investimento 
cada vez maior em logística, com possi-
bilidade de redução de custos, que vão 
ao encontro dos interesses desse tipo de 
operação. De outro lado, vejo que há uma 
preocupação em compreender os hábitos 
de consumo dos indivíduos, trabalhando 
com instrumentos que permitam uma seg-
mentação de consumidores e uma monta-
gem do sortimento mais adequado a um 
determinado perfil. 

RA - Que pontos podemos destacar 
como principais mudanças com re-
lação aos hábitos de consumo no 
Atacarejo?

CF - De modo geral, as mudanças nos 
hábitos dos consumidores vêm aconte-
cendo desde 1994, com o Plano Real, a 
estabilidade da economia e com os con-
sumidores tendo uma ideia mais precisa 
de comparação de preços e mercadorias. 
Em segundo, temos o avanço da internet, 
que torna o mercado muito mais com-
prador, colocando cada vez mais o poder 
de mercado nas mãos do consumidor. Há 
que se considerar também que, com a cri-
se sanitária, temos uma inflação de mais 
de 10% (no acúmulo de 12 meses) e isso 
torna as pessoas muito mais sensíveis a 
preços, ampliando o horizonte das opera-
ções não apenas nas populações de baixo 
poder aquisitivo, mas também nas outras 
faixas de renda que não são tão sensíveis a 
preços. Sendo assim, no panorama atual, 
em que temos a pandemia, uma inflação 
crescente e a consequente corrosão do 
poder aquisitivo, as operações voltadas 
para a valorização da relação benef ício-

-custo tornaram-se muito mais atrativas. 

RA - Como essas mudanças impac-
tam o panorama atual? O que deve 
se perpetuar?

CF - Não há dúvida de que a pandemia 
mudou o comportamento de compra 
das famílias. As dificuldades são 'a mãe' 
da criatividade. Por conta da pandemia, 
as pessoas foram obrigadas a buscar no-
vas alternativas, e passaram a usar muito 
mais a internet. Essa é uma mudança sem 
volta. Por exemplo, aquelas pessoas que 
compraram um carro automático dificil-
mente voltarão a comprar um carro mecâ-
nico, pois se habituaram a essa facilidade, 
e, a partir daí, passarão a fazer uma exi-
gência crescente, incorporando algumas 
vantagens nos seus hábitos de consumo. 
E é isso que nós vamos ver, um desenho 
em que a participação das atividades do 
e-commerce continuará crescendo cada 
vez mais nos próximos anos.

RA - Quais são os principais desa-
fios do setor de Atacarejo para os 
próximos anos?

CF - O maior desafio será a incorporação 
das operações do e-commerce e como isso 
vai se adequar aos novos tempos. Com a 
evolução do digital, o consumidor tem 
mais informações, compara mais preços 
e condições e isso torna o mercado mui-
to mais comprador, colocando o poder de 
compra nas mãos dos consumidores. Isso 
certamente será a grande questão, não 
apenas para o Atacarejo, mas para todas 
as operações. O segundo ponto, que está 
muito relacionado a esse primeiro, são as 
operações logísticas. Esse tipo de vare-
jo leva muito em consideração a relação 
benef ício-custo, sendo assim, a logística 
será muito valorizada, principalmente, 
nos próximos anos, na saída desse perí-
odo de crise. 



RA - Como os Atacarejos podem se 
preparar para superar tais desafios e 
se destacarem num ambiente cada vez 
mais digital?

CF  - O varejo é uma atividade, não um setor, 
pois liga quem quer comprar com quem quer 
vender. Portanto, a maneira de se destacar 
é conhecer mais profundamente o mercado 
comprador e se antecipar a esses processos, 
oferecendo produtos que atendam às neces-
sidades. Com produtos mais adaptados às 
necessidades dos consumidores, a relação 
benef ício-custo se torna mais atrativa, pois 
não se carregam estoques desnecessários e 
não há uma falta significativa de produtos 
para aquele público.

RA - Sobre o Ranking do Atacarejo 2022, 
qual a importância desse evento para 
o canal?

CF  - Esse é o primeiro estudo que a ABAAS 
faz e vai ao encontro da necessidade de exa-
minar mais criteriosamente esse mercado, 
vendo como as organizações se posicionam. 
Esse trabalho que está sendo realizado é mui-
to mais que apenas um ranking de empresas, 
é quase uma radiografia que permitirá um 
conhecimento profundo da dinâmica des-
se mercado. O principal ativo do varejo é a 
informação, então, é preciso que esse ativo 
seja muito bem dimensionado, muito bem 
tratado para que proporcione diretrizes mais 
adequadas à maior eficiência operacional do 
Atacarejo no Brasil. 

Com a evolução do digital, o 
consumidor tem mais informações, 
compara mais preços e condições 
e isso torna o mercado muito mais 
comprador, colocando o poder de 

compra nas mãos dos consumidores. 
Isso certamente será a grande 

questão, não apenas para o Atacarejo, 
mas para todas as operações

Claudio Felisoni de Angelo 
é professor, presidente do IBEVAR e do PROVAR
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O café é uma das bebidas mais 
consumidas mundialmente e tem 
como o Brasil o maior produtor U

m exemplo é a Massimo Zanetti Beve-
rage Brasil, o Café Pacaembu, uma das 
marcas da holding Massimo Zanetti 
Beverage Group, pioneiro na adesão 
da tecnologia 2D no Padrão GS1 Digi-

tal Link para compartilhamento das informações dos 
produtos em suas embalagens.

A ideia da implementação do código 2D no Padrão 
GS1Digital Link nas embalagens do Café Pacaembu 
surgiu durante conversas da Massimo Zanetti Beve-
rage Brasil e a GS1 Brasil, com o objetivo de benefi-
ciar toda a cadeia de abastecimento do café, além de 
proporcionar aos clientes ainda mais informação, agi-
lidade e segurança. 

O projeto teve início em 2021 nos produtos Café 
Pacaembu e, em seguida, será realizado em Segafre-
do Zanetti, Nova Suissa e demais marcas do grupo. 

CÓDIGO DE BARRAS 2D: 
inovação e tecnologia 
pioneira no café
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TECNOLOGIA
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Quer saber mais? 2dnopdv@gs1br.org

Códigos 2D
O futuro do código de barras
O código de barras está evoluindo! Agora é possível armazenar 

informações fundamentais para consumidor, indústria, atacarejo e varejo 

em um único local.

Os códigos 2D podem conter detalhes como lote, número de série, 

informações nutricionais e datas de validade. Esta simples mudança nas 

embalagens irá permitir que o atacarejo e varejo saibam a origem do 

produto, evitem desperdícios, tenham melhor gerenciamento de estoques 

e muito mais agilidade no ponto de vendas.

A solução que veio para transformar a experiência no PDV.
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TECNOLOGIA

Nilson Gasconi, Assessor de Desenvolvimento 
Setorial da GS1 Brasil

É importante dizer que os códigos lineares continu-
arão juntos com os bidimensionais nas embalagens até 
que o varejo esteja adaptado a essa nova tecnologia. O 
que deve ser um caminho natural para os próximos anos 
por conta dos inúmeros benef ícios.

“Os Padrões Globais da GS1 de códigos bidimensionais 
geram uma revolução nas rotinas de automação com o 
aumento da capacidade de compartilhamento de infor-
mações e de captura de dados. Além de promover agili-
dade à cadeia de abastecimento e redução de custos nos 
processos, o consumidor ganha mais informação e segu-
rança. A tecnologia traz ganhos extremamente relevantes 
para atender aos enormes desafios logísticos em toda a 
complexa cadeia de abastecimento”, destaca o Assessor de 
Desenvolvimento Setorial da GS1 Brasil, Nilson Gasconi.

 RASTREABILIDADE: o pioneirismo do projeto em uma 
indústria de café em aplicar os padrões GS1 promove a 
rastreabilidade de todas as embalagens na cadeia do setor 
de abastecimento, o que vai aumentar a eficiência já com-
provada do sistema logístico e ampliar a interação direta 
com os consumidores.

 AUTOMAÇÃO: os padrões GS1 proporcionam maior efi-
ciência nos processos e revolucionam as rotinas de auto-
mação com o aumento da capacidade de captura de dados 
e compartilhamento de informações pelo Café Pacaembu, 
além de reduzir erros. 
Segurança ao consumidor: além de promover agilidade à 
cadeia de abastecimento e redução de custos nos proces-
sos, o consumidor ganha mais informação e segurança.

 FACILIDADE: os códigos bidimensionais padronizados 
pela GS1 para a Massimo Zanetti são o GS1 DataMatrix e 
o GS1 Digital Link. O QR Code já faz parte da rotina dos 
consumidores, cada vez mais exigentes sobre o que conso-
mem. Com um aplicativo no smartphone, já se consegue 
fazer a leitura do QR Code e receber em tempo real uma 
variedade de informações.

 
 SEGURANÇA AO CLIENTE DO CAFÉ PACAEMBU: 

o engajamento do consumidor da marca e a conexão com 
informações ampliadas sobre produtos é também uma das 
causas de transformação das práticas de gestão dos inte-
grantes da cadeia de abastecimento, principalmente no 
varejo, para que as lojas protejam seus clientes de compra 
de produtos expirados ou falsificados. 
 

 MARKETING: maior facilidade para realizar campanhas 
promocionais, fidelizar clientes e fornecer informações ins-
titucionais da marca e do produto.
 

 ATENTA AO FUTURO: há uma outra inovação, que é o 
conceito do Phygital, uma união do mundo f ísico com o 
digital, impulsionado fortemente pelos marketplaces e pe-
los novos modelos de vendas no varejo. 

BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA 
2D DA GS1 PARA A 
MASSIMO ZANETTI:

Os códigos lineares continuarão 
juntos com os bidimensionais nas 

embalagens até que o varejo esteja 
adaptado a essa nova tecnologia. O 

que deve ser um caminho natural 
para os próximos anos por conta 

dos inúmeros benefícios
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Por Eduardo Sganzerla

O varejo promoveu ações de grande valia para a 
comunidade na pandemia, ampliando a compreensão das 

necessidades dessas práticas, diz a especialista

A IMPORTÂNCIA DA
RESPONSABILIDADE SOCIAL

SE FORTALECE NA PANDEMIA

D
urante a pandemia, aconteceram mui-
tas iniciativas em relação à responsa-
bilidade social, principalmente no que 
se diz respeito ao auxílio à comunida-
de local, como a doação de alimentos e 

artigos de higiene e limpeza. Nesse contexto, o varejo, 
de modo geral, e o atacarejo, em particular, promove-
ram, no período crítico em que a sociedade enfrentou 
(e continua enfrentando) a Covid-19, ações de gran-
de valia do ponto de vista humanitário e social. Essas 
ações fortaleceram a compreensão de que a respon-
sabilidade social é fundamental para as empresas em 
períodos de crise.

É assim que avalia Fernanda Dalben, administra-
dora de empresas com especialização em marketing, 
pós-graduada em gestão de projetos e pós-graduada 
em Neurociência do Consumidor. “As empresas que 
não olharem atentamente para essas questões estarão 

fadadas ao fracasso”, diz ela, que também é professora, 
palestrante, diretora do Comitê de Sustentabilidade 
Financeira do Instituto Mulheres do Varejo  e direto-
ra de marketing  da rede de Supermercados Dalben.

Para Fernanda, os resultados dessas ações perdu-
ram mesmo na pós-pandemia, pois geraram vínculo 
e engajamento com as marcas. “A compreensão sobre 
responsabilidade social na pandemia aconteceu de uma 
forma mais ampla. Com isso, as empresas e as pesso-
as passaram a entender como é importante as marcas 
olharem para essas questões, já que era o momento de 
todos se ajudarem”, esclarece ela. “E o ESG (Environ-
mental, Social and corporate Governance), nesse senti-
do, ganhou mais força ainda. Essas iniciativas existem 
há muito tempo, mas as empresas passaram a notá-

-las como um propósito e um dever em ter ações que 
envolvam tanto a prática de meio ambiente quanto a 
prática social e também de governança”, acrescenta. 
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A compreensão sobre 
responsabilidade social na 

pandemia aconteceu de uma 
forma mais ampla. Com isso, 

as empresas e as pessoas 
passaram a entender como 

é importante as marcas 
olharem para essas questões, 

já que era o momento de 
todos se ajudarem

Fernanda Dalben
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

“CADA VEZ MAIS, AS 
PESSOAS VÃO ‘CONSUMIR’ 
O PROPÓSITO DAS 
EMPRESAS”
Está comprovado que empresas que ado-
tam as boas práticas da responsabilidade 
social no varejo conseguem melhorar sua 
imagem e até aumentar a clientela e ganhar 
o respeito dos colaboradores, segundo a 
administradora. “Esse assunto está muito 
alinhado com uma das tendências apresen-
tadas na NRF (National Retail Federation), 
segundo a qual, daqui para frente, as pes-
soas vão consumir marcas, principalmente 
a geração Z (nascidos próximos da virada 
do milênio), que têm propostas de valor e 
propósito. Cada vez mais, as pessoas vão 
‘consumir’ o propósito das empresas des-
de que eles estejam relacionados com o 
que elas acreditam”, afirma. 

Fernanda Dalben também acredita que 
investir em iniciativas de responsabilidade 
social fideliza o público interno, que são 
os colaboradores, gerando o orgulho de 
pertencer; e o público externo, que são 
os clientes finais, alinhando-se aos seus 
valores e fazendo com que ele admire a 
marca e se sinta engajado por ela. 

Ela analisa também que, para os clientes 
perceberem as ações de responsabilidade 
social, é preciso trabalhar de maneira ade-
quada os meios de comunicação da em-
presa e a sua própria base de clientes. Da 
mesma forma, esse trabalho de conven-
cimento tem que ser feito com os cola-
boradores: “Uma vez que eles entendem 
e têm consciência e conhecimento das 
ações de responsabilidade social da em-
presa em que trabalham, com certeza isso 
gera um engajamento maior e o orgulho 
de pertencimento. Assim, as pessoas tra-
balham mais felizes, com mais orgulho e 
atendem melhor ao cliente, além de ha-
ver maior retenção de talentos. Torna-se 
um ciclo do bem”.

Fernanda Dalben acredita que, no pre-
sente e no futuro, um número cada vez  
maior de empresas vai aderir a essas prá-
ticas: “O ESG está entre uma das pautas 
e tendências previstas para os próximos 
anos, esse é um caminho sem volta. As 
empresas que não olharem atentamente 
para essas questões estão fadadas ao fra-
casso, levando em conta, principalmen-
te, as tendências da NRF. Por exemplo, a 
questão da geração Z, que vai consumir 
essas marcas e preza alinhar os propósitos 
e os valores com as empresas”, conclui. 

GERAÇÃO Z                            
Boas práticas da responsabilidade 
social no varejo conseguem melhorar 
sua imagem e até aumentar a 
clientela, principalmente a geração Z

Fernanda Dalben, administradora 
de empresas com especialização 
em marketing, pós-graduada em 
gestão de projetos e pós-graduada 
em Neurociência do Consumidor
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TRIBUTÁRIO

BUSCAR UNIFORMIDADE

É UMA DAS PRIORIDADES 
DA ABAAS

A
s normas que vigoram 
hoje no Brasil, para o re-
colhimento de impostos 
das empresas, vêm cau-
sando preocupação aos 

gestores e empresários. Isso por causa 
dos sistemas diferenciados de cobranças 
nos estados, excessiva burocracia e uma 
série de outras mazelas que tiram o sono 
de muita gente todos os dias. 

Essa, pelo menos, é a visão da advogada 
Sarah Mila Barbassa, principal assessora 
técnica do Comitê Tributário da ABAAS, 
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que trabalha nessa área desde a fundação 
da entidade, que congrega as empresas do 
setor de Atacarejo no país. Segundo ela, o 
setor vem sofrendo muito com o sistema 
atual de cobrança de impostos. “Toda em-
presa deseja uma redução da carga tributária. 
Mas isso nem é o principal da questão, no 
momento. O que vem afetando as empre-
sas são as desconformidades estaduais, en-
traves diversos e a demora de ressarcimen-
to de impostos. Isso tem causado a perda 
da produtividade, um aperto financeiro e 
gasto desnecessário de energia”, completa.

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO

Com normas estaduais 
que variam de 
entendimento, excesso 
de burocracia e modelo 
de cobrança confuso, 
o Comitê Tributário 
da ABAAS tem lutado 
por um sistema claro, 
uniformizado e eficiente 
de arrecadação
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O Comitê Tributário da ABAAS é um 
dos mais ativos da entidade. Presidido pelo 
associado Belmiro Gomes (Assaí Ataca-
dista) e coordenado pela diretora jurídica 
do Assaí, Carla Hamada, tem represen-
tantes de todas as outras redes associadas. 
Diante da complexidade dos problemas 
e da alta demanda de questões, mantém 
diálogo constante. “O maior objetivo do 
Comitê é lutar pela uniformidade do sis-
tema. Os associados da ABAAS têm lojas 
em todo o país, e se submetem todos os 
dias, principalmente, às normas estaduais 

que variam de estado para estado. É muito 
complicado. O custo da conformidade e 
do compliance é muito alto”, revela.

A advogada dá um exemplo: cada es-
tado estabelece uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) com visão pró-
pria. Isso acaba gerando um contencioso. 

“A ABAAS evita o contencioso, mas isso 
nem sempre é possível. Embora o fisco 
venha se mostrando muito aberto para 
nos receber e ouvir, nem sempre a gente 
tem sucesso na conversa. Muitas vezes, é 
preciso judicializar o pleito”, acrescenta. 

Todo o dia tem um 
trabalho novo do 

tributário. Todo dia 
tem uma coisa que 
impacta o negócio 

do Atacarejo 

 Sarah Mila Barbassa, assessora 
do comitê tributário da ABAAS
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Diante dos entraves 
burocráticos, exigências 

que não constam da 
legislação e interpretações 

diferentes das normas, 
quem sofre mais

são setores que têm menor 
margem, como é o caso 

do Atacarejo 

 Sarah Mila Barbassa

Nessa linha, a advogada explica que uma das principais 
dificuldades do setor são os ressarcimentos de créditos 
do ICMS decorrentes da substituição tributária: “A em-
presa faz jus ao dinheiro. Como o fisco demora de seis 
meses a um ano e meio para devolver os créditos, isso 
de fato tem um forte impacto no setor”.

A assessora do Comitê Tributário procura esclarecer 
com mais detalhes como funciona essa operação: “É pre-
ciso atentar para o seguinte: muitas vezes, não se paga 
impostos de muitos produtos que estão nas lojas. Quem 
recolhe o imposto é o fabricante. Mas ele recolhe a título 
de substituição tributária. O que significa? O fabrican-
te paga sobre a operação pela qual realizou. Daí, o fisco 
presume um valor, e faz o fabricante pagar um impos-
to com base nesse valor presumido de venda. Fica tudo 
concentrado no fabricante, numa base que é presumida 
e que, muitas vezes, não está conectada com a realidade”.

Segundo ela, o imposto de muitas mercadorias reco-
lhido pelo fabricante nem sempre é coincidente como 
imposto a pagar pela mesma mercadoria que o Atacarejo 
vende ao consumidor, pois esse produto, muitas vezes, é 
ofertado por um preço menor. Portanto, a empresa não 
vai recuperar esse crédito tributário original na restitui-
ção. “Isso gera uma despesa enorme para a empresa. A 
restituição demora, embora a Constituição estabeleça 
que deva ser imediato. Para quem trabalha com uma 
margem pequena, como o Atacarejo, o negócio fica bem 
prejudicado”, completa.

Sarah pondera que, a rigor, esses são problemas que 
todas as áreas da economia enfrentam em maior ou me-
nor grau. Diante dos entraves burocráticos, exigências 
que não constam da legislação e interpretações diferentes 
das normas, quem sofre mais são setores que têm menor 
margem, como é o caso do Atacarejo. 

DEVOLUÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, 
PRINCIPAL DOR DE CABEÇA



Você sabe o que é a vitamina uai da Itambé? 

É o jeitinho mineiro de fazer tudo com carinho e dedicação.

É pensar em cada produto e cada detalhe nas versões  

perfeitas para toda a família.

É o sabor que todo mundo quer.



ARTIGO

      I   Revista ABAAS62

Im
ag

en
: D

iv
ul

ga
çã

o

U
ma das razões que levaram à cria-
ção da ABAAS foi a necessidade 
das empresas de Atacarejo terem 
uma entidade representativa que 
tratasse de seus interesses coletivos. 

Após sua fundação, a ABAAS vem lutando em 
prol de suas associadas em assuntos específicos do 
setor e procurando a autorregulação da atividade, 
uma vez que ela é confundida pelas autoridades com 
aquela desenvolvida pelos supermercados. Assim, 
muitos projetos de lei e leis que surgem acabam 
por inviabilizar a atividade Atacarejo. Nesse sen-
tido, são frequentes os contatos dos dirigentes da 
ABAAS com prefeitos, governadores, secretários 
de fazenda, vereadores, deputados estaduais e fe-
derais e senadores, em que procuram expor-lhes as 
dificuldades que a legislação poderá causar ao setor.

Quando se consegue sensibilizar as autorida-
des e os projetos de lei são retirados ou as leis são 
revogadas, a ABAAS procura instruir suas asso-
ciadas por intermédio de cartilhas que tratam dos 
assuntos que se pretendia regular.

Essas cartilhas são preparadas contando, sem-
pre, com as experiências do dia a dia das associa-
das e amparadas por pareceres de especialistas 
no assunto.

Foi assim, com o trabalho que se denominou 
“Mandamentos do Bem”, que se tratou da altura, 
da instalação e da manutenção dos porta-paletes, 
visando evitar acidentes nas lojas. Foi assim, tam-
bém, com a questão da operação das empilhadei-
ras e equipamentos de movimentação de cargas, 
que deverá ter uma cartilha específica e será dis-
tribuída proximamente.

Além disso, a ABAAS tem vários comitês, que 
contam com a participação de representantes das 

Autorregulação do
SETOR ATACAREJO

      Sérgio Martins 
       Assessor Jurídico da ABAAS

associadas. Atualmente, estão em funcionamen-
to o Comitê Institucional e o Comitê Tributário, 
integrados por advogados pertencentes ao cor-
po jurídico das afiliadas, cuja função é acompa-
nhar e fazer a análise de projetos de leis e de leis 
que de alguma forma poderão afetar o setor; os 
Comitês de Segurança Operacional; de Preven-
ção de Perdas; e de Antirracismo, compostos pe-
los responsáveis desses departamentos em suas 
empresas, analisam casos concretos ocorridos e 
formas de evitá-los.

Mais do que executar os objetivos sociais de 
reunir, orientar e organizar empresas do segmen-
to de Atacarejo ou autosserviço, a finalidade da 
ABAAS é promover seus interesses comuns e os 
valores do associativismo, da lealdade, da solida-
riedade, da livre iniciativa e da concorrência; co-
laborar com a União, os estados, o Distrito Fede-
ral e os municípios, para formulação, execução e 
desenvolvimento das políticas de abastecimento; 
coletar e organizar informações de natureza téc-
nica, administrativa, legal e política relacionadas 
com a distribuição de produtos alimentícios e não 
alimentícios; manter serviço de divulgação de suas 
atividades e das atividades de suas associadas; pro-
mover reuniões, encontros, seminários, cursos e 
atividades de treinamento, visando à integração 
das empresas; indicar representantes para atua-
rem junto a órgãos e entidades públicas e manter 
intercâmbio com associações congêneres nacio-
nais ou de outros países, a ABAAS se preocupa 
em colaborar com a implementação de boas práti-
cas, distribuindo os estudos e os trabalhos de au-
torregulação que executa para todas as empresas 
do setor, independentemente de sua condição de 
associada ou não. 
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