
Ao gosto do cliente  
 
O atendimento especializado em nichos de mercado tende a criar vantagens competitivas para 
o atacado distribuidor. 
 
 

 
 
O desafio de segmentar suas atividades por áreas geográficas, por tipo de produtos e/ou de 
clientes é uma estratégia para a qual o interesse do atacado distribuidor está começando a 
despertar. Essa especialização, que caminha lado a lado com os processos de fidelização dos 
clientes, envolve a prestação de serviços, a eficiência no abastecimento e a capacitação dos 
recursos humanos do atacado distribuidor. Afinal, é preciso criar vantagens para os diferentes 
tipos de clientes e sair da relação de compra e venda. 
 
A segmentação consiste no atendimento de grupos homogêneos de clientes com necessidades 
específicas que justifiquem um nível de serviço diferenciado a fim de a empresa conquistar 
vantagens competitivas no mercado. 
 
No setor atacadista distribuidor, a segmentação é um processo recente e aos poucos ganha 
mais adeptos. “A segmentação está acontecendo efetivamente no setor atacadista 
distribuidor”, afirma Nelson Barrizzelli, professor da Fundação Instituto de Administração (FIA), 
da Universidade de São Paulo. 
 
“São poucas as empresas que estão adotando essa estratégia. Mas, de maneira geral, as 
organizações estão buscando cada vez mais a segmentação”, completa Altamiro Borges, 
especialista em distribuição e presidente da consultoria ABGroup. 
 
Atualmente, há iniciativas pontuais no mercado atacadista distribuidor. Os Distribuidores 
Especializados Categorizados (DECs), por exemplo, fazem a segmentação por linhas de 
produtos e por canal. Por sua vez, o cash & carry busca a segmentação por meio de programas 
de relacionamento com os clientes. Outro modelo de segmentação mantido por grandes 
empresas do setor são as redes de supermercados fidelizadas. Há também organizações que 
estão em fase inicial de desenvolvimento de seus projetos de segmentação e que mantêm um 
núcleo de clientes especiais. “De modo geral, as empresas atacadistas distribuidoras estão 
começando a conhecer os processos de segmentação”, analisa o presidente do ABGroup. 
 
Segundo Barrizzelli, a segmentação geográfica mostra com clareza a presença desse 
movimento no atacado distribuidor. Neste ano, pela segunda vez consecutiva, comenta, o 
Ranking ABAD/Nielsen mostrou uma tendência de os atacadistas distribuidores atuarem com 
mais intensidade em áreas geográficas menores. “Isso é o resultado de um processo de 
profissionalização mais acentuada pelo qual o atacado está passando nos últimos cinco anos. 
As empresas passaram a tomar decisões de melhor qualidade baseadas em pesquisas de 
mercado”, afirma o professor, que também é responsável pela análise dos dados do Ranking 
ABAD/Nielsen. 
 
Há alguns anos, conta Barrizzelli, o mercado atacadista distribuidor acreditava que as 
empresas deveriam atender ao maior número possível de Estados. “Hoje, a tendência é no 
sentido de os atacadistas distribuidores se circunscreverem à sua região, e isso tem a ver com 



a questão dos custos logísticos, que são elevados, com o nível de serviço e até mesmo com 
questões estratégicas de mercado”, afirma o professor. 
 
Para começar um processo de segmentação, diz Cynthia Durand, gerente do núcleo de 
mercado da Integration Consultoria Empresarial, “o atacadista distribuidor deve escolher 
alguns grupos de clientes e criar pacotes diferenciados para atendê-los no que se refere a 
vendas, crédito e logística. Além disso, é preciso que se disponha de profissionais capacitados 
para fazer um atendimento diferenciado”, afirma  
 
Vale a pena?  
 
“Segmentar significa fazer escolhas e assumir riscos”, explica o professor Barrizzelli. Ao se 
especializarem, as empresas podem acertar na estratégia adotada, conseguir um destaque no 
mercado e, assim, ganhar uma vantagem competitiva. “Ou então, a empresa não arrisca, 
tenta ser tudo para todos e não consegue ter um diferencial. Entre segmentar e não 
segmentar, é muito melhor segmentar”, enfatiza Barrizzelli. 
 
De acordo com Cynthia, no processo de segmentação a empresa pode escolher alguns 
mercados em que pretende atuar e, a partir daí, aprofundar o conhecimento das necessidades 
dos clientes. “A empresa pode oferecer um serviço diferenciado para uma padaria ou um 
pequeno varejo da mesma região”, exemplifica Cynthia. 
 
A decisão de segmentar depende da estratégia que a empresa pretende adotar para atuar no 
mercado: se ela quer ser generalista ou especialista, quais os produtos com que ela se propõe 
a trabalhar e quais os canais que ela planeja atingir? 
 
Para elaborar um projeto de especialização e colocá-lo em prática, é preciso fazer o 
planejamento estratégico de médio e longo prazo. Borges estima que o tempo entre o estudo 
de um projeto de segmentação e sua implantação leva, no mínimo, dois anos. O prazo 
adequado para esse tipo de projeto são cinco anos. (D.T.) 
 
Escolha estratégica 
 
Produtos, canais, regiões, relacionamentos. Qual é o tipo de segmentação mais apropriado 
para sua empresa? 
 
A escolha dos nichos de mercado a serem atendidos deve estar alinhada com o planejamento 
estratégico de médio e longo prazo elaborado pela empresa. É imprescindível investir em 
estudos para se entender as demandas dos clientes, e identificar o potencial dos diferentes 
mercados e regiões em que a organização pretende trabalhar. Dessa forma, é possível definir 
os serviços que serão oferecidos para os diferentes clientes pequenos varejistas. “Quanto mais 
serviços uma empresa presta, mais segmentada regionalmente ela precisa ser”, destaca 
Nelson Barrizzelli, professor da FIA/USP. 
 
Por exemplo, para uma empresa segmentar por sortimento, há dois caminhos possíveis, diz 
Barrizzelli: horizontalizar ou verticalizar o mix de produtos. O primeiro ocorre quando a 
empresa trabalha com muitas opções de marcas e poucos itens de cada marca. Por outro lado, 
verticalizar o sortimento consiste em comercializar um número reduzido de marcas e muitos 
itens de cada marca. “Geralmente, o atacado distribuidor horizontaliza o mix e, desse modo, 
consegue prestar um serviço melhor para o ponto-de-venda”, afirma o professor. 
 
Se a opção for segmentar por região, a empresa precisa identificar o potencial de mercado de 
cada território de vendas e dividi-lo com base no agrupamento de clientes, além de 
estabelecer a influência de alguns centros de consumo sobre outros. As áreas de vendas 
devem ser determinadas para se alocar os vendedores e para identificar quanto cada região 
representa no faturamento total da empresa. 
 
Atualmente, a segmentação por canal é o modelo mais adotado pelas empresas atacadistas 
distribuidoras e pressupõe a segmentação do mix de produtos a ser oferecido aos clientes, 



segundo Altamiro Borges, especialista em distribuição e presidente da consultoria ABGroup. 
Nesse modelo, o atacado distribuidor pode elaborar estratégias específicas, por exemplo, para 
o varejo alimentar, farmácias, food service e lojas de conveniência. “É preciso que a empresa 
tenha equipes de vendas separadas para atender os vários canais de distribuição, e também 
uma estrutura logística adequada. Por exemplo, se a empresa for atender o canal de food 
service, é necessário que ela disponha de caminhões com três temperaturas”, ressalta Borges.  
 
Opções complexas  
 
Outro caminho consiste em dividir o mercado considerando a relação entre o tamanho do 
cliente e o resultado que ele proporciona para a empresa. “Essa é uma forma de segmentar 
mais complexa que a segmentação por canal, pois a empresa precisa ter uma estrutura de 
atendimento. Por exemplo, ela precisa dispor de tabelas de preços diferenciadas por distância 
e por tipo de cliente. Sem contar com o fato de que haverá clientes nas mesmas áreas 
geográficas para as quais a empresa prestará diferentes níveis de serviço”, observa Borges. 
 
As organizações podem separar os clientes em grandes, médios e pequenos, ou podem fazer 
uma classificação como a sugerida pelo presidente do ABGroup. Para cada grupo de clientes, 
deve ser estabelecido um nível de serviço. 
 
Outra possibilidade, a mais complexa entre os tipos listados, consiste em segmentar levando-
se em conta o canal, o tamanho do cliente e o relacionamento, uma estratégia que envolve 
todos os conceitos abordados acima.  
 
Desafios  
 
Buscar um conhecimento específico na área em que deseja atuar, elaborar um plano 
estratégico e ter uma base de informações adequadas são premissas para quem pretende 
adotar a segmentação como uma forma de atuar no mercado. 
 
Depois de escolher as variáveis que guiarão a segmentação, como, por exemplo, tipo de varejo 
e volume de compras, chega o momento de a empresa definir o passo a passo de como ela 
pretende chegar no mercado e de que maneira atenderá o cliente. 
 
A retaguarda, lembra Borges, também precisa ser preparada. Por isso, a empresa deve dispor 
de vendedores capacitados, contar com uma equipe de administração de vendas e com uma 
infra-estrutura logística e fazer análise de crédito. Ela também precisa preparar a estrutura de 
tecnologia da informação com softwares de relacionamento (CRM) adequados para as 
necessidades da empresa. Até mesmo o sistema de telefonia deve ser preparado para atender 
os clientes. Tudo isso para dispor de condições que lhe permitam tratar cada público da 
maneira mais adequada. (D.T.) 
 
Mudança de foco 
 
Maior atacado distribuidor de entrega da Bahia, a Codical – 47a do Ranking ABAD Nielsen 2007 
(ano base 2006) – somou no ano passado um faturamento de R$ 100.507.112,00, o que 
representa um crescimento real de 96% em comparação com o valor registrado no mesmo 
período do ano anterior. Para conseguir praticamente duplicar seu faturamento, a empresa 
mudou seu foco de atuação. 
 
Há 20 anos no mercado, a Codical tem origem no atacado generalista. “Crescemos atendendo 
a diversas indústrias e com um grande número de SKUs. Mas as margens do nosso negócio 
começaram a ficar muito estreitas”, lembra Nilson Borges, presidente da Codical. Por isso, a 
empresa passou a rever seu modelo de operação e optou pela segmentação do mix e, 
principalmente, pela redução do número de fornecedores e pela mudança do tipo de 
relacionamento com eles. 
 
Há cinco anos, a Codical agregou a distribuição à operação e passou a trabalhar mais focada 
nos fornecedores Unilever, J.Macêdo e Reckitt Benckiser. Hoje, só 9% do faturamento da 



empresa vem da operação generalista. “O atacadista ganha cada vez menos, pois suas 
margens são mais baixas. Acredito que, no futuro, o setor terá uma participação maior de 
distribuidores especializados. Se a empresa conseguir a distribuição de uma marca forte, 
melhor”, acredita Nilson. 
 
Antes da mudança, o valor médio por pedido era de R$ 180,00. Ao passar a distribuir marcas 
fortes, essa média subiu para R$ 397,00 por pedido. “Estamos mais produtivos. O que faltava 
era foco.” Ao segmentar a operação por fornecedores, a Codical também reestruturou a equipe 
de vendas. O resultado foi um aumento de 25% na carteira de clientes ativos. “Também 
passamos a investir mais em treinamento. Hoje, todos os funcionários recebem treinamento”, 
revela Nilson. 
 
Também fez parte da estratégia da Codical a reestruturação da sua base tecnológica e da sua 
estrutura logística. A empresa contratou a consultoria de Altamiro Borges para rever toda a 
sua movimentação e expedição. Depois de aumentar o pé direito do CD de 7,5 m para 12,5 m, 
também aumentou a capacidade de armazenagem e movimentação da empresa. A Codical, 
que automatizou toda a equipe de vendas, também passou a trabalhar com empilhadeiras e 
paletes. Como resultado, toda a movimentação de produtos ficou muito mais eficiente. Antes, 
para carregar um caminhão, a empresa demorava mais de 45 minutos; hoje, todo o processo 
é feito em menos de 25 minutos.  
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