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Autoria: Vereador Emerson Sais Machado. 
 

Assunto: CONGRATULAÇÕES com o 
Grupo Machado pela inauguração do 
Machadão Atacadista em Alta Floresta. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores. 
 

A história do Grupo Machado em Mato Grosso começou na década de 
70, quando os irmãos Irineu Martins, Joaquim Martins Neto e João Carlos 
Martins resolveram conhecer o interior do Estado mais precisamente o Nortão, e 
se estabeleceram na denominada Gleba Cafezal, que posteriormente passou 
chamar-se Colíder, onde em homenagem a cidade de origem, Alvares Machado, 
os irmãos Martins decidiram pela implantação de um comércio no ramo 
atacadista, para fornecer produtos aos comerciantes dos municípios da região. 

Com visão empreendedora e visando atender a carência da região, em 
1975 os irmãos Martins inauguraram na cidade de Colíder a Casa Machado, a 
primeira loja do grupo. 

A garra, determinação e coragem, aliada a esperança, a confiança de 
desenvolvimento da região, fez com que num breve espaço de tempo o pequeno 
negócio se expandisse, sendo ampliado não apenas na cidade de Colíder, mas 
em outras cidades da região. Atualmente o Grupo Machado atende a demanda 
das regiões Norte e Leste do Estado de Mato Grosso e da região Sul do Estado 
do Pará. 

Depois de implantar em Colíder o Atacado Machado, um centro de 
distribuição com 12.000 metros quadrados de construção e capacidade de 
armazenagem para 16.000 toneladas, o grupo inaugurou em 2012 o Atacarejo no 
município de Matupá, uma obra com 9.000 metros quadrados. Agora, chega a 
Alta Floresta com o Machadão Atacadista, a maior e mais bela obra do Grupo. 

O Grupo Machado já tinha distribuição em Alta Floresta, com 
entregas semanais a seus parceiros, mas resolveu investir na abertura do 
Machadão Atacadista, principalmente pelo potencial e por Alta Floresta ser uma 
cidade destaque no cenário nacional e umas das principais do estado do Mato 
Grosso, além de ser a principal cidade pólo do Norte Mato-grossense.  

Com a construção de uma unidade atacadista na cidade, o grupo 
atenderá melhor seus parceiros na região e diretamente a população de Alta 
Floresta. 



Hoje, o Grupo Machado é uma empresa familiar e conta com uma 
estrutura robusta e enxuta. O grande diferencial é a simplificação dos processos, 
um desenho de cargos definidos, uma estrutura de armazenagem simplificada, 
uma frota própria de caminhões e uma equipe de colaboradores competente e 
dedicada com o negócio.  

Destaco aqui senhores, o valor que o Grupo Machado dá a seus 
colaboradores. O MACHADÃO é um novo conceito para o grupo e para Alta 
Floresta. Uma loja grande, imponente e bonita, que vem para fomentar a 
economia e gerar oportunidades para a população de Alta Floresta e Região. 
Nessa construção, foram mais de 5.000 empregos indiretos. Somente em Alta 
Floresta estão sendo gerados mais de 250 empregos diretos em uma estrutura 
moderna de mais de 17.000 metros quadrados de construção, com uma área de 
vende em torno de 5.500 metros quadrados, construída em um terreno de 30.000 
metros quadrados bem localizado. Hoje o Grupo Machado de Colíder conta com 
1.300 colaboradores, 01 Centro de Distribuição/Atacado Distribuidor, 02 lojas 
de varejo e 02 lojas atacadistas. 

Portanto nada mais justo o reconhecimento desta Casa, para com o 
Grupo Machado que muito engrandece o município de Alta Floresta com este 
grandioso investimento. 

Ante o exposto e atendidas as formalidades regimentais, o vereador 
que a esta subscreve REQUER que fique constando da Ata da Sessão Ordinária 
de 11 de fevereiro de 2020, esta MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, 
enviando-se cópia da presente ao homenageado. 

 

Plenário Vereador Arnaldo C. da Rocha 
Alta Floresta - MT, 07 de fevereiro de 2020. 
 

 

Emerson Sais Machado 
                    Vereador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


