
Foco em 
nossa gente 

Quem é o João Galassi? 

Nasci em Campinas e minha 
família é de Amparo. Estudei 
em colégio público, me formei 
em Administração na PUC e fiz 
cursos de pós-graduação em di-
ferentes áreas como gestão em-
presarial e gestão estratégica de 
pessoas na FGV. Meus pais co-
meçaram no comércio com uma 
pequena quitanda, em 1964. 
Com a família, aprendi a conferir 
mercadoria, trabalhei no caixa, 
depois no escritório e no depar-
tamento comercial. Meu irmão, 
Natal, já foi vereador em Campi-
nas, então me empolgava seguir 
o mesmo caminho na carreira 
política, enquanto meus pais e 
os outros irmãos continuariam 
no comércio. 

E o senhor seguiu na política? 

Não. Meu irmão acabou saindo da 
política e meu pai faleceu em 1990. 
Em seguida, uma grande rede su-
permercadista se instalou bem na 
nossa porta. Todos esses fatores 
fizeram com que minha família 
se reunisse novamente em torno 
do varejo. Foram momentos muito 
difíceis. Se não fosse a firmeza de 
minha mãe, Angelina, teríamos sa-
ído do negócio. Hoje definimos o 
Supermercados Galassi como uma 
empresa de vizinhança. São quatro 
lojas, administradas pela família, e 
350 funcionários. O time familiar 
joga muito bem: Natal é o diretor 
geral, Sebastião, o diretor comer-
cial, e eu dirijo a operação. Nossa 
mãe é presidente do conselho e faz 
questão de visitar todas as lojas dia-

riamente. Adotamos a política de 
investir cada vez mais nas mesmas 
lojas para ter um padrão elevado, à 
altura dos nossos consumidores, e 
contamos com um grupo de cola-
boradores muito atuante. Meu ir-
mão Pedro muito nos ajudou até 
1990 e hoje se dedica a outro ramo 
de negócios. 

Como começou a sua história na 

APAS? 

É uma história interessante. Um 
dia um supermercadista chama-
do Nilton, do Supermercado Fe-
derzoni, me falou de um pessoal 
de São Paulo que se reunia para 
falar do setor. Me interessei e fui 
conhecer a reunião. Na primeira 
vez que pisei na APAS, em 1992, 
encontrei um pessoal em torno de 
uma mesa, com cinco pessoas na 
liderança, e pensei: "Quero fazer 
parte daquela mesa". Logo em se-
guida, Gilberto Antoniolli, do Su-
permercado Barão, me apresentou 
às lideranças e comecei a me dedi-
car também à Associação. Assumi 
a Regional Campinas e fizemos 
um bom trabalho, tornando essa 
uma das principais Regionais. Em 
seguida, atuei na divulgação do 
conceito de ECR para as pequenas 
e médias empresas. Depois, cola-
borei para a integração das ações 
entre APAS e Abras. Fiquei quatro 
anos na diretoria da revista, aju-



dando no seu reposicionamento. E 
por fim colaborei para reestruturar 
a Escola APAS. Já são 18 anos de 
dedicação à entidade. 

Que análise o senhor faz 

do setor supermercadista 

atualmente? 

Está muito avançado. Uma vez, o 
comandante Rolim, da TAM, falou 
em uma palestra na APAS: "Não 

sei por que vocês me convidaram 
para falar de supermercado, não 
entendo nada dessa área. Porém, 
posso dar um testemunho: adoro 
comprar nos supermercados nor-
te-americanos e não sinto o mes-
mo prazer nos daqui". Isso mudou. 
Hoje os supermercados oferecem 
um mix de produtos mais rico e 
diversificado, serviços, além de 
uma boa estrutura, equiparada 
ou até melhor do que a dos norte-
americanos. É o que traz o dife-
rencial para as lojas e garante ao 
consumidor um prazer maior ao 
fazer as compras. 

Quais são os pontos fortes e as 

carências da APAS? 

A Associação tem atuação muito 
forte nos problemas do dia a dia 
do setor - principalmente com as 
propostas que envolvem as regu-
lamentações que surgem na esfe-
ra governamental -, informação 
que muitas vezes nem chega aos 
associados. Tem hoje a maior feira 
de negócios em supermercados do 
mundo e atua na gestão dos produ-
tos da APAS. Muito tem sido feito 
na gestão de suporte ao associado, 
porém ainda deixa a desejar. Temos 
a Escola APAS, o departamento ju-
rídico, que dá apoio aos associados, 
e os convênios, mas queremos ir 
além. Sei que podemos oferecer 
muito mais para nossa gente. 

Quais são as propostas da nova 

diretoria para essas questões? 

Hoje, nas associações de super-
mercados, se confunde represen-
tatividade e gestão. Nossa asso-
ciação é formada por inúmeras 
empresas que emprestam seu 
prestígio para a entidade. Mas isso 
não quer dizer que a empresa que 
está sendo representada em uma 
vice-presidência poderá se dedicar 
à gestão da entidade. Nesse senti-
do é que afirmo que gestão é uma 
coisa, representatividade é outra. 
Nosso primeiro passo foi dividir 
essa atuação. Hoje temos a repre-
sentatividade estatutária comple-
ta dentro do Estado de São Paulo 

com presidente, 1o, 2o e 3o vice-
presidentes e vice-presidentes, 
além dos Conselhos Deliberativo 
e Consultivo. Contamos também 
com a entrada de empresas super-
mercadistas da zona norte da ca-
pital e de Guarulhos. Para fazer a 
gestão, criamos diretorias seme-
lhantes aos ministérios de gover-
no, com definição de atribuições 
e responsabilidades, e projetos 
definidos que terão seu tempo de 
execução. Extraímos de todo esse 
grupo que representa a entidade 
estatutária as pessoas que podem 
colaborar para essa diretoria com 
base em três princípios: vontade 
de servir, afinidade com a pasta 
atribuída e tempo de dedicação 
para que os projetos sejam re-
almente executados. Com isso, 
mudanças internas na estrutura 
funcional da APAS ocorrerão para 
dar suporte a esses diretores. To-
do esse time é de extraordinária 
competência. 

Como essas diretorias serão 

divididas? 

Criamos 18 diretorias que serão 
dividas em três grandes áreas de 
atuação: nove darão apoio ao as-
sociado em Segurança Alimentar; 
Gestão Operacional e Comercial; 
Assuntos Jurídicos e Financeiros; 
Treinamento e Desenvolvimento; 
Relacionamento com o Associa-
do; Relações Sindicais; Convênios 
e Oportunidades; Tecnologia da 
Informação e Logística, e Centrais 
de Negócios; cinco na área institu-
cional em Relações Institucionais; 
Sustentabilidade; Mercado; Econo-
mia, e Comunicação Institucional; 
e quatro de apoio à gestão da APAS 
em Administração, Finanças e 
Ações Sociais; Produtos; Patrimô-
nio, e Regionais e Distritais. Dessa 
maneira, as diretorias vão partici-
par ativamente das questões que 
envolvem o setor. Todo esse plano 
de ação das diretorias será comu-
nicado em detalhes ao associado 
no Portal APAS. Outra mudança é 
que os membros do Conselho De-
liberativo e Consultivo poderão 



participar das diretorias. Com isso 
conseguimos trazer quatro pessoas 
que já ocuparam a presidência para 
assumi-las - João Sanzovo, Omar 
Ahmad Assaf, Sussumu Honda e 
Armando Jorge Peralta. Eles pron-
tamente aceitaram, dispostos a 
contribuir para o crescimento da 
Associação. Fiquei muito grato com 
essa atitude. 

nas Regionais e Distritais? 

A diretoria de Regionais e Distritais 
fará parte do bloco de apoio à ges-
tão da APAS, porque terá o papel 
fundamental de levar toda essa 
mudança ao conhecimento dos as-
sociados e de ouvir suas necessida-
des. Temos uma visão clara e obje-
tiva sobre as Regionais: precisamos 
fortalecê-las. Para isso, criamos o 
projeto de centros de convenções. 
Nossa intenção é que cada Regional 
possa ter vida própria, ou seja, que 
a locação desses espaços, a exemplo 
do que fazemos na sede, traga ren-
da para que a Regional possa mon-
tar sua estrutura e atender ainda 
melhor o associado local. 

Em 2 0 1 0 a entidade começou 

a campanha APAS em Dobro, 

com o objetivo de aumentar o 

número de associados. 0 senhor 

pretende continuar essa ação? 

Sim, o projeto dirigido por João 
Sanzovo foi extraordinário, resul-
tando em um crescimento de 50% 
na base de associados. Passaremos 
a divulgar a pauta da diretoria para 
todos os associados e informá-los 
da data em que poderão tratar dos 
assuntos de seu interesse, todo mês, 
em cada Regional. E acredito que es-
sas reuniões abertas atrairão novos 
associados também. 

E como está o relacionamento 

da APAS com outras entidades? 

Muito se fala em integrar a cadeia 
produtiva. Porém as relações do 
dia a dia com as entidades que re-
presentam a indústria estão muito 
superficiais. Devemos avançar no 
relacionamento com as entida-
des que representam a cadeia do 
abastecimento, dando um gran-
de exemplo de integração para o 
mercado. Para se ter uma ideia do 
quanto essa integração pode ser 
benéfica em várias áreas, recente-
mente tivemos a satisfação de dis-
cutir um projeto com a Ciesp pelo 
qual todos os convênios firmados 
pela APAS serão disponibilizados 
aos associados da Ciesp. E todos 
os convênios que a Ciesp fechar 

estarão disponíveis para nós. A 
partir de agora, vamos trabalhar 
em conjunto para fechar convê-
nios cada vez mais rentáveis a to-
dos os associados. 

Quais serão as iniciativas 

da APAS na área da 

responsabilidade ambiental? 

Vamos avançar forte nessa área, 
aproveitando que o presidente Lula 
sancionou a lei que institui a Polí-
tica Nacional de Resíduos Sólidos. 
Queremos participar ativamente 
do processo de regulamentação 
através de nossa diretoria de Re-
lações Institucionais apoiada pela 
diretoria de Sustentabilidade. Que-
remos levar também ao supermer-
cadista associado informações so-
bre como implantar um projeto de 
responsabilidade ambiental e como 
construir uma loja verde. Será um 
grande projeto. Outra iniciativa 
com que pretendemos avançar é 
com relação à eliminação das saco-
las plásticas, a exemplo do projeto 
vencedor em Jundiaí. 

A entidade tem um braço 

social. 0 que será feito por esse 

intermédio? 

Os projetos que vêm sendo execu-
tados na área social pela APAS são 
muito importantes e serão fortale-
cidos. Para dar continuidade a eles, 
a Mulher APAS passa a integrar a 
vice-diretoria de Responsabilidade 
Social, que estará ligada à de Susten-
tabilidade. Além disso, queremos 
engajar as mulheres no processo de 
gestão, tanto que a diretoria de Cen-
trais de Negócios terá à frente Lúcia 
Morita, do Supermercado Portal. 

Como está o relacionamento da 

APAS com o governo? 

De forma geral, temos uma ótima 
relação com os órgãos governamen-
tais. Queremos que o governo nos 
convide cada vez mais para parti-
cipar das decisões. Contudo ainda 
temos situações que nos constran-
gem como a recente mudança no 
sistema de relógio de ponto, para 
a qual pouco pudemos contribuir. Como será o trabalho da APAS 



Outro ponto a ser discutido com o 
governo está relacionado à dimi-
nuição dos impostos na cadeia do 
abastecimento. Hoje temos ainda 
movimentos em que apenas parte 
da cadeia é desonerada, como no 
caso da carne. Apesar da boa inten-
ção do governo, seu objetivo final 
acaba não acontecendo, pois a re-
dução não chega ao consumidor. 
Precisamos de diálogo, precisamos 
mostrar ao governo que o mercado 
está integrado no atendimento ao 
consumidor. 

Em que medida é importante 

que o setor supermercadista 

seja representado no Poder 

Legislativo? 

O supermercado é um nicho to-
talmente diferente dos outros 
negócios. Temos dentro de uma 
loja vários segmentos - padaria, 
açougue, mercearia, bazar, peixa-
ria, rotisseria, restaurante, eletro, 
linha branca, têxtil, jardinagem. 
Cada seção é totalmente diferente 
da outra, porém elas se unem den-
tro de um contexto de utilidade 
ao consumidor. A importância de 
ter representante supermercadista 
em todas as esferas governamen-
tais é facilitar a interlocução, tra-
duzir nossas dificuldades para ou-
tros legisladores. Se um deputado 
do setor supermercadista convive 
diariamente com outros deputa-
dos, quando aparecer um projeto 
que afete o setor, e consequente-

mente o consumidor, será muito 
mais fácil a troca de informações. 
Atualmente a diretoria da APAS 
conta com o deputado estadual 
Orlando Morando, que disputa a 
reeleição, e dois novos candidatos 
ao mesmo cargo: João Sanzovo e 
João Antonio Binato. Também te-
mos outros associados supermer-
cadistas disputando essas eleições 
bem como candidatos que sempre 
apoiaram o setor. Peço a ajuda de 
nossa gente para elegê-los. 

As empresas supermercadistas 

reclamam da falta de 

qualificação e da alta 

rotatividade. Hoje muitas 

utilizam o ensino à distância. A 

APAS pretende investir nessa 

modalidade de treinamento? 

Entre as novas diretorias criadas, 
uma delas se dedicará ao apoio ao 
treinamento e desenvolvimento 
do associado. Nessa diretoria es-
tão contemplados vários proje-
tos. Aproveito para deixar uma 
reflexão sobre o assunto: o setor 
gera quase 1 milhão de empregos 
diretos e 3 milhões indiretos no 
Brasil; no Estado de São Paulo 
são aproximadamente 300 mil 
empregos diretos. De onde vem o 
investimento para capacitar todos 
os nossos colaboradores? Somente 
dos supermercados. Hoje nós não 
contamos com recursos públicos. 
Precisamos ter escolas técnicas no 
setor para treinar e capacitar nos-
sos colaboradores. 
Com relação ao ensino à distân-
cia, João Sanzovo deu o primeiro 
passo para o desenvolvimento da 
TV APAS. Produzimos os primeiros 
programas educativos de forma ex-
perimental para analisar a viabili-
dade. O que esperamos do ensino 
à distância é que possa nos ajudar 
nos cursos práticos, uma grande 
carência do setor. 

0 setor já assistiu a vários 

momentos do varejo - fusões, 

aquisições, concentrações. 0 

que os pequenos e os médios 

supermercadistas podem 

esperar para os próximos anos? 

A concentração vai continuar ocor-
rendo, porém de forma mais lenta. 
Estamos atingindo níveis próximos 
aos de mercados maduros. Hoje es-
tamos com 40%, enquanto o mer-
cado norte-americano está com 
50% de concentração. O importan-
te é que as associações trabalhem 
para disponibilizar ferramentas de 
produtividade para que essa con-
corrência seja justa. Mas, sincera-
mente, me preocupo mais com a 
concentração na indústria. 

Qual é a sua opinião sobre o 

atacarejo? É uma onda ou uma 

tendência? 

O varejo se dividiu em duas partes, 
o varejo de baixo custo, que não 
oferece serviços, e aquele que ofe-
rece benefícios, por isso tem maior 
custo de operação. O consumidor 
escolhe o que mais lhe convém. O 
que muda é o tipo de operação da 
loja. Algumas preferem não traba-
lhar com serviços, cartão de crédi-
to, têm instalações mais simples, 
mix voltado para transformadores 
e acabam atingindo parte dos con-
sumidores. É um modelo de negó-
cio. Outras adotam um modelo 
com maior variedade de produtos, 
ambiente diferenciado, preocupa-
ção maior com qualidade, limpe-
za e atendimento. O interessante 
é que todas as empresas podem 
entrar em qualquer dos modelos. 
O que importa é verificar se o mo-
delo está dentro do escopo de sua 
estratégia e suas competências. Se 
um supermercadista tem condição 
de montar um atacarejo, nada o 
impede. Não há porque ir contra 
nem a favor. 

Defina sua gestão à frente da 

APAS, em poucas palavras. 

Foco em nossa gente. Fazendo uma 
analogia com a aviação, nosso 
avião está completo e temos uma 
diretoria motivada dentro dele. 
Vamos voar alto. E voar alto sig-
nifica levar à nossa gente o apoio 
e as ferramentas necessárias para a 
melhoria de seus resultados. 
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