
Procuram-se distribuidores 
 
Indústrias apostam no canal indireto para aumentar a presença da marca no ponto-de-venda e 
para desenvolver novos produtos. 
 
Atentos a um segmento responsável por abastecer 58% do mercado de consumo, boa parte 
das 240 empresas expositoras da ABAD 2006 Curitiba apresentaram novas estratégias para 
reforçar a parceria com o atacado distribuidor. Além de garantir a presença em mais de 900 
mil pontos-de-venda, as indústrias buscam, também, um canal responsável capaz de 
desenvolver novos produtos e categorias. 
 
É o caso da Kraft, que aproveitou o evento para lançar o Royalzinho, uma sobremesa 
instantânea, inédita no mercado, que nasce para concorrer com os refrigerados tipo petit 
suisse. Segundo Matias Paiva, gerente de trade, o posicionamento primário desse produto 
chega perto dos pudins, mas o ideal é que ele fique próximo dos refrigerados, para que o 
consumidor perceba o valor agregado do produto. Para isso, a Kraft conta com o trabalho de 
seus distribuidores a fim de melhorar o posicionamento do produto no ponto-de-venda. 
 
Hoje, o mercado de sobremesa em pó é de R$ 308 milhões/ano. A Kraft detém 34% em 
volume comercializado. Com esse lançamento, a empresa espera fortalecer o segmento de 
sobremesa em pó, que cresceu só 1,42% no último ano. 
 
Para o pequeno varejo, a Kraft oferece, via distribuidor, um programa de fidelidade, onde o 
cliente junta pontos e troca por eletrodoméstico. Com 45 distribuidores, do total de vendas da 
Kraft, 55% é feita via canal indireto. “Promovemos uma operação-conquista para aumentar a 
presença numérica em pontos-de-vendas. Também via distribuidores, a meta é trabalhar 
fortemente todo portfólio da empresa. Para isso, a Kraft se preocupa em oferecer embalagens 
diferenciadas para o pequeno varejo e realiza um planejamento de ações junto aos 
distribuidores”. Consciente de que é papel do distribuidor trabalhar a exposição do produto no 
ponto-de-venda, no seu estande, a Kraft apresentou opções de exposição de seus produtos em 
farmácias, conveniência, supermercado e padaria. 
 
A Arcor aproveitou o evento para comemorar os 25 anos de Brasil e prestar uma homenagem 
à ABAD, que neste ano também completa 25 anos de atividade. “Para nós esse evento é 
estratégico. Aproveitamos para estreitar relacionamento e divulgar os planos da empresa”, 
informa Jorge Conti, diretor de Marketing da empresa. Uma das metas da Arcor é trabalhar 
melhor as guloseimas no pequeno varejo e aumentar as vendas de chocolates. ”Para isso, 
apostamos no atacado distribuidor.” 
 
Ao participar pela primeira vez da Convenção Anual da ABAD, a empresa de bebidas Hugo Cini 
visou prospectar atacadistas e distribuidores, com o objetivo de aumentar a área de 
abrangência mercadológica e de distribuição do seus produtos. 
 
A meta é ampliar a comercialização dos Chás e CiniMix para outros Estados, focando no 
primeiro momento a linha de não carbonatados e, num segundo momento, apresentar a linha 
de refrigerantes, composta por mais de 20 sabores. “Acertamos na mosca”, comemora 
Eduardo Bigaralla, gerente comercial da Cini Bebidas. Segundo ele, a participação no evento 
superou as expectativas. 
 
Outra empresa que aposta no canal distribuidor para aumentar sua participação em áreas 
estratégicas é a Santher. Segundo o seu gerente nacional de compras, Eduardo Gomes, o 
atacado distribuidor responde por 52% dos negócios da empresa. Para cada região do País, a 
Santher adota uma política de distribuição. No Nordeste, por exemplo, a empresa trabalha 
com distribuidores exclusivos. O objetivo é aprimorar esse trabalho na região. “Nossa idéia, 
para a região Nordeste, é manter os distribuidores atuais e aumentar o número de pontos-de-
venda atendidos”. 
 
Hoje, o NE responde por 10% dos negócios da Santher. “Queremos chegar, no mínimo, ao 
número Nielsen de participação, que é de 18%.”  



Em paralelo a esse trabalho, a Santher está desenvolvendo distribuidores em outras regiões do 
País com o objetivo de trabalhar melhor outras categorias, além do papel higiênico e o papel 
toalha. No total, a empresa trabalha com um número inferior de 20 distribuidores e a 
expectativa é chegar aos 35, sem perder o foco no atacado generalista. 
 
“Vamos criar um conceito de pacote de incentivos e serviços. A idéia é que o distribuidor 
transforme-se em um braço da empresa. Com isso, esperamos rentabilizar a empresa ao 
desenvolver categorias com maior valor agregado, principalmente na categoria de absorvente 
e folha dupla. Esse é o grande desafio.” 
 
Já a Baruel, empresa que nasceu no canal farma com o produto Tenys Pé, aposta no atacado 
generalista para ampliar a comercialização de seu mix. “Descobrimos que é possível melhorar 
o mix do generalista a partir do momento em que ele também é envolvido com campanhas de 
incentivos e treinamento”, Dorlei Mignon, diretor executivo da empresa. Hoje, o canal indireto 
responde por 55% dos negócios da Baruel. 
 
Em busca de distribuidores, a Vinícola Campo Largo participou do evento da ABAD com o 
objetivo de intensificar a divulgação da marca nos mercados em que ainda não está 
consolidada. “A participação nessa feira nos dá mais visibilidade no mercado. A novidade da 
Campo Largo é que sua estratégia de distribuição é diferenciada”, explica Wilton Tremura, 
diretor comercial da vinícola. No lugar de distribuidores de bebidas, a empresa busca 
distribuidores de alimentos e higiene. “A idéia é que sejamos a única empresa de bebidas do 
distribuidor. Para isso, investimos na ampliação do nosso mix.  
 
Além do carro-chefe vinho de mesa Do Avô e Campo Largo, a empresa também oferece sucos 
de uva e apresentou no evento o Vinho Favorit 750 ml e o Quentão Campo Largo 880ml. ”Ao 
todo, a Vinícola Campo Largo conta com seis distribuidores exclusivos no Estado de São Paulo 
e pretende ampliar esse número na região. 
 
Faz parte da estratégia, também, conseguir novos distribuidores no Ceará, Maranhão, 
Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio de Janeiro e Tocantins. Desde novembro de 
2005, quando esse mercado era praticamente inexistente para a Campo Largo, novos 
distribuidores exclusivos foram nomeados para comercializar a sua marca e passaram a 
oferecer, com mais destaque, os seus vinhos de mesa. O crescimento nas vendas já atinge 
200% nos últimos sete meses. 
 
Com foco no canal indireto, algumas indústrias- já se preocupam em ter produtos diferentes 
dirigidos a atacadistas generalistas e distribuidores. É o caso da Brassuco. Fernando Signori, 
gerente de marketing da empresa, explica que para não gerar em conflito de canal, prefere 
trabalhar com produtos diferenciados. O refresco Lual é dirigido exclusivamente para o 
atacado. Já o Brassuk é exclusivo para distribuidor. 
 
São mais de 150 milhões de pares comercializados, a maioria no mercado brasileiro, onde 
foram vendidos 135 milhões de sandálias, como a Havaiana. Desse total, o canal indireto é 
responsável por 75% dos negócios. Esses números são da Alpargatas. “O atacado distribuidor 
é o nosso principal canal”, reforça Ricardo Ammirable Vianna. Segundo o executivo, a 
participação do distribuidor e das empresas regionais tem crescido. “Mas os generalistas 
continuam desenvolvendo um importante trabalho e, com foco, conseguem trabalhar com um 
produto que proporciona mais valor e apresenta uma boa margem”, explica Ricardo.  
 
“Temos a necessidade de reforçar a nossa presença no ponto-de-venda. Hoje, estamos 
presentes em mais de 200 mil pontos, o que só é possível com a parceria com o atacado 
distribuidor”, explica Carla Schmitzberger. Para fortalecer essa aliança, a Alpargatas 
desenvolve programa de acompanhamento periódico. Com a equipe de trade da empresa em 
parceria com o distribuidor, a Alpargatas vem desenvolvendo displays de exposição exclusivos 
para o pequeno varejo. 
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