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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 

O Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre, instituído pela Resolução nº 2.083, 
de 7 de novembro de 2007, é uma das maiores honrarias concedidas pelo Legislativo Municipal. 
Destina-se a pessoas físicas ou jurídicas que tenham se destacado publicamente e contribuído 
para o desenvolvimento social, econômico e humano de nossa Cidade.  

Nesse sentido, não poderíamos deixar de conceder esta humilde homenagem a 
uma das empresas que mais orgulha os gaúchos, por sua história e sua contribuição para o 
desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre.  

A história da Companhia Zaffari iniciou-se quando, em 1935, Francisco José 
Zaffari e sua esposa, Santina de Carli Zaffari, decidiram abrir uma pequena casa de comércio na 
Vila Sete de Setembro, interior do Município de Erechim. Uma ousada iniciativa fruto do 
empenho de um pequeno núcleo familiar. Naquele momento, a casa de comércio de Francisco e 
Santina era um pequeno armazém de gêneros alimentícios, instalado na frente da residência do 
casal. 

Embora o armazém fosse pequeno, o espírito empreendedor, a dedicação e o 
trabalho deste pequeno núcleo familiar fizeram com que ele fosse pouco a pouco crescendo e 
oferecendo cada vez mais produtos e serviços de qualidade aos seus clientes. Aliás, cabe 
salientar que a qualidade é uma das marcas que a Companhia Zaffari sempre carregou ao longo 
da sua história. 

Esse talento, empreendedorismo, disposição para o trabalho e a fundamental ajuda 
dos doze filhos do casal fizeram com que os negócios de Francisco e Santina fossem se expandindo. 
Em 1947, já residente em Erval Grande, Francisco abriu uma nova casa comercial. Dessa vez bem 
mais estruturada, fruto da experiência e do sucesso obtido com a primeira casa comercial.  

Ao longo do tempo, o Zaffari foi desenvolvendo uma política de gestão comercial, 
que até os dias de hoje está presente nas relações da empresa com seus funcionários, com as 
diversas empresas com as quais mantém acordos comerciais e, em especial, com os seus clientes 
e com as comunidades residentes no entorno de suas lojas. A satisfação dos seus consumidores 
sempre figurou como o principal objetivo da empresa fundada por Francisco e Santina. 

Em 1960, com a migração da família para a cidade de Porto Alegre, a família Zaffari 
abriu seu primeiro atacado na Capital de todos os gaúchos e de todas as gaúchas. Esse foi o ponto de 
partida para uma nova fase na vida desse empreendimento familiar nascido no interior de Erechim.  

No ano de 1965, a Companhia Zaffari abriu o seu primeiro supermercado em 
Porto Alegre. Localizado na Avenida Protásio Alves, reunia uma gama de produtos e serviços 
que talvez o seu Francisco e a dona Santina sequer imaginassem um dia poder oferecer a seus 
clientes quando resolveram fundar sua pequena casa de comércio em 1935. 

Era o início da expansão de uma empresa nascida por meio do talento, do trabalho 
e da visão empreendedora de um pequeno núcleo familiar.  

Ao longo dos anos, a Companhia Zaffari foi crescendo cada vez mais. Novas lojas 
foram surgindo em Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul. Assumiu o desafio de crescer sem 
abandonar a qualidade no atendimento e o fortalecimento do núcleo familiar como condutor 
principal da administração da empresa. Essas são as características fundamentais da Companhia, que 
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se manteve forte mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos em que grandes multinacionais 
buscam expandir seus negócios com a aquisição de redes de supermercados nacionais menores. 

Hoje, a Companhia Zaffari possui em Porto Alegre dezessete supermercados e 
três hipermercados – o Bourbon –, além de outros tantos supermercados, hipermercados e 
shoppings centers espalhados por todo o Rio Grande do Sul. 

Em 2008, o empreendimento iniciado por Francisco e Santina inaugurou sua 
primeira loja em São Paulo. Já em 2009, inaugurou o Hipermercado Zaffari Center Lar em Porto 
Alegre. Uma loja que possui área total de 7,3 mil metros quadrados e que deverá servir de 
exemplo para a expansão desse novo conceito. 

Em 20 de setembro de 2010, completam-se cinquenta anos da chegada da família 
e da Companhia Zaffari a Porto Alegre. Cidade da qual ela contribuiu e contribui para o 
desenvolvimento econômico e social, sem deixar de lado a qualidade e considerando o ser 
humano não apenas como um mero consumidor que realiza suas compras em uma das suas lojas. 

Os concertos comunitários e as peças publicitárias da Companhia Zaffari são 
exemplos desse sentimento. Os consertos oferecem aos porto-alegrenses oportunidades 
inesquecíveis de conhecer e apreciar a obra dos grandes compositores da música clássica, 
popular e contemporânea. As peças publicitárias, além de demonstrar o orgulho da Empresa em 
ser gaúcha, sempre trazem no seu bojo importantes mensagens de conscientização sobre as 
relações humanas, familiares e, também, sobre a alimentação saudável. Quem não se lembra de 
alguma propaganda veiculada pela Companhia nas redes de televisão, com a qual tenha se 
emocionado? Acredito que todos nós guardamos dentro de nós a lembrança de pelo menos uma 
dessas peças publicitárias, geralmente veiculadas em datas comemorativas como o Dia das Mães, 
o Dia dos Pais, o Dia das Crianças, o Natal, o Ano Novo, a Semana Farroupilha e o aniversário 
de Porto Alegre.  

Há ainda outras importantes ações sociais realizadas pela Companhia por meio do 
Projeto Gente Consciente, que, mediante cartilhas, busca conscientizar as crianças sobre os 
direitos dos consumidores, os benefícios da economia da água e o respeito à natureza. Além 
disso, o Projeto Gente Consciente realiza palestras sobre temas relevantes para as comunidades, 
pratica e ensina a solidariedade, por meio dos chamados Pedágios do Brinquedo, onde crianças e 
adultos podem doar brinquedos, e oferece a apresentação de peças teatrais, contação de histórias 
e momentos de lazer para as crianças. 

É por toda essa sua história e pelas infindáveis ações que realiza como forma de 
contribuir para o desenvolvimento econômico, social e humano da Cidade, que estamos 
propondo a concessão do Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre à Companhia Zaffari, que 
será concedido justamente no momento em que essa Empresa, que tem orgulho de ser gaúcha e 
que orgulha a todos os gaúchos e a todas as gaúchas, completa seus cinquenta anos na cidade de 
Porto Alegre. 

Neste sentido, rogamos aos nobres pares pela aprovação deste Projeto de 
Resolução. 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2009. 
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VEREADOR ALDACIR JOSÉ OLIBONI 



PROC. Nº 5903/09 
PR        Nº   053/09 

 
 
 
 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 

 
Concede o Troféu Câmara Municipal de Porto 
Alegre à Companhia Zaffari Comércio e 
Indústria. 

 
 

Art. 1º  Fica concedido o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre à Companhia 
Zaffari Comércio e Indústria, nos termos da Resolução nº 2.083, de 7 de novembro de 2007. 

 
Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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