
Ao longo destes quinze anos,
muita coisa mudou no relaciona-
mento entre a indústria, o ataca-
do e o cliente. Um maior grau de
protissionalização de ambas as
partes contribuiu para estabele-
cer um relacionamento de maior
proximidade mútua, baseado em
fatos, análises e discussões so-
bre estratégias a serem adota-
das em vista de um crescimento
contínuo e sustentado entre to-
dos os elos da cadeia. "Procuro
sempre conversar com os forne-
cedores para, juntos, analisar-
mos o mercado e o resultado de
nossas negociações", diz Virgílio
Villefort, presidente da Vil lefort
Atacadista. Além disso, a evolu-
ção tecnológica e a percepção
pela indústria da importância do
distribuidor têm contribuído mui-
to para o amadurecimento des-
sa relação ao longo do tempo. "A
indústria percebeu a importância

do setor e está cada vez mais perto dele, repas-
sando, de uma maneira clara e objetiva, quais
são os seus propósitos, isto é, onde ela quer che-
gar no mercado e como pretende agir para con-
seguir isso. Ela também serve de estímulo, fa-
zendo com que o distribuidor participe e seja um
facilitador para que esses objetivos se realizem.
Ela entendeu que, trocando informações, todos
ganham, principalmente pelo fato de este País
ser tão grande e ter uma cultura tão diferencia-
da", argumenta Maria do Carmo Lopes, diretora
de Marketing da Jotujé Distribuidora.

Com uma maior proximidade com relação ao
setor, muitas indústrias criaram diretorias comer-
ciais ligadas a ele e souberam identificar e valo-
rizar o atacado, que promove a ligação entre ela
e o varejista. "A grande diferença ocorreu quan-
do a indústria começou a perceber a importân-
cia do pequeno e médio varejo para o consumi-
dor, bem como a entender melhor esse canal,
muitas vezes criando produtos específicos para
ele", explica José Rodrigues da Costa Neto, di-
retor da JC Distribuição.

Antes disso, com o avanço das grandes redes
varejistas, muitas indústrias se viram reféns das



grandes redes, o que as forçou
a praticar preços muito baixos
para poder vender, mas que tam-
bém deixou o atacadista sem
condições de competir. Para sair
do domínio das grandes redes,
as indústrias passaram a investir
mais no atacado distribuidor para
alcançar os pontos-de-venda do
pequeno varejo. "A estratégia deu
certo, e o pequeno varejo ficou
mais competitivo graças às com-
pras pelo atacado. A indústria que
apostou no atacado distribuidor
venceu. Hoje, o atacadista faz a
distribuição do mix e atende às
expectativas da indústria", acre-
dita João Destro, diretor comer-
cial do Destro Macro Atacado.

Percebendo o canal atacadista
como um distribuidor de fato, por
meio do qual ela consegue obter
uma maior penetração de merca-
do e chegar ao pequeno varejo
com um preço competitivo, a in-
dústria construiu um relaciona-
mento saudável com o setor ata-
cadista baseando-se na parceria.
"Não existe mais aquele sistema
de empurrar mercadoria no fim
do mês. O abastecimento ocorre
num fluxo contínuo. É, efetivamen-
te, um trabalho de distribuição.
Nesse sentido, o atacado repre-
senta mais do que um cliente da
indústria", comenta Ronaldo Sarai-
va Magalhães, diretor administra-
tivo e financeiro da Embrasil.

Dorian Bezerra de Souza Mo-
rais, diretor da Distribuidora Rio-
grandense, concorda com Maga-
lhães, e diz que se a indústria, an-
tigamente, tinha a preocupação
de estocar o atacadista, atual-
mente ela se preocupa com as
vendas do atacadista. "Ela sabe
que se eu vender mais, ela tam-
bém vai vender mais. Por isso,
não está preocupada em estocar,

mas em fazer com que a gente venda e, assim,
continuarei a comprar dela no mês seguinte."

Com status de parceiro, e não de um mero
cliente da indústria, o atacado distribuidor teve
de se adequar ao alto nível de exigência com
relação ao canal indireto. Assim, teve de se pre-
parar e de se profissionalizar para obter vanta-
gens dos fabricantes, inclusive no que se refe-
re a uma tabela diferenciada de preços. "Os
atacadistas e distribuidores aprenderam a me-
lhorar o serviço para não perder dinheiro. A
melhora acontece quando há concorrência e
cobrança", afirma João Orivaldo de Ol iveira,
diretor da Nova Amazonas.

Capacitação de clientes
O amadurecimento também chegou à relação

entre os atacadistas e o cliente varejista, pois ele
também evoluiu nesses últimos quinze anos. Atu-
almente, nos grandes centros urbanos, o cliente
está mais bem preparado e tem mais acesso à
informação. E, estando mais bem informado, ele
ficou mais exigente e passou a ter mais opções
de compra. Isso fez com que a operação do ata-
cado se tornasse mais onerosa e com margens
mais apertadas. Dessa maneira, o setor investe
continuamente na busca de serviços que possam
capacitar o varejista e fazer com que o negócio
dele melhore. Atualmente, a busca pelo menor
preço e pela melhor qualidade ainda é o princi-
pal objetivo dos clientes, mas não é o único. "O
cliente pequeno se preocupa muito com preço,
mas ainda valoriza bastante a confiança que de-
posita nos vendedores. Por outro lado, cada vez
mais, ele percebe que preço não é tudo e que o
bom atendimento tem um peso maior", afirma
Ronaldo Magalhães, da Embrasil.

Rubens Batista Jr., vice-presidente executivo
e CFO do Makro South América, avalia que o
relacionamento, embora ainda seja importante,
não cobre ineficiêncías, e que aquilo que os cli-
entes procuram adquirir nos dias atuais é o pro-
fissionalismo. "No atual período, é crescente a
demanda por uma fonte de abastecimento que
os ajude a melhorar o seu negócio por meio da
disponibilização de capacitação técnica, uma vez
que a concorrência também aumentou e que os
negócios tiveram de partir para uma profissio-
nalização maior." (C.E. C.M. e D.T.)
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