


A Primeira loja tinha 110 m2, com 2 caixas e 5 

funcionários. 



Eu não entendia nada de supermercado,  esse 
foi o maior desafio da minha vida. 

 
Criei uma meta pra mim, que em 90 dias, a 
loja inteira estaria dentro da minha cabeça. 

                   
                Precisamos de Metas e Objetivos. 

Como nasce uma empresa? 

 



Eu abria a loja às 7 horas da manhã, e fechava 
às 8 horas da noite, e saía para visitar os 
concorrentes até as 22 horas, analisava 

variedade de produtos, forma de exposição, 
promoções e preço. 

 
Muito Trabalho e Conhecimento. 

 

Como nasce uma empresa? 

 



2 anos depois Tripliquei a loja, comprei um 
terreno ao lado, construí um depósito no 

subsolo, a loja de 320 mts2 no térreo, e um 
apartamento no 1º andar. 

 
Um passo de cada vez... 

 

Como nasce uma empresa? 

 



Em 1978, tripliquei novamente, comprei o 
terreno aqui onde hoje é nossa matriz , e 
construí uma nova loja, maior, e mais 
moderna, com 1,100 M2 de área de vendas. 
Foi um sucesso, um dos maiores de Curitiba.                            

 

 Inovar Sempre. 

Como nasce uma empresa? 

 



-1º Fase Em 1979 surgiu a primeira filial, Av.Brasilia. 
-2º Fase Em 1980 tripliquei a empresa. Santa Felicidade. 
-3º Fase Em 1982 Tipliquei a empresa novamente e sai de Curitiba, com uma loja 
em Apucarana / 1º computador no PR 
 

 
- ...datas importantes... 

 
 

- Em construção ainda....vamos enviar outra apresentação para substituir esse 
slide. 

Como nasce uma empresa? 

 



. 

Como nasce uma empresa? 

 



. 

Organograma da Empresa 

 



Hoje são 50 filiais, 11 postos de gasolina, 
Mais de 12 mil colaboradores e uma central 
de distribuição com mais de 70mil metros 

quadrados. 
 

Crescimento Orgânico 
 

A Empresa Cresceu. 

 



. 

Diretoria  Administrativa 



. 

Diretoria  Administrativa / Treinamento 



. 

Diretoria  Administrativa / CD 



. 

Diretoria  Contabil Financeira 



. 

Diretoria  de Patrimônio e Expansão 



. 

Diretoria  de T.I. 



. 

Diretoria  de Marketing 



. 

Diretoria  de Gerenciamento de Categoria 



. 

Departamento Comercial – Não Alimentos 
Marcelo 



. 

Departamento Comercial – Mercearia 
Nelci 



. 

Departamento Comercial – Mercearia 
Josué 



. 

Departamento Comercial – Pereciveis 
Mauro 



. 

Diretoria  de Operações 



Mostrei as fotos porque a empresa é feita de  
Pessoas, processos e infra estrutura,  

e as pessoas são as mais importantes para 
mim. 

Mensagem final 



. 
Obrigado 


