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Webinar ABAD 21/09 às 18h

https://www.youtube.com/watch?v=SW_-8pyEYN4

1. Estande virtual com vídeo da Weel + descritivo 
posicionando o banco

2. Link para o site e para redes sociais
3. Exposição dos contatos comerciais do BS2 

(Bel)



ABAD - Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores

Apontamentos do Compliance:

❖ Membros da Diretoria biênio 21/22: JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO, ALAIR MARTINS JUNIOR, JOAO ALBERTO PEREIRA e VALMIR MULLER 
ficaram prejudicadas devido a existência de homônimos. Não conclusivo.

❖ Há apontamento de 5 processos judicias com membros da Diretoria, sendo 1 já juizado, sem resolução de mérito e arquivado. Adicionalmente há mais 1 
processo em andamento 1403472-53.2019.8.12.0000 no qual a ABAD é citada juntamente com outras associações do setor de alimentos, bem como 
grandes empresas como agravados (AMBEV, Pepsico, Kellog, Nestle ....).

Nosso Parecer:

❖ Considerando que a ABAD é uma associação de 40 anos e sua Diretoria (21/22) é composta de empresários com longa data no setor, é de se esperar que 
haja um certo número de processos judiciais inerentes ao negócio.

❖ Ressaltamos que a  ABAD possui um Guia de Ética nos Negócios https://abad.com.br/servicos/conheca-o-guia-abad-de-etica-nos-negocios/ abraçando 3 
pilares: compliance, concorrência leal e política de preços justa por canal.  

Mitigantes: 

❖ Associar nossa imagem apenas ao evento/ação e não à ABAD e/ou Diretores,
❖ Monitorar e emitir relatório de Compliance da ABAD a cada 6 meses para acompanhar os processos em andamento,
❖ Não assinar contratos com comprometimento futuro, sempre com modelos de cláusula de rescisão flexível no caso de qualquer desconforto. 

Documentação que suporta e condiciona a Parceria: 

❖ Termo de Filiação com cláusula de rescisão podendo ser acionada a qualquer momento com um mês de antecedência;
❖ Acordo de Cooperação Comercial no qual não assumimos compromissos, apenas intenções e podendo ser extinto a qualquer momento com 30 dias de 

antecedência. 



@bancoBS2

https://www.facebook.com/BS2Hub/
https://www.instagram.com/bs2hub/
https://twitter.com/BS2Hub
https://www.linkedin.com/company/11374771

