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Emerson Luiz Destro
Presidente da ABAD

Como integrante da cadeia de abastecimento nacional e representante do Canal Indireto da Indústria, além de responsável 
por movimentar quase 54% do mercado mercearil brasileiro, o segmento atacadista e distribuidor tem um papel 
fundamental na economia. 

A ABAD, entidade que representa o segmento nacionalmente, por sua vez tem a importante missão de agregar as empresas 
do setor em torno de objetivos comuns, promovendo alinhamento estratégico, contribuindo para a melhoria do ambiente 
de negócios, apoiando os pleitos dirigidos à Indústria e ao poder público e oferecendo parâmetros de gestão, ferramentas 
de capacitação, parâmetros mercadológicos, pesquisas e acesso a encontros de relacionamento de negócios.

O encontro anual da ABAD insere-se nesse contexto de atuação. A ABAD 2017 SÃO PAULO foi planejada para 
proporcionar ao segmento atacadista distribuidor e seus parceiros da Indústria e do Varejo Independente a oportunidade 
de aproximação e alinhamento para desenvolver parcerias e novos negócios.

Além de aproveitar a sinergia criada pelo evento para potencializar os resultados de seu negócio, você também terá acesso 
a uma variedade de workshops, painéis e palestras de altíssimo nível que levarão a competitividade de sua empresa a um 
novo patamar.

Esperamos que aproveite ao máximo este 
encontro que organizamos especialmente para você. 
Será um prazer recebê-lo(a) na ABAD 2017 SÃO PAULO!

PALAVRA DO
PRESIDENTE

2



3

A ABAD representa nacionalmente um setor que faturou mais de R$ 250 bilhões em 2016. Atendendo diariamente 
mais de um milhão de pontos de venda em todos os 5.570 municípios brasileiros, os atacadistas e distribuidores 
cumprem importante papel social, pois, além de dar capilaridade à distribuição de produtos industrializados 
essenciais por todo o território nacional, é responsável por movimentar as economias locais, gerando mais de 480 
mil empregos diretos e 5 milhões de empregos indiretos nos estabelecimentos varejistas do país.

Fonte: Ranking ABAD/Nielsen 2017 e 
Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen 

IPCA oficial 2016: 6,29%

Variação Atacado
Nominal: +6,9%
Real: +0,6%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
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Participação no setor Mercearil (%) Faturamento (R$ Bilhões)

* Valores com a Atualização do Enhancement

2016*

250,5

O segmento atacadista distribuidor em números

DADOS 
DO SETOR

• Faturamento total* em 2016: R$ 250,5 bilhões
• Participação no mercado mercearil*: 53,7%
• Pontos de venda atendidos*: 1.071.671
• Área de armazenagem (Seco+Frigorífico)**: 15,1 milhões de m2

• Funcionários: 360,7 mil
• Vendedores diretos**: 58.5 mil
• Representantes comerciais / autônomos**: 60 mil
• Empregos Indiretos***: 5 milhões
• Frota Própria**: 55 mil
• Frota Terceirizada***: 100 mil

*Fonte: Nielsen  **Fonte: Ponderada pelas empresas respondentes do Ranking ABAD/Nielsen 2017
*** Fonte: Projeção ABAD
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Seja como patrocinador, expositor ou visitante, 
sua presença é fundamental!

VOCÊ NÃO PODE PERDER O MAIOR ENCONTRO
DE NEGÓCIOS DO CANAL INDIRETO NACIONAL

PERFIL DO EXPOSITOR:

INDÚSTRIAS: 
• Alimentos • Bebidas • Higiene & Beleza • Limpeza    
  Doméstica • Pet • Bazar • Candies • Papelaria 

TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS: 
• Crédito & Finanças • Transporte 
• Logística • Softwares • Hardwares

PERFIL DO VISITANTE:

• Atacadistas, distribuidores, brokers e operadores  
   logísticos, representados por presidentes, diretores 
   e gerentes - executivos interessados em fechar 
   negócios e desenvolver novas parcerias
• Compradores e representantes comerciais
• Pequenos e médios varejistas clientes do Canal Indireto
• Executivos e profissionais em busca de networking

DADOS 
DO EVENTO



A ABAD 2017 SÃO PAULO (ENACAB - Encontro Nacional da 
Cadeia de Abastecimento e 37ª Convenção ABAD do Canal 
Indireto: Indústria, Agentes de Distribuição e Varejo) é o 
local ideal para o alinhamento estratégico de toda a cadeia, onde 
indústrias e fornecedores falam diretamente com agentes de 
distribuição de todo o Brasil e conhecem melhor aquele que está em 
contato permanente com o consumidor final: o pequeno e médio 
varejo independente. 

SOBRE A ABAD 2017 SÃO PAULO

DADOS DA 
CONVENÇÃO 2016

RESULTADOS DA
CONVENÇÃO 2016

• 100 Expositores

• 10.000 m2 de Área de Exposição

• Congresso com temas atuais              
e sólido conteúdo técnico

• Público:                             
22.000 visitações qualificadas

• Geração de mais de                         
R$ 20 bilhões em negócios 

• Caravanas das 27 Filiadas            
Estaduais ABAD

• Amplo estacionamento               
e completa estrutura de serviços

• Relacionamento                        
com os principais players do setor

87%
do público formado 
por executivos com 
poder de decisão

83%
dos Expositores 
supriram suas 
expectativas

52%
dos visitantes 

realizaram negócios 
durante a feira

68%
encontraram 
novidades 

e lançamentos

Benefícios para Indústria e Fornecedores:
• Acesso a atacadistas e distribuidores de todos os estados do Brasil

• Prospecção de novos clientes e consolidação de parcerias já existentes

• Aproximação com o Varejo Independente cliente do Canal Indireto

• Espaço reservado para desenvolver sua própria programação

Benefícios para o Varejo Independente 
cliente do Canal Indireto: 
• Estreitar relacionamento com os parceiros Agentes de Distribuição

• Oportunidade de conhecer as melhores práticas apresentadas no 

    Minimercado Modelo e Arena do Varejo

• Participação em palestras e workshops especialmente preparados 

   pelos melhores especialistas em Varejo

• Acesso a novidades e lançamentos para incrementar suas vendas

Benefícios para Agentes de Distribuição:
• Oportunidade de relacionamento e alinhamento estratégico com a Indústria

• Participação em palestras e workshops sobre temas estratégicos

• Acesso aos lançamentos da Indústria e do Setor, em primeira mão

• Possibilidade de agregar valor ao relacionamento com seus  

melhores clientes  varejistas, trazendo-os para participar do evento,                                 

sem custo de inscrição

O ponto de encontro de toda a cadeia de 
abastecimento do Canal Indireto!
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DICAS PARA O
CONVENCIONAL

TRANSPORTE OFICIAL GRATUITO

Para maior comodidade e conforto durante os três dias do evento, a ABAD 
disponibiliza aos convencionais o transporte oficial gratuito entre o Pavilhão 
São Paulo Expo e a estação do Metrô Jabaquara, com saídas de 30 em 30 
minutos, sendo a primeira às 11h e a última às 23h.

Patrocínio

O PAVILHÃO FICA ESTRATEGICAMENTE 
LOCALIZADO:

• 3 km do Aeroporto de Congonhas

• 850 m da Estação de Metrô e Terminal Rod. Jabaquara

• 1.200 m da Av. dos Bandeirantes

• 7 km da Av. Paulista

• 10 km do Centro da Cidade

• 25 km do Aeroporto de Cumbica

• Próximo à região do ABCD

• Adquira todas as credenciais com antecedência. Assim você evita filas e ganha tempo.

• Lembre-se também de utilizar o transporte oficial gratuito do evento.

• Veja outras ações simples que otimizam seu investimento e podem gerar excelentes resultados:

PARA APROVEITAR AO MÁXIMO SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, OBSERVE AS DICAS ABAIXO:

EMPRESÁRIO ATACADISTA 
E DISTRIBUIDOR:

• Traga seus compradores, gerentes  
e membros da equipe para ações  
de relacionamento e para   
participar das palestras gratuitas.

• Fique atento à programação diária  
de atividades.

• Planeje-se. Identifique as empresas  
de seu interesse e programe as  
visitas aos estandes.

• Procure prestigiar os expositores.  
Afinal, eles estão na feira porque 
acreditam no Canal Indireto.

INDÚSTRIA / FORNECEDOR / 
EXPOSITOR:

• Leia o Manual do Expositor com 
atenção. Isso ajuda a esclarecer  
dúvidas e evitar contratempos.

• Lembre-se: agentes de distribuição 
dos 27 estados brasileiros estarão 
na feira ansiosos por fechar bons 
negócios.

• Informe seus clientes e prospects  
de sua presença na feira.

• Se possível, faça ofertas, ações 
promocionais e lançamentos de  
produtos durante o evento.

VAREJISTA:

•  Informe-se com antecedência sobre a 
programação para assistir às palestras 
de seu interesse.

• Conte com o seu distribuidor para      
conhecer lançamentos e novidades.

• Aproxime-se dos expositores; muitos 
terão programação específica para o 
pequeno e médio varejo.

• Reserve tempo para conhecer o  
Minimercado Modelo e Arena do  
Varejo, criados especialmente para  
demonstrar boas práticas em lojas  
de pequeno formato.

A ABAD 2017 SÃO PAULO 
será realizada no São Paulo Expo Exhibition & Convention 
Center, que oferece excelente estrutura e localização: 
Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - SP
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PROGRAMAÇÃO GERAL
HORÁRIO PALESTRA / ATIVIDADE LOCAL

10h00 Abertura das Secretarias 

12h00 Abertura Oficial do Evento e da Feira (Mostra de Produtos, Equipamentos e Serviços)

13h00 Coletiva de Imprensa Sala de Imprensa

14h00

Sessão Solene de Abertura com Emerson Luiz Destro - Presidente da ABAD e Sandoval de Araújo - Presidente da ADASP, 
autoridades, empresários e diretoria da ABAD
Geraldo Alckmin - Governador do Estado de São Paulo* e João Dória Jr. - Prefeito da Cidade de São Paulo*
Painel Político e Econômico - Brasil e suas Reformas
Mediador: Ricardo Amorim - Economista. Participantes: Henrique Meirelles - Ministro da Fazenda*, Marcos Pereira - Ministro do MDIC -
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Seviços*, Rogério Marinho - Deputado Federal e Presidente  da CSE - Frente 
Parlamentar Mista em Defesa do Comércio, Serviços e Empreendedorismo e Relator da Reforma Trabalhista, Arthur Maia - Deputado Federal e 
Relator da Reforma da Previdência*, Luiz Carlos Hauly - Deputado Federal e Relator da Reforma Tributária e Honório Pinheiro - Presidente da 
CNDL e Coordenador da UNECS.                                                                                                                                        
* A confirmar

Auditório Grande                   
1º Andar

16h00
Sucessão nas Empresas Familiares, Como Fazer Certo? e Encontro do Grupo ABAD Jovens e Sucessores 
Participantes: Juscelino Franklin Junior - Presidente do Grupo ABAD Jovens e Sucessores e Paulo Conte Vasconcellos (Palestrante) -  
Consultor Sênior do Cambridge Family Enterprise Group

Auditório Técnico                  
1º Andar

17h00
Inovação - Pense Simples e  Lançamento do Inovador Programa de Treinamento a Distância: Varejo Melhor Play 
Participantes: Gustavo Caetano (Palestrante) - CEO e Fundador da Sambatech, Emerson Luiz Destro - Presidente da ABAD e  
Walter Sousa - Consultor de Varejo ABAD

Auditório Técnico                  
1º Andar

18h00
Gestão Eficiente e Mudanças no Mercado de Abastecimento com Foco no Canal Indireto
Participantes: Daniela Toledo - Diretora da Nielsen e Nelson Barrizzelli - Professor da FIA/USP

Auditório Técnico                  
1º Andar

19h00
O Papel do Estado frente ao Acordo Setorial de Embalagens em Geral, Celebrado em Atenção à Política Nacional de Resíduos Sólidos 
Participantes: Fábricio Soller (Palestrante) - Felsberg e Associados e Andreia Alves - Assessora Ambiental da ABAD

Auditório Técnico                  
1º Andar

21h00 Encerramento das Secretarias

22h00 Encerramento das Atividades

10h00 Abertura das Secretarias

12h00 Abertura da Feira (Mostra de Produtos, Equipamentos e Serviços) 

14h00
Gestão na Era Pós-Digital                                                                                                                                                                                                                                                            
Palestrante: Walter Longo - Presidente do Grupo Abril

Auditório Grande                   
1º Andar

16h00
Cargos, Salários e Benefícios Praticados pelas Empresas do Setor - Conheça a Análise dos Principais Resultados da Pesquisa                                                                                                                                         
Participantes: Roberto Pissinatti - Diretor da IDEE Consultoria, Fabrício Alves Pereira - Gerente de RH Grupo Martins 
e Leandro Rodrigues - Gerente de RH do Grupo Destro

Auditório Técnico                  
1º Andar

17h00 Shopper em Movimento - Conheça o novo Comportamento do Consumidor!
Palestrante: Tathiane Frezarin - Diretora da Kantar Worldpanel

Auditório Técnico                  
1º Andar

18h00 Saiba Como o Pequeno Supermercadista usa Tecnologia e Internet na sua Gestão Tributária                                                                                                                                       
Palestrante: Geraldo Aniceto - Varejista e Consultor

Auditório Técnico                  
1º Andar

19h00 Trade Marketing - Execuções Perfeitas Vendem Mais                                                                                                                                             
Palestrante: João Domingos - Gerente da Involves

Auditório Técnico                  
1º Andar

21h00 Encerramento das Secretarias

22h00 Encerramento das Atividades

10h00 Abertura das Secretarias

12h00 Abertura da Feira (Mostra de Produtos, Equipamentos e Serviços) 

14h00 A Arte de Liderar                                                                                                                                                                                                       
Palestrante: Prof. Luiz Marins – Antropólogo                                                                                                                                                                

Auditório Grande                   
1º Andar

16h00 Food Service - Uma Grande Oportunidade Rentável para o Setor Atacadista Distribuidor                                                                                                                                     
Palestrante: Sérgio Molinari - Presidente da Food Consulting

Auditório Técnico                  
1º Andar

17h00 E-Commerce com Foco no B2B - Uma Ralidade Crescente                                                                                                                                 
Palestrante: Patricia Amaro - Diretora da Unilever

Auditório Técnico                  
1º Andar

18h00 Conheça o Desempenho e o Resultado do Varejo Independente                                                                                                                                     
Palestrante: Marco Aurélio Lima - Diretor da GfK

Auditório Técnico                  
1º Andar

18h00 Entrega dos Prêmios: MAIORES CARAVANAS ESTADUAIS 
Sala VIP ABAD
Térreo

21h00 Encerramento das Secretarias 

22h00 Encerramento das Atividades
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07/08 - Segunda-Feira

Local: AUDITÓRIO GRANDE - 1º ANDAR

Local: AUDITÓRIO GRANDE - 1º ANDAR

Local: AUDITÓRIO TÉCNICO - 1º ANDAR

Local: AUDITÓRIO TÉCNICO - 1º ANDAR

Local: AUDITÓRIO TÉCNICO - 1º ANDAR

Local: AUDITÓRIO TÉCNICO - 1º ANDAR

Sessão Solene 
de Abertura 

Painel Político 
e Econômico 
Brasil e suas 

Reformas

Sucessão nas 
Empresas 

Familiares, Como 
Fazer Certo?

Inovação - Pense Simples 
e Lançamento do Inovador 
Programa de Treinamento 

a Distância: 
Varejo Melhor Play

O papel do Estado Frente 
ao Acordo Setorial de 
Embalagens em Geral, 
Celebrado em Atenção 
à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos

Gestão Eficiente e 
Mudanças no Mercado de 
Abastecimento com Foco 

no Canal Indireto 

14
h

14
h

16
h

17
h

19
h

18
h

Os presidentes Emerson Luiz Destro (ABAD) e Sandoval de Araújo (ADASP) serão os anfitriões da solenidade de 
abertura da ABAD 2017 SÃO PAULO. O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin*, e o prefeito 
da Cidade de SÃO PAULO, João Dória Jr.*, estão entre as autoridades convidadas.

*A confirmar.

O Brasil tem um desafio em 2017: aprovar as reformas trabalhista, tributária e previdenciária. O país chegou a um ponto em que 
predomina o senso de urgência para avançar. A aprovação dos textos pode corrigir as contas públicas, o anacronismo das leis 
trabalhistas e melhorar sensivelmente o ambiente de negócios. Pensando na importância de levar adiante esse desafio, a ABAD 
decidiu convidar os principais envolvidos nesse debate para a palestra inaugural. 

Participantes: Henrique Meirelles - Ministro da Fazenda*, Marcos Pereira - Ministro do MDIC - Ministério da Indústria e Comércio 
Exterior*, Rogério Marinho - Deputado Federal, Presidente da CSE - Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio, Serviços e 
Empreendedorismo e Relator da Reforma Trabalhista, Arthur Maia - Deputado Federal e Relator da Reforma da Previdência*, Luiz 
Carlos Hauly - Deputado Federal e Relator da Reforma Tributária, Honório Pinheiro - Presidente da CNDL e Coordenador da UNECS 
e o economista Ricardo Amorim (como mediador).
*A confirmar.

A profissionalização é fundamental no processo sucessório. A palestra responderá questões como: O que significa profissionalização 
no sistema de uma empresa familiar? Quais são os mitos existentes sobre este tema? Como ter uma Governança que crie valor? 
O palestrante vai mostrar também como implementar a profissionalização nos três círculos: família, propriedade e negócios.

Participantes: Juscelino Franklin Junior - presidente do Grupo ABAD Jovens e Sucessores, e Paulo Conte Vasconcellos (Palestrante)  
consultor Sênior do Cambridge Family Enterprise Group.

Gustavo Caetano é um dos empreendedores brasileiros mais influentes na atualidade. Na palestra “Pense Simples”, ele vai mostrar 
como fazer para inovar de forma simples e se diferenciar no mercado. Ele também vai apresentar o “Varejo Melhor Play”, plataforma 
inédita com videoaulas de curta duração para capacitação do Varejo Independente, com conteúdos elaborados pela ABAD, pela 
Indústria e por parceiros.

Palestrantes: Gustavo Caetano (Palestrante) – CEO da Sambatech, Emerson Destro – Presidente da ABAD e Walter de Sousa  
Consultor de Varejo da ABAD

A palestra mostrará a atual situação do Acordo Setorial, ponderando as possíveis ações intervencionistas do Estado em relação ao 
conteúdo do acordo e às obrigações nele delimitadas. A proposta é apresentar também quais precauções podem ser tomadas pelos 
signatários no contexto vigente.

Participantes: Fabricio Soler (Palestrante) - Felsberg e Associados e Andreia Alves - Assessora Ambiental da ABAD

Os consumidores estão mudando rapidamente seus hábitos de consumo. Nos países desenvolvidos, os agentes 
de distribuição, atentos a estas mudanças, procuram continuamente adaptar suas operações à maneira pela 
qual o consumidor se comporta. Nos países em desenvolvimento, as transformações são mais lentas, mas as 
influências acabam chegando. O objetivo da palestra é debater o impacto dessa transformação e oferecer 
algumas alternativas para o segmento.

Palestrantes: Daniela Toledo - Diretora da Nielsen e Nelson Barrizzelli - Professor da FIA/USP.

DESTAQUES DA 
PROGRAMAÇÃO
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Local: AUDITÓRIO GRANDE - 1º ANDAR

Local: AUDITÓRIO TÉCNICO - 1º ANDAR

Local: AUDITÓRIO TÉCNICO - 1º ANDAR

Local: AUDITÓRIO TÉCNICO - 1º ANDAR

Local: AUDITÓRIO TÉCNICO - 1º ANDAR

Cargos, Salários e 
Benefícios Praticados 

pelas Empresas do 
Setor - Conheça a 

Análise dos Principais 
Resultados da 

Pesquisa

Shopper em 
Movimento - Conheça 

o Novo Comportamento
do Consumidor

Pequeno 
Supermercadista usa 
Tecnologia e Internet 

na sua Gestão 
Tributária

 Trade Marketing:
Execuções Perfeitas 

Vendem Mais 

Gestão na Era 
Pós-Digital

16
h

17
h

18
h

19
h

14
h

A palestra vai apresentar o resultado da 1ª edição da pesquisa, realizada em 2017.
De abrangência nacional, o estudo traz uma análise comparativa entre as diversas 
regiões do país com base no reflexo do atual cenário econômico. São 50 cargos de 
níveis de Direção, Gerência, Coordenação, Técnicos, Administrativos e Operacionais. 
Serão apresentadas as médias  de todas as linhas de remuneração: Remuneração 
fixa, Variável e Benefícios.

Participantes: Roberto Pissinatti – Diretor da IDEE Consultoria, Fabrício Alves Pereira 
Gerente de RH Grupo Martins e Leandro Rodrigues – Gerente de RH Grupo Destro.

A restrição orçamentária, a inflação e, principalmente, o desemprego alteraram significativamente o comportamento do 
consumidor. Na palestra serão abordados os impactos da crise na cesta de consumo. Como os lares mudaram o comportamento 
para se adaptar à nova realidade. E quais as oportunidades que se desenham em termos de produtos, promoções e canais de 
compra.

Palestrante: Tathiane Frezarin - Diretora da Kantar Worldpanel

A questão tributária tem se tornado uma grande preocupação para a maioria dos varejistas. A classificação fiscal correta do 
cadastro de produtos será fundamental para os cálculos de impostos (PIS, Cofins, ICMS). O palestrante vai apresentar o case 
do Supermercado São Sebastião, que usa a tecnologia e a internet para acompanhar os impostos nas vendas em tempo real.

 
Palestrante: Geraldo Aniceto - Varejista e Consultor

Eleita a melhor empresa de TI para se trabalhar no Brasil, a Involves vai abordar os pilares encontrados nas mais de 250 
operações de trade marketing durante a implementação do Agile Promoter em mais de 10 países. A tecnologia ajuda a aumentar 
a visibilidade e a disponibilidade dos produtos no PDV, melhorando a execução do time de campo no varejo.

Palestrante: João Domingos - Gerente da Involves 

Walter Longo vai decifrar para o profissional de negócios os novos tempos e mostrar o que a revolução tecnológica significa 
em um mercado cada vez mais competitivo. Na palestra, ele apresenta ideias, cases e conceitos para inspirar quem atua na 
comunicação mercadológica, no destino de produtos, na gestão de branding e avalia os impactos das rápidas mudanças na 
sociedade, nos negócios e, especialmente, na comunicação, advindas das inovações tecnológicas.

Palestrante: Walter Longo - presidente do Grupo Abril

08/08 - Terça-FeiraDESTAQUES DA 
PROGRAMAÇÃO
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Local: AUDITÓRIO GRANDE - 1º ANDAR

Local: AUDITÓRIO TÉCNICO - 1º ANDAR

Local: AUDITÓRIO TÉCNICO - 1º ANDAR

Local: AUDITÓRIO TÉCNICO - 1º ANDAR

Food Service: 
Uma Grande Oportunidade 

Rentável para o Setor 
Atacadista Distribuidor 

E-Commerce com
Foco no B2B:  

Uma realidade
Crescente 

Conheça o 
Desempenho e

o Resultado do Varejo 
Independente  

A arte de
liderar 

16
h

17
h

18
h

14
h

O mercado brasileiro de Foodservice consome mais de R$ 150 bilhões por ano em alimentos e bebidas em quase 1 milhão 
de estabelecimentos. Com clientes em enorme transformação e com o cenário desafiador que atravessamos, há uma real 
demanda por abastecedores qualificados e profissionais, o que significa oportunidade seja para distribuidores ou atacadistas 
de autosserviço especializados neste mercado. Nesta palestra serão discutidas as oportunidades e os principais fatores de 
sucesso para a cadeia de abastecimento. Também serão agregadas referências do mercado norte-americano, estudadas em 
missão internacional aos Estados Unidos, em maio deste ano.

Palestrante: Sérgio Molinari - Presidente da Food Consulting

Com vasta experiência no varejo digital, atuando em e-commerce desde 2006, Patrícia Amaro falará sobre como a indústria vê 
e se adapta às mudanças provocadas pelo mundo digital. Entre os tópicos, um olhar sobre os novos papéis e o novo cenário 
competitivo; quem é e como se comporta o novo consumidor; empresas que se destacam e seus cases de sucesso, que mostram 
como é possível adaptar-se a essa nova realidade.

Palestrante: Patrícia Amaro - Diretora de e-commerce da Unilever

A GfK estuda o Mercado de Vizinhança desde 2011 e nestes anos buscou traçar um panorama do segmento constituído 
pelas pequenas lojas do varejo de alimentos, revelando tendências e perspectivas para o setor. Em 2017, foram analisados o 
desempenho do canal e suas perspectivas para os próximos anos, além de seu posicionamento de preços e o perfil dos varejistas. 
Com isso, é possível identificar o perfil de melhor desempenho e suas principais razões para atingir essa performance. 

Palestrante: Marco Aurélio Lima - Diretor da GfK

Um dos grandes segredos dos líderes de sucesso é transmitir seus ensinamentos e orientações por meio de histórias, como 
fizeram Walt Disney, Jack Welch e até Jesus Cristo, que se utilizava de parábolas para difundir seus ensinamentos. Nesta 
palestra, o professor Marins confirma que este tipo de narrativa ajuda e muito a comunicação, especialmente nas empresas, 
porque facilita o entendimento das mensagens, eliminando ruídos e mal entendidos. Toda empresa tem sua história, que deve 
ser divulgada aos seus colaboradores como exemplo a ser seguido. São os dados e fatos concretos que fazem com que os 
conceitos e ideias dos líderes sejam totalmente compreendidos.

Palestrante: Prof. Luiz Marins - Antropólogo  

DESTAQUES DA 
PROGRAMAÇÃO

09/08 - Quarta-Feira
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PROGRAMAÇÃO
PARCEIROS

08/08 - TERÇA-FEIRA

HORÁRIO TEMA / ATIVIDADE LOCAL

09h00 às 19h00 MARS* 206 A B 

09h00 às 19h00 L’ORÉAL (Evento Fechado) 206 C

09h00 às 19h00 COTY* 207

09h00 às 19h00 MONDELEZ (Evento Fechado) 208 A B C D

09h00 às 19h00 MONDELEZ (Evento Fechado) 209

09h00 às 11h00 MONDELEZ (Evento Fechado) 210

07/08 - TERÇA-FEIRA

HORÁRIO TEMA / ATIVIDADE LOCAL

09h00 às 19h00 NESTLÉ (Evento Fechado) 206 A B 

09h00 às 19h00 COTY* 207

09/08 - QUARTA-FEIRA

HORÁRIO TEMA / ATIVIDADE LOCAL

09h00 às 19h00 P&G* 206 C

09h00 às 19h00 COTY* 207

09h00 às 15h00 UNILEVER* 209

* A confirmar



VAREJO
COMPETITIVO
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Neste ano, o tradicional minimercado modelo da ABAD terá um novo conceito. Junto com a loja, será montada uma arena 
com uma grade de palestras (abaixo). À medida que as palestras acontecem, uma câmera vai percorrer o ambiente da 
loja, ilustrando, por meio de um telão, aquilo que os convidados abordarão nas apresentações. Em seguida, o visitante 
poderá percorrer o espaço tirando as dúvidas diretamente com o palestrante. No final, ele receberá material informativo 
para recapitular as informações e aplicar em sua loja.

ABAD lança portal para
capacitação do varejo

Minimercado Modelo e Arena do Varejo

 15h  Sebrae/SENAC/SENAI
 16h  Jornada de compra em supermercados, com Alessandra Lima (Mind Shopper) 
Dia 7 17h  Como executar o marketing mix no Pequeno varejo, com Rodrigo Del Rio Marsilli (Mind Shopper)
 18h  Indústria
 19h  Indústria

 15h  Sebrae/SENAC/SENAI
 16h  Jornada de compra em supermercados, com Alessandra Lima (Mind Shopper) 
Dia 8 17h  Como executar o marketing mix no Pequeno varejo, com Rodrigo Del Rio Marsilli (Mind Shopper) 
 18h  Indústria
 19h  Shoppercracia, que bicho é isso?, com Fátima Merlin, Connect Shoppers

 15h  Sebrae/SENAC/SENAI
 16h  Jornada de compra em supermercados, com Alessandra Lima (Mind Shopper)
Dia 9 17h  Como executar o marketing mix no Pequeno varejo, com Rodrigo Del Rio Marsilli (Mind Shopper) 
 18h  Indústria
 19h  Deixe seu Supermercado + Fácil e aumente as vendas, com Geraldo Aniceto (Consultor e Varejista)

No primeiro dia da ABAD 2017 SÃO PAULO, 
será lançado o Portal Varejo Melhor Play, 
plataforma que vai disponibilizar videoaulas de curta duração para capacitação do Varejo Independente, com conteúdos 
elaborados pela ABAD, pela Indústria e por parceiros sobre Gestão, Operação, Marketing e Merchandising, Layout de 
Loja etc. O portal, acessado por computador, tablet e smartphone, também permitirá contato direto com fornecedores de 
produtos e serviços selecionados pela ABAD por meio do Clube de Compras e Cupom de Desconto para incrementar o 
layout, o atendimento e a gestão do Varejo.

O lançamento do portal acontece no primeiro dia do evento, 7 de agosto, às 17h, com palestra de Gustavo Caetano, 
diretor da Sambatech, empresa parceira no projeto. Mais informações com Walter de Sousa, coordenador do Comitê 
Varejo Competitivo, pelo telefone (11) 3056-7500 – ramal 213 ou pelo e-mail: comitevarejo@abad.com.br



GRUPO ABAD 
JOVENS E SUCESSORES
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O ABAD Jovens e Sucessores é um grupo formado por jovens empreendedores e sucessores das empresas atacadistas e 
distribuidoras de todo o Brasil, associadas à ABAD ou às suas filiadas estaduais, criado com o objetivo de desenvolver as 
habilidades de gestão dessas novas lideranças e capacitá-las para dar continuidade aos negócios com sucesso.

Esses jovens executivos compartilham experiências, participam de visitas técnicas, workshops, encontros e palestras 
com profissionais renomados no mercado. Essa interação também promove o networking que agrega uma importante 
bagagem de conhecimentos específicos do Canal Indireto.

Durante a ABAD 2017 SÃO PAULO, o grupo irá cumprir a seguinte agenda: 

Conhecimento e networking

    07/08 - segunda-feira

• 14h - Presença do Grupo ABAD Jovens e Sucessores 
    na Sessão Solene de Abertura e Painel Político 
    Econômico “Brasil e suas Reformas”.

• 16h - Encontro do Grupo ABAD Jovens e Sucessores  
na palestra sobre Sucessão nas Empresas Familiares    
(ver programação ABAD).

  

08/08 - terça-feira

• das 8h às 12h - Visita Técnica a empresa 
    fornecedora do setor.
• Tarde para visitação a feira e participação nas palestras.

09/08 - quarta-feira
• Dia para visitação a feira e participação nas palestras.
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Campanha de Arrecadação de Produtos
Ação do IABAD em parceria com os expositores da convenção anual, que são convidados 
a doar os produtos remanescentes em seus estandes ao término da mostra. Esses produtos 
são destinados ao Programa Mesa Brasil SESC, que os repassa para as organizações sociais 
da cidade sede da convenção. Os estandes das empresas participantes recebem o selo 
“Faço Parte”, que assinala a parceria com o Instituto ABAD.

Coleta Seletiva e Reciclagem de Produtos
Um amplo sistema de gestão e reciclagem de resíduos sólidos ocorre durante toda a 
convenção anual da ABAD. Em parceria com empresas e cooperativas de reciclagem locais, 
o IABAD zela pela destinação correta dos descartes ocorridos na feira, disponibilizando 
em todo espaço físico coletores de materiais recicláveis sinalizados. O objetivo é diminuir 
o impacto no aterro sanitário do município que sedia a convenção anual, o que também 
resulta em maior volume de materiais coletados e, consequentemente, em aumento na 
renda dos cooperados.

Neutralização de Carbono
A neutralização da emissão de Gases de Efeito Estufa decorrente das atividades desenvolvidas 
durante a Convenção Anual ABAD é realizada em parceria com empresas e organizações 
especializadas, por meio do plantio de árvores de espécies nativas da Mata Atlântica ou 
por meio da aquisição de créditos de carbono de projetos ambientais certificados.

Criado em 2006 para ser o braço socioambiental do setor, o Instituto ABAD 
(IABAD) realiza diversas atividades durante a Convenção Anual da ABAD:

Para conhecer detalhes da atuação do IABAD e saber como participar, acesse o site 

www.institutoabad.org.br ou entre em contato pelo telefone (11) 3056-7500 e e-mail 

institutoabad@abad.com.br

INSTITUTO 
ABAD

Assista à palestra “O papel do Estado frente ao Acordo Setorial de Embalagens em Geral, 
celebrado em atenção à Política Nacional de Resíduos Sólidos” no dia 7 de agosto, às 19h, 
no auditório técnico (ver programação ABAD).
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SERVIÇOS
GRATUITOS

TRANSPORTE
OFICIAL GRATUITO

Para maior comodidade e conforto durante os três dias do evento, a ABAD 
disponibiliza aos convencionais o transporte oficial gratuito entre o Pavilhão 
São Paulo Expo e a estação do metrô Jabaquara, com saídas de 30 em 30 
minutos, sendo a primeira às das 11h e a última às 23h.

ABADNEWS ESPECIAL

Para manter o visitante sempre bem informado sobre as atividades da 
ABAD 2017 SÃO PAULO, edições especiais do informativo ABADNEWS 
estarão disponíveis no aplicativo do evento para smartphone ou pelo site: 
www.abadnews.com.br

APLICATIVO PARA SMARTPHONE

As informações sobre a ABAD 2017 SÃO PAULO 
também poderão ser consultadas por meio de smartphone, 
tanto na plataforma IOS quanto na Android. Os usuários terão acesso 
a informações como lista de expositores, dicas gerais sobre o evento e 
orientações sobre hotéis e serviços.

SALA DE IMPRENSA

A convenção anual da ABAD conta com um espaço equipado com 
computadores conectados à Internet para receber os jornalistas presentes 
na ABAD 2017 SÃO PAULO. No local, os expositores poderão deixar seus 
releases de imprensa e displays com amostras de produtos.

BUSINESS CENTER

O visitante tem à sua disposição um completo espaço de apoio para 
suas atividades durante a ABAD 2017 SÃO PAULO, equipado com 
computadores ligados à Internet, fotocopiadora e carregadores para 
celular. Um importante serviço que permite ao participante da feira ampliar 
seus negócios.

REVISTA DISTRIBUIÇÃO

Durante o evento, o visitante recebe gratuitamente 
a edição do mês da Revista Distribuição. É a principal 
publicação do setor, voltada a gestores, empresários 
e profissionais de vendas. Mais informações 
no site: www.revistadistribuicao.com.br

REVISTA VAREJO DE VIZINHANÇA

A Revista Varejo de Vizinhança é uma publicação 
bimestral online voltada ao varejo independente. 
Para saber mais sobre esse veículo dirigido ao 
principal cliente do atacado distribuidor, basta acessar 
www.abad.com.br/rev_varejo.php

POSTO MÉDICO

Localizado dentro do pavilhão de exposição, sob os cuidados de um 
profissional da área da saúde, é equipado para atendimento de pequenas 
emergências e primeiros socorros. Também disponibiliza transporte para 
atendimento especializado, se necessário.

ANUÁRIO ABAD 2017

O Anuário ABAD constitui uma fonte permanente de pesquisa sobre o 
Mercado de Distribuição e traz também informações sobre a estrutura e 
atividades da ABAD e das suas Filiadas Estaduais. Retire um exemplar na 
Sala VIP da ABAD.

Edição 289 | abril 2017 | Ano 25 | R$ 15,90
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DISTRIBUICÃO

53,7% foi a participação dos agentes de distribuição no mercado de consumo  

BILHÕES DE REAIS

RANKING ABAD/ NIELSEN 2017

foi o faturamento do atacado distribuidor, que, em  

ano economicamente difícil, manteve estabilidade em 

seus negócios e fortalece a importância do setor

572 é o número de empresas respondentes
Capa289.indd   1

11/04/17   12:17

Anuário
PANORAMA DO SETOR

2017

RECICLAGEM DE RESÍDUOS

Em parceria com cooperativas locais de catadores de materiais recicláveis, 
o Instituto ABAD irá coordenar o trabalho de separação de resíduos 
gerados durante a ABAD 2017 SÃO PAULO, resultantes da montagem e 
desmontagem dos estandes e demais estruturas.

Patrocínio

Patrocínio

Patrocínio



EU VOU À ABAD 
2017 SÃO PAULO

“Eu vou... O evento da ABAD sempre foi muito importante 
para a Harald, já que a empresa atua praticamente com 
a totalidade dos associados. É um momento de analisar o 
nosso desempenho junto aos nossos clientes e realizar novos 
negócios. Teremos novidades a ser apresentadas durante 
o evento, que certamente irá motivar ainda mais o setor 
atacadista distribuidor com relação aos nossos produtos. Não 
vamos adiantar as novidades e deixá-las como surpresa para 
o nosso encontro.” Jacob Cremasco, diretor comercial da 
Harald 

“Eu vou... Toda a cadeia ligada a atacado e distribuição, em 
especial o pequeno varejo, se beneficia da feira, seja para 
conhecer o que há de mais novo no segmento, seja para 
fortalecer ou fazer novos contatos profissionais. Além disso, 
o fato de o evento se realizar em São Paulo é uma questão 
estratégica de fundamental importância, pois a localização 
deverá contribuir para o aumento da participação do público, 
que tem sido sempre de muita qualidade.” João Carlos 
de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de 
Automação - GS1 Brasil
 
“Eu vou... Este importante evento da Associação Brasileira 
de Atacadistas e Distribuidores é uma grande oportunidade 
de apresentarmos nossas soluções que contribuem para o 
fortalecimento do segmento atacadista distribuidor do Brasil.” 
Wagner Patrus, presidente da Máxima Sistemas

“Eu vou...  A  ABAD 2017 é uma grande vitrine para 
apresentarmos ao mercado da cadeia de abastecimento novas 
soluções tecnológicas, bem como a melhor oportunidade 
de fortalecer o nosso relacionamento com os clientes. O 
estande da PC Sistemas sempre se transforma em um ponto 
de encontro entre os nossos colaboradores, clientes da base e 
também nossos prospects - uma verdadeira filial itinerante da 
PC Sistemas. Com certeza é um evento que não dá para ficar 
de fora.”Ronan Maia, vice-presidente de distribuição e 
varejo da Totvs / PC Sistemas

“Eu vou... Já participamos de edições no Nordeste e agora, 
pela segunda vez, em São Paulo. É um momento agregador 
para a indústria que busca novos distribuidores e parcerias 
sólidas. Preparamos novidades com o intuito de alavancar 
ainda mais nossa presença na Feira ABAD 2017. Estamos na 
contagem regressiva.” Hélcio Oliveira, diretor da Copra 
Alimentos

“Eu vou... Na ABAD 2017 porque lá eu encontro quem decide 
os negócios nas empresas fornecedoras de produtos e serviços 
que atendem minha distribuidora. E, por causa da proximidade, 
neste ano ficou mais fácil participar, já que o evento será em 
São Paulo.“ José Luis Turmina, Diretor-presidente da Oniz 
Distribuidora (RS)

“Eu vou... O ano de 2017 é uma data estratégica para 
fortalecer as alianças firmadas nos mais de 20 anos de 
participação do Safra na ABAD. Esse longo período de presença 
na feira reitera nosso compromisso com o setor e toda a sua 
cadeia de abastecimento. Seguimos como um banco parceiro, 
totalmente dedicado a entender as necessidades clientes para 
oferecer-lhes produtos e serviços sob medida com a eficiência 
e a segurança que só o Safra pode proporcionar.” Amauri 
Pazzini, diretor institucional ao varejo e atacado do 
Banco Safra  

“Eu vou... Este é o evento mais importante do setor, onde 
temos a possibilidade de reunir em um só lugar amigos, 
parceiros e clientes que estão espalhados por todo o Brasil, e 
esse grande encontro sempre nos trouxe inúmeros contatos, 
momentos de reciclagem e a geração de muitos negócios. 
Levaremos à ABAD 2017 o conceito da Gestão Cognitiva 
através do nosso portfólio de soluções tecnológicas totalmente 
integradas, garantindo a excelência na gestão para o atacadista 
distribuidor.”Thiago Batista, diretor da NSG Sistemas e 
Acácia Consultoria

16



Todos os anos, ABAD reconhece os esforços das 27 Filiadas Estaduais que organizam caravanas de associados para participar 
da convenção anual. O certificado de Maior Caravana Estadual será entregue no último dia da Convenção Anual, na Sala 
VIP da ABAD. 

MAIOR CARAVANA ESTADUAL

FILIADAS 
ESTADUAIS ABAD

Associação do Comércio Atacadista
e Distribuidor do Estado de Alagoas

Fone: (82) 3435-1305
tavares.executivo@acadeal.com.br

www.acadeal.com.br

Associação dos Distribuidores e
Atacadistas do Estado do Amapá

Fone: (96) 3222-6692
Fax: (96) 3222-6583

Adaap_ap@hotmail.com

Associação dos Distribuidores
e Atacadistas do Acre

Fone/Fax: (68) 3224-6349
adacre@uol.com.br

Associação de Distribuidores 
Atacadistas do Estado do Pará

Fone: (91) 3259-0597
Fax: (91) 3249-0822

adapa@adapanet.com.br
www.adapanet.com.br

Associação dos Distribuidores 
e Atacadistas do Rio Grande do Norte

Fone/Fax: (84) 3207-1801
diretoriaexecutiva@adarn.com.br

www.adarn.com.br

Associação dos Distribuidores 
e Atacadistas de Roraima

Fone/Fax: (95) 3224-6354
adarr_bv@hotmail.com

www.adarr.com.br

Associação de Distribuidores e Atacadistas
de Produtos Industrializados do 

Estado de São Paulo
Fone: (11) 4193-4809 / Fax: (11) 4689-0531

info@adasp.com.br
secretaria@adasp.com.br

www.adasp.com

Associação de Distribuidores e
Atacadistas do Estado do Tocantins

Fone/Fax: (63) 3214-5398
adat.adat@hotmail.com

www.adat.com.br

Associação dos Atacadistas Distribuidores
do Estado de Minas Gerais

Fone: (31) 3247-6333
Fax: (31) 3247-6334

ademig@ademig.com.br
www.ademig.com.br

Associação de Atacadistas e Distribuidores 
do Estado do Rio de Janeiro

Fone: (21) 2584-2446
Fax: (21) 2584-3590
aderj@aderj.com.br
www.aderj.com.br

Associação Gaúcha de
 Atacadistas e Distribuidores
Fone/Fax: (51) 3311-9965

agad@agad.com.br
www.agad.com.br

Associação Matogrossense 
de Atacadistas e Distribuidores

Fone/Fax: (65) 3642-7443
amad@amad.org.br
www.amad.org.br

Associação Maranhense de 
Distribuidores e Atacadistas

Fone: (98) 3248-4200 / Fax: (98) 3248-1253
amda@amda-ma.com.br
www.amda-ma.com.br

Associação Piauiense de 
Atacadistas e Distribuidores

Fone: (86) 3223-0932
apadpiaui@gmail.com
www.apadpi.com.br

Associação dos Distribuidores 
e Atacadistas da Bahia

Fone/Fax: (71) 3342-4977
asdab@asdab.com.br
www.asdab.com.br

Associação Sul-Mato-Grossense 
de Atacadistas e Distribuidores

Fone: (67) 3382-4990
asmad.asmad@gmail.com

Associação Pernambucana
 de Atacadistas e Distribuidores

Fone: (81) 3465-3400
Fax: (81) 3465-2096
aspa@aspa.com.br

Associação Paraibana de
Atacadistas e Distribuidores
Fone/Fax: (83) 3244-9007

aspad@aspad.com.br
www.aspad.com.br

Sindicato do Comércio Atacadista 
e Distribuidor do Estado do Amazonas

Fone/Fax: (92) 3234-2734
sincadam@sincadam.org.br

www.sincadam.org.br

Sindicato do Comércio Atacadista 
e Distribuidor do Espírito Santo

Fone/Fax: (27) 3325-3515
sincades@sincades.com.br

www.sincades.com.br

Associação Cearense dos 
Atacadistas e Distribuidores de

Produtos Industrializados
Fone/Fax: (85) 3452-5383

executiva@acad.org.br
www.acad.org.br

Sindicato do Comércio Atacadista de 
Gêneros Alimentícios do Estado do Paraná

Tel.: (41) 3225-2526 / Fax: (41) 3232-1348
sincapr@sincapr.com.br

www.sincapr.com.br

Sindicato do Comércio 
Atacadista do Distrito Federal
Fone/Fax: (61) 3561-6065

sindiatacadista@sindiatacadista.com.br
www.sindiatacadista.com.br

Sindicato do Comercio Atacadista de Rondônia
Fone/Fax: (69) 3225-0171

singaro.rondonia@hotmail.com
 www.singaro.com.br

Sindicato do Comércio Atacadista e
Distribuidor de Produtos Industrializados 

do Estado de Sergipe
Fone/Fax: (79) 3214.2025
sincadise@infonet.com.br

 

            

Associação dos Distribuidores e 
Atacadistas do Estado de Goiás

Fone: (62) 3251-5660
Fax: (62) 3251-8890

cleber.moura@adag.org.br
 www.adag.org.br

Associação de Distribuidores
e Atacadistas Catarinenses
Fone/Fax: (47) 3348-5525

adac@adac.com.br
www.adac.com.br
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LISTA 
EXPOSITORES

EMPRESA EMPRESARUA RUASITE SITE

AGILE PROMOTER 4 www.agilepromoter.com.br

AGRA 5   www.agraastro.com.br

ASTECA HINOMOTO 4   www.astecahinomoto.com.br

BANCO SAFRA 1/2 www.safra.com.br

CAPIUBA 2   www.capiuba.com.br

COALA 5   www.coala.com.br

COLGATE 1   www.colgate.com.br

COMBILIFT 4/5 www.combilift.com/pt

COMPEX 2/3 www.compex.com.br

COPRA 5   www.copraalimentos.com.br

EKMA 3/B www.ekma.com.br

ERPFLEX B www.erpflex.com.br

FURACÃO PET B www.furacaopet.com.br

GS1 2 www.gs1br.org

HARALD 3/4 www.harald.com.br

INPUT SERVICE B www.inputservice.com.br

ITALAC 3/4 www.italac.com.br

LIPLAST 2   www.liplast.com.br

LUTOSA 1/B www.lutosa.com/pt/

REPOSIT 2/3 www.reposit.com.br

REPOSIT 2/3 www.reposit.com.br

MÁXIMA SISTEMAS 2/3 www.maximasist.com.br

MISSNER B www.missner.com.br

MONDELEZ 3/4 www.br.mondelezinternational.com

NESTLE 2/3 www.nestle.com.br

NUCITA 5   www.nucita.com.br

OUROLUX 2/3 www.ourolux.com.br

PC SISTEMAS 1/2 www.pcsist.com.br

PET LIFE B www.petlife.ind.br

PITÚ 2/3 www.pitu.com.br

POLITRIZ 3/4 www.politriz.ind.br

SEAL 5/B www.seal.com.br

SEBRAE 5   www.sebrae.com.br

SERASA 1   www.serasa.com.br

SICREDI 1 www.sicredi.com.br

SIMAS 3/4 www.simas.com.br

STILL 3/4 www.still.com.br

TRANSLIFT 8   www.transliftbr.com

UPSOFTWARE 8   www.upsoftware.com.br

VOLKSWAGEN / MAN 2/3 www.man-la.com
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FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL

www.abad.com.br/abad2017saopaulo

Para uso interno

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES - Termos e condições para inscrição.

Por favor, leia atentamente: 

DADOS DOS INSCRITOS (Preenchimento Obrigatório) O preenchimento dos campos abaixo pode auxiliá-lo como guia na inscrição online. Essa mesma ficha, em papel, pode também ser entregue na secretaria do evento, 
em São Paulo, durante o período da Convenção, se por qualquer razão a inscrição pelo site não for realizada. Se necessário, faça cópias deste formulário.
NOME DO INSCRITO

COMPLEMENTONºENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

NOME DO CRACHÁ CPF

E-MAIL

CELULAR
( )

CIDADEBAIRRO UF

PAÍSCEP SITE

CATEGORIA (marque apenas uma categoria e verifique o respectivo preço)

CARGO (marque apenas uma opção)
Presidente
Vice-Presidente
Diretor

ÁREA  (marque apenas uma opção)
Diretoria Executiva
Administrativo / Financeiro
Marketing

Superintendente
Gerente
Consultor 

Comercial / Vendas
Logística / Transporte
Compras / Suprimentos

Comprador
Supervisor / Coordenador
Representante / Vendedor

Informática / Sistema
RH
Importação / Exportação

Analista / Técnico
Assessor / Assistente
Outros. Especificar:

Industrial
Jurídica
Outros. Especificar:

Agente de Distribuição Associado
Agente de Distribuição Não Associado

Fornecedor Associado
Fornecedor Não Associado

Varejista / Supermercadista Associado
Varejista / Supermercadista Não Associado

Representante Comercial Associado
Representante Comercial Não Associado

Outros Associados.
Especificar:
Outros Não Associados.
Especificar:

NOME DA EMPRESA

NOME DO CRACHÁ

TELEFONE
( )

CNPJ
/ -

Imprensa

Comunicação
Eventos/Promoção

FAÇA AGORA SUA INSCRIÇÃO PELA INTERNET.

1. A inscrição é válida para os 03 (três) dias do evento e dá direito a participação em toda grade de 
PALESTRAS TÉCNICAS, FÓRUNS e DEBATES (Congresso);
2. O valor da inscrição não inclui hospedagem e locomoção; 
3. É expressamente proibida a entrada de menores de 14 anos; 
4. As inscrições são individuais, pessoais e intransferíveis, não possibilitando o compartilhamento ou 
subdivisão das mesmas em mais de um participante, observando que poderá ser solicitado, a qualquer 
tempo, comprovar sua identidade por meio de documento legal reconhecido, tornando-se obrigatório a 
apresentação do mesmo sempre que solicitado. A Coordenação do evento reserva-se no direito de 
recolher o crachá caso seja comprovado uso indevido, bem como a sua retirada do recinto.
5. Em virtude da natureza do evento, o público deve estar ciente que a sua imagem poderá ser captada 
e gravada, de forma que todos os direitos que possui sobre a sua imagem captada são, desde já, 
considerados cedidos à organizadora de forma gratuita e definitiva, para fins exclusivos de difusão 
jornalística ou publicitária do evento;
6. Verifique o valor correto da inscrição, conforme sua categoria; 
7. Para efeito de inscrição para empresas Associadas ABAD/Filiadas, serão consideradas as que se 
filiarem até 30/05/2017;  
8. As inscrições individuais poderão ser efetuadas antecipadamente pela internet até 25/07/2017 com 
desconto, de 26/07 à 02/08/2017 sem desconto e a partir de 06/08/2017, somente na secretaria do 
evento, sem desconto; 
9. Para as inscrições por pacote, o prazo de aquisição pela internet com desconto será até o dia 
25/07/2017 e a inclusão dos nomes antecipadamente até 06/08/17; 
10. NÃO SERÁ PERMITIDA troca de nome e em caso de cancelamento não haverá substituição, 
reembolso ou desconto;

11. O valor do pacote de inscrição com desconto é FREE para empresas Associadas ABAD/Filiadas e 
R$ 1.600,00 para Empresas Não Associadas e dá direito a 20 inscrições individuais; 
12. Pode-se optar, no momento da compra, por um pacote acima de 20 inscrições. Para pacotes acima 
de 20 inscrições, o custo por inscrição adicional é de FREE para Empresas Associadas e R$ 80,00 
para Empresas Não Associadas;
13. Poderão ser inscritos no mesmo pacote, participantes de diferentes empresas; 
14. Ao adquirir o pacote de inscrições, a empresa receberá a mesma quantidade de códigos/vouchers 
para ser utilizado na inscrição de cada participante individualmente e estarão disponíveis para consulta 
em uma área administrativa, acessada através de senha (criada no momento da compra);
15. A empresa deve enviar esse código/voucher ao seu cliente/convidado para que cada um faça sua 
própria inscrição. O sistema de administração do pacote contém uma ferramenta para envio de convite 
por e-mail e também permite saber quais códigos/vouchers já foram utilizados; 
16. Se preferir, a própria empresa pode fazer a inscrição de seus convidados, desde que tenha todos 
os dados, conforme exigido na ficha de inscrição; 
17. Cada código/voucher pode ser utilizado apenas uma vez. Não envie o mesmo código/voucher para 
mais de um convidado; 
18. Os códigos/vouchers estarão disponíveis para preenchimento imediatamente após a compra do 
pacote para as empresas não associadas, mas as inscrições estão vinculadas ao pagamento 
correspondente. Na falta do pagamento no vencimento estipulado, as inscrições serão 
automaticamente bloqueadas e a liberação se dará somente após o pagamento da mesma; 
19. As inscrições do pacote poderão ser feitas pela internet antecipadamente ou no local do Evento. 
Com isso, as vagas que eventualmente não forem preenchidas até a data limite recomendada poderão 
ser utilizadas a qualquer tempo, mesmo durante o evento, pelo balcão de autoatendimento que estará 

disponível; 
 20. O pacote sem desconto para empresas não associadas poderá ser adquirido a partir de 06/08/2017 
na Secretaria no local do evento. Para o pacote com mais de 20 inscrições, o custo por inscrição adicional  
é de R$ 85,00 para Empresas Não Associadas;  
21. RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE: Como as inscrições também poderão ser efetuadas no local 
pelo autoatendimento, pedimos a especial atenção ao prazo de preenchimento antecipado pela internet, 
para se evitar filas e espera durante sua entrada ao Evento;    
22. Todas as inscrições adquiridas antecipadamente ou no local estarão disponíveis para retirada na 
secretaria do evento a partir do dia 06/08/2017;
23. Todas as datas limites serão rigorosamente respeitadas;

Aceito e concordo com todos os termos e condições descritos.

PACOTES ESPECIAIS 
PARA EMPRESAS

ATÉ 25/07/2017 
COM DESCONTO

APÓS 25/07/2017 
SEM DESCONTO

ASSOCIADO FREE FREE

NÃO ASSOCIADO R$ 1.600,00 R$ 1.700,00

PREÇOS INDIVIDUAIS
NÃO ASSOCIADO

ATÉ 25/07/2017 
COM DESCONTO

APÓS 25/07/2017 
SEM DESCONTO

Agente de Distribuição
Fornecedor
Varejista/Supermercadista
Representante Comercial

R$ 160,00 R$ 190,00

PREÇOS INDIVIDUAIS
ASSOCIADO

ATÉ 25/07/2017 
COM DESCONTO

APÓS 25/07/2017 
SEM DESCONTO

Agente de Distribuição
Fornecedor
Varejista/Supermercadista
Representante Comercial

FREE FREE

Avenida Nove de Julho, nº 3.147 - 9º andar - CEP: 01407-000 - São Paulo - SP - Fone/Fax: (11) 3056-7500 • Site: www.abad.com.br  Email: abad@abad.com.brABAD


