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RESUMO

O presente relato está baseado em um caso real envolvendo a reformulação de canais de marketing na 

Argentina em meio a uma crise genérica de gestão na empresa. Aponta os desafios, dificuldades, con-

flitos e planejamento das ações, envolvendo a complexa tarefa de reorganização de uma distribuição 

no exterior.

PALAVRAS-CHAVE

Distribuição, negócios internacionais, exportação, cadeia de valor, internacionalização de empresas, 

canais de marketing internacional.
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1. INTRODUÇÃO

Roberto fora contratado pela empresa EP Térmicos, 

fabricante de produtos e embalagens térmicas, tais 

como garrafas, potes, caixas, dentre outras, para 

gerenciar seu departamento de exportação, cujo 

foco de atuação era o MERCOSUL. Esta empresa 

atravessava forte momento de crise e buscava 

reestruturar-se de alguma forma - nos últimos 

03 anos acumulara prejuízos e as vendas locais e 

internacionais estavam abaixo do planejado.

Estamos em 1994, o mercado brasileiro já estava 

aberto, em processo de redução de tarifas de 

importação e com acordo de livre comércio com os 

países componentes do Mercosul.

A estrutura da empresa a época era composta por 

quatro diretores (administrativo, técnico, produção 

e vendas), sendo este último, vendas, ocupado por 

Roger na condição de gerente e com a promessa 

de ser elevado a diretor conforme o desempenho 

comercial.

Roger decidiu contratar Roberto para substituir o 

antigo gerente de exportação que assumira esse 

cargo em outra empresa, deixando o departamento 

de exportação acéfalo por quase seis meses. O 

próprio Roger assumira o cargo oito meses antes em 

substituição a um diretor que não estava obtendo os 

resultados esperados. 

Acima dos diretores estava o conselho composto 

pelos acionistas da empresa que, muito embora não 

atuassem na operação acompanhavam diariamente o 

desempenho e costumavam ficar na empresa todos 

os dias na parte da manhã e no final da tarde. 

Roberto tinha por missão retomar o desenvolvimento 

dos negócios externos da empresa, incrementando 

o faturamento e a margem de contribuição. Os 

clientes no exterior sentiam-se abandonados e Roger 

necessitava rever o orçamento de vendas o mais 

rápido possível. 

A equipe de Roberto constava de Sílvia, que era a 

responsável por receber e cadastrar os pedidos, 

emitir e organizar os trâmites de exportação, 

interagir com os despachantes aduaneiros e cuidar 

dos embarques. Também fazia parte da equipe 

Susana, que auxiliava Silvia nessas tarefas e mais 

um estagiário. As visitas aos mercados, a gestão 

dos negócios e dos clientes, as vendas, orçamento e 

toda aparte de comercialização seriam realizadas por 

Roberto. Em suma, Roberto passaria boa parte do 

seu tempo viajando e realizando negócios, enquanto 

sua equipe interna cuidaria do acompanhamento dos 

pedidos enviados pelos clientes no exterior.

OS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

A distribuição no exterior estava estruturada da 

seguinte forma: 01 distribuidor na Argentina; 01 

distribuidor no Uruguai; 01 distribuidor no Paraguai; 

01 distribuidor no Chile e 02 clientes na Bolívia que 

eram duas tendas localizadas em Santa Cruz de la 

Sierra. A empresa operava com formas distintas 

para o pagamento de suas exportações por parte 

dos clientes. O distribuidor da Argentina pagava 

com cartas de crédito, o distribuidor do Uruguai e os 

clientes da Bolívia pagavam antecipado, o distribuidor 

do Paraguai que era amigo dos sócios tinha crédito de 

30 dias e o distribuidor do Chile alienara um imóvel e 

possuía crédito de 30 dias até o valor do mesmo. Não 

havia, dessa forma, problemas com inadimplência nos 

mercados, sendo a venda sempre feita na condição 

EXW para os distribuidores e DAF Corumbá para os 

clientes da Bolívia.

Examinando os históricos de vendas Roberto 

constatou que 40% das vendas eram feitas para 

o mercado paraguaio, que comprava em média o 

equivalente a 140 m³ de mercadorias por mês, ou 

seja, o equivalente a dois caminhões mensais. A 

Bolívia fazia compras esporádicas, um caminhão a 

cada três ou quatro meses. Já o Uruguai e a Argentina 

compravam no máximo o equivalente a um caminhão 

por mês (70 m³) e o Chile cerca de um caminhão a 

cada dois meses. 

Com certeza havia espaço para incremento imediato 

nas vendas. O Chile e a Argentina pareciam destoar 

dos demais mercados. Os dois países eram mais 

populosos e mais ricos que os demais e, portanto 

o desempenho das vendas nestes mercados deveria 

ser superior ao vendido pelo Paraguai. Roberto 

decide que priorizaria sua atuação nestes mercados, 

começando pela Argentina que se apresentava como 

o mercado de maior potencial em vendas. De imediato 

decide interar-se da operação na Argentina nos seus 

pormenores.
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A DISTRIBUIÇÃO NA ARGENTINA

A distribuição na Argentina havia sido reformulada no 

início da década de 90 por Álvaro que era o antecessor 

de Roberto no cargo. O histórico das atividades na 

Argentina estava fragmentado e cada pessoa, desde a 

direção até a própria equipe interna do departamento 

de exportação tinha uma versão com congruências e 

contradições.

Em termos gerais o que parecia ter ocorrido é que o 

antecessor de Álvaro havia realizado um excelente 

trabalho, tornando a marca da empresa conhecida 

e introduzido os produtos nos principais canais de 

vendas, utilizando para isso um único distribuidor 

na Argentina. Quando Álvaro assumiu o distribuidor 

passava por uma crise interna. Os quatro sócios não 

estavam se entendendo e a empresa enfrentava certa 

crise financeira.

Na verdade, segundo Lopez – empregado antigo 

do distribuidor da época e pessoa que revelou os 

problemas internos para Álvaro – os sócios estavam 

a ponto de rachar a sociedade e ele, Lopez, era 

da opinião que a EP Térmicos deveria cuidar-se, 

já que a operação no mercado poderia desandar e 

os problemas financeiros da empresa colocariam a 

marca e a posição da empresa em perigo. O próprio 

Lopez e um dos sócios insatisfeitos estavam dispostos 

a abrir uma nova distribuidora e dar segmento à 

comercialização dos produtos da empresa.

Segundo relatos da equipe interna da EP Térmicos, 

Lopez seria o responsável pela comercialização dos 

produtos da empresa no mercado Argentino e teria 

uma ampla rede de contatos principalmente no 

segmento supermercadista, mas também junto a 

diversas empresas que compravam os produtos da 

EP Termos com marca própria, os assim chamados 

produtos personalizados. Por essa razão Álvaro quando 

se inteirou da situação do antigo distribuidor resolveu 

encerrar a comercialização com o mesmo e passou 

a utilizar a empresa recém formada por Alberto, um 

dos antigos sócios, e Lopez, que agora se tornara 

sócio minoritário da nova distribuição – quando da 

dissolução da sociedade do antigo distribuidor. 

Alberto negociou, no pacote de sua saída, a 

manutenção das operações com a EP Térmicos. 

Dessa forma, segundo os relatos, a empresa teria 

conseguido manter sua atuação no mercado sem 

sofrer os reflexos da crise de seu distribuidor. As 

operações com este “novo” distribuidor estavam, 

no entanto, aquém do realizado pelo distribuidor 

antigo, demonstrando que a mudança realizada não 

havia sido de todo positiva – a empresa perdera 

espaço no mercado. Analisando melhor o histórico 

das vendas Roberto percebeu que cerca de 30% das 

mesmas se constituíam de produtos personalizados, 

indicando que a penetração em outros segmentos 

de mercado estaria abaixo do estimado. Era hora 

de agir sobre esse mercado e Roberto inicia suas 

viagens de apresentação e conhecimento dos clientes 

pela Argentina. No entanto, necessitava maiores 

informações sobre o distribuidor local e para isso 

contatara Pablo.

Anteriormente a este emprego, Roberto trabalhara 

com uma empresa fabricante de máquinas de 

embalagem que atuava na Argentina através de 

um representante, Pablo, que, além das máquinas, 

vendia embalagens para várias empresas de 

diferentes setores, dentre os quais o supermercadista. 

Roberto solicitara que seu antigo contato levantasse 

algumas informações sobre o mercado e sobre a LA 

Distribuidora, que atualmente distribuía os produtos 

da EP Térmicos.

Segundo Pablo, Alberto era um dos quatro sócios de 

uma distribuidora que acabou fechando suas portas 

por enfrentar sérios problemas, principalmente 

desavenças entre os sócios. Alberto negociara sua 

saída e levara junto a distribuição dos produtos da EP 

térmicos, formando para isso uma nova sociedade com 

Lopez, a LA Distribuidora, mais um sócio espanhol que 

era quem aportava as garantias e enviava as cartas de 

crédito para a empresa.  Tanto Lopez quanto Alberto 

não possuíam condições de financiar as operações 

no mercado local, dependendo desse sócio financista 

para poder seguir com a distribuição. 

Alberto e Lopez eram conhecidos no mercado, mas 

pouco se sabia do sócio espanhol, apenas que não era 

tão simples e fácil para eles conseguirem a liberação 

das cartas de crédito, por isso os atrasos no seu envio. 

Parece que o sócio espanhol limitava-se a viabilizar 

uma carta de crédito por mês e que os produtos da EP 

Térmicos seriam ou o carro-chefe da empresa ou os 

únicos produtos comercializados por esta.

Roberto ficou um tanto alarmado com essas 

revelações. As informações trazidas por Pablo faziam 



www.espm.br/centralde cases | centraldecases@espm.br 5

sentido e a coisa toda começava a ficar mais clara. 

A existência desse sócio espanhol era desconhecida, 

mas explicava os problemas com a demora em receber 

as cartas de crédito e a limitação do desempenho 

em termos de mercado do atual distribuidor. A 

nova distribuidora fundada por Lopez e Alberto 

possuía forte limitação financeira, dependendo de 

uma terceira pessoa desvinculada do mercado para 

obtenção das cartas de crédito e, portanto, deveria 

estar direcionando suas vendas para os negócios mais 

lucrativos, priorizando a comercialização de produtos 

personalizados e restringindo sua operação nos 

supermercados - que embora propiciassem menor 

margem comercializariam um mix de produtos mais 

amplo e propiciariam um giro maior.

Em sua visita a Argentina Roberto constata que os 

produtos da EP Térmicos tinham certa participação na 

rede de supermercados TIA em certas lojas centrais 

e no Carrefour. Não estavam presentes no Wal-Mart e 

nem na rede Disco, uma das maiores do país. 

Afora isso, a LA Distribuidora atendia alguns bazares 

espalhados pela grande Buenos Aires e empresas 

que personalizavam os produtos, seja para consumo 

próprio ou para revenda com marca própria, e que 

se constituíam nos negócios mais lucrativos para 

o distribuidor. Quando da visita às instalações do 

distribuidor Roberto constata outro grande problema: 

a EP Termos era praticamente o único fornecedor 

da distribuidora, ou seja, seu quase único e mais 

importante fornecedor. 

Não só a capacidade financeira da LA Distribuidora 

era limitada, como o mix de produtos comercializado 

no varejo também, o que do ponto de vista dos 

varejistas não era interessante, pois a distribuidora 

não oferecia linhas complementares ou outros 

produtos que a tornassem mais interessante e 

otimizassem o tempo, a logística de entrega,etc. 

Roberto constatou também a existência de estoques, 

caracterizando a lentidão do giro e suspeitou que a 

principal causa deveria estar nas margens praticadas 

– baixo giro requer margens mais elevadas para a 

viabilidade do empreendimento. Era urgente realizar 

a reformulação da distribuição neste país.

O MERCADO 

Era urgente entender melhor o mercado argentino para 

os produtos da EP Térmicos e, com a ajuda de Pablo, 

Roberto passou a identificar onde os consumidores 

costumavam comprar os produtos, a concorrência 

local e o tamanho aproximado do mercado. Essas 

não eram informações fáceis de obter e foi necessário 

investir algum tempo e dinheiro em sua coleta. Como 

a EP térmicos não estava com disponibilidade de 

caixa para uma investigação mais profunda, o jeito foi 

tentar obter estatística oficiais de importação, visitar 

e levantar preços em supermercados, e interagir com 

distribuidores e compradores da relação pessoal e 

comercial de Pablo.

O levantamento inicial apontara os seguintes 

canais para o suprimento da demanda, conforme 

apresentados na figura 1. Já o levantamento dos dados 

de importação da Argentina, aliados à estimativa de 

produção do principal fabricante local apontavam 

para um mercado cerca de 50% do tamanho do 

mercado brasileiro, onde a EP Térmicos possuía 

27% de participação de mercado. As exportações 

para a Argentina até então representavam cerca 

de U$30.000,00 por mês, o que estava bastante 

aquém do potencial de mercado estimado em 

aproximadamente U$ 3.000.000,00 mensais em 

termos de consumo.

Constatou-se também que o mercado poderia ser 

dividido em vários segmentos, que eram abastecidos por 

canais de marketing distintos, conforme apresentado na 

figura 1; esses canais também comercializavam mix de 

produtos diferentes, muito embora uma parcela fosse 

comum a todos os canais.

O canal constituído pelos supermercados era o de 

maior volume de comercialização e o mais difícil 

de trabalhar. O mark up praticado pelas diferentes 

redes variava de 1,6 a 2,0, dependendo da rede 

e do produto adquirido – em geral esse mark up 

era aplicado a todos os produtos pertencentes a 

determinada categoria de compra de cada cadeia de 

supermercado. 
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SM: Supermercado

PF: Pessoa Física

Os supermercados também adquiriam mix diferentes 

de produtos, pressionavam fortemente pelos preços, 

exigiam enxovais e mantinham pelo menos três a 

quatro concorrentes simultaneamente nas gôndolas.

Havia também a comercialização de produtos da 

linha da EP Térmicos através de pequenas lojas (os 

chamados Bazares), ferragens e postos de gasolina. 

Muito embora não tão significativos quanto os 

supermercados se tomados de forma isolada, no 

conjunto esses canais eram tão interessantes quanto 

o segmento supermercadista, comercializando 

também produtos de maior valor agregado (Bazares) 

e de escopo limitado em produtos mais padronizados 

(Ferragens e Postos de Gasolina).

Outro segmento bastante interessante com 

enorme potencial de negócios era o de produtos 

personalizados. Esses produtos eram fabricados com 

a marca dos clientes que os comercializavam ou 

usavam para promoção de suas empresas na forma 

de brindes. Os volumes adquiridos poderiam variar 

de algumas caixas, até lotes completos, conforme o 

porte da empresa, ou seja, era viável a produção. 

Esse segmento também contava com menor 

concorrência, pois boa parte desta ou não possuía 

flexibilidade/ tecnologia para esse tipo de fabricação 

ou não possuía interesse ou canal adequado para 

distribuição – as relações pessoais contavam muito 

neste segmento.

O mercado de hotéis, restaurantes, hospitais, 

companhias aéreas, ou seja, corporativo também 

adquiria os produtos para uso próprio, utilizando-

se de distribuidores especializados nesse segmento. 

Os Postos de Gasolina adquiriam seus produtos 
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diretamente das distribuidoras de combustíveis 

detentoras da marca, que, por sua vez, negociavam 

diretamente com os fabricantes, mas utilizavam-

se de distribuidores exclusivos para a compra e 

abastecimento das lojas de conveniência.

Em termos da concorrência no mercado foram 

identificados os seguintes concorrentes:

- o fabricante local LUM era a maior nesta categoria 

de produtos e, por ser local, tinha presença 

garantida praticamente em todas as cadeias de 

supermercados. A capacidade de produção desta 

empresa não era muito grande (menos de 1/3 da 

capacidade da EP Térmicos), o mix de produtos era 

limitado, constituindo-se dos produtos de menor valor 

agregado, e a qualidade estava aquém da oferecida 

pela EP Térmicos;

- os dois principais concorrentes brasileiros da 

empresa também estavam presentes no mercado, 

mas atuando de forma limitada, através de um único 

distribuidor e focados nas grandes redes;

- duas marcas tradicionais americanas se faziam 

presentes no mercado, além de marcas européias e 

asiáticas.

Havia bastante variedade e o número de concorrentes 

a serem enfrentados era maior que no mercado 

brasileiro. Sem dúvida o modelo de negócio tinha que 

ser revisto.

Já os consumidores em meio a tantas ofertas 

buscavam variedade, cores fortes e produtos bem 

elaborados, existindo espaço para amplo mix e 

variedade de preços.

A ESTRATÉGIA

Roberto e Pablo estavam sentados, tomando café 

no escritório de Pablo. Tinham avançado muito para 

duas semanas de trabalho e agora faziam um balanço 

da situação. A primeira coisa a ser feita, ponderara 

Pablo, seria redesenhar a distribuição na Argentina 

em termos dos segmentos identificados, direcionando 

a cada segmento um mix de produto adequado e 

estabelecer o modo de governança dos canais de 

marketing, pois operar com um único distribuidor 

era uma coisa, mas com vários seria inevitável o 

surgimento de conflitos entre canais.

Para Roberto a atual venda de U$ 30.000,00 mensais 

deveria no curto prazo saltar pra U$ 100.000,00 e no 

médio prazo, 02 anos, chegar entre U$ 160.000,00 

a 180.000,00 mensais, que era o que considerava 

factível dentro da atual capacidade de produção da 

fábrica, frente aos outros mercados que esta estava 

suprindo e a novos mercados em que tencionava entrar 

– Roberto acreditava que diluiria o risco e conseguiria 

manter um nível médio de vendas adequado não 

concentrando as operações em determinados 

mercados, mas sim participando em vários, de forma 

que alguma crise em um dos mercados pudesse ser 

absorvida ou diluída pela operação nos demais.

Para ambos, uma coisa estava clara; o atual 

distribuidor deveria ser direcionado a um dos 

segmentos de mercado, e decididamente este 

não seria o de supermercados. O segmento de 

personalizados parecia ser o mais adequado ao porte 

da LA Distribuidora e também a sua especialidade, 

além de dar maior retorno para todos (LA Distribuidora 

e EP Térmicos). A questão era convencê-los disto e 

organizar a transição, sem solução de continuidade, 

para outro distribuidor que tivesse maior capacidade 

e penetração no segmento supermercadista – essa 

não seria uma tarefa fácil.

Roberto expõe a Pablo o seu pensamento. Ele achava 

que deveriam estar comercializando na Argentina o 

equivalente a 5 caminhões mensais: dois caminhões 

no segmento supermercadista; 01 caminhão entre 

bazares, ferragens e o segmento corporativo (hotéis, 

restaurantes, etc.); 01 caminhão de personalizados; 

e 01 caminhão no segmento de postos de gasolina, 

totalizando cerca de U$160.000,00 mensais em 

vendas na condição EXW. A idéia seria consolidar 

o canal personalizado e incrementar as vendas 

nos supermercados de imediato, deixando a 

comercialização nos postos de gasolina por último.

Pablo estava de acordo, mas insistia no desenho 

da cadeia futura total para depois determinar as 

ações no tempo. Isso demandaria certo tempo, pois 

simulações deveriam ser feitas para a determinação 

dos preços a serem praticados e o mix de produto 

a ser ofertado por cada canal, mas acreditavam ser 

possível com as informações que já tinham levantado. 

Assim dedicariam todo o dia seguinte a isto, deforma 

que Roberto pudesse já levar consigo essa primeira 

análise na sua viagem de regresso ao Brasil no final 

da tarde.
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A tarefa mostrou-se mais difícil do que se esperava. Como os mark up variavam muito ao longo da cadeia, ambos 

concluíram que para chegar no mercado a preços competitivos seria imprescindível trabalhar com listas de preços 

diferenciadas por segmento, o que obrigaria a utilização de distribuidores específicos para diferentes segmentos. 

Em geral para que um produto pudesse chegar às gôndolas de supermercado sendo ofertado a U$9,00/peça para 

o consumidor, dependendo do mark up utilizado pelo distribuidor e pelo supermercado, por exemplo, deveria 

ter um preço EXW variando entre U$ 2,60 a3,00/ peça, ou seja, o multiplicador para estimação dos preços EXW 

– Consumidor girava em torno de 3 a 3,5. Além disso, havia a necessidade de um representante local, no caso 

Pablo, para controlar, incentivar e resolver conflitos nos canais, pois Roberto não poderia estar neste mercado, 

face suas outras obrigações no MERCOSUL, o tempo necessário para esta implantação.

Para Roberto isto era um tema estratégico, pois ele acreditava que no longo prazo poderia viabilizar a instalação 

de uma filial local da EP Térmicos e que esta filial poderia operar toda a exportação da empresa para o MERCOSUL 

com vantagens. O passo inicial seria incrementar os volumes de vendas no MERCOSUL, principalmente na 

Argentina e Chile.

Às 14h conseguem fazer uma pausa para o almoço, parecia que tinham formulado um sistema interessante de 

distribuição, que está representado na figura 2.

SM: Supermercado

D1 a 4: Distribuidores Especializados

Fluxo de materiais listras negras

Flexo de pedidos listras pontilhadas

Figura 2: Desenho dos canais de marketing

Fonte: elaborado pelo autor
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A atividade comercial seria coordenada pelo 

representante, Pablo, que se encarregaria de 

discutir planos de vendas, orçamentos e solução de 

conflitos. O representante também condensaria os 

pedidos, verificaria sua exatidão e enviaria para a 

fábrica. O pagamento seria feito diretamente pelos 

distribuidores para a EP Térmicos, através de cartas 

de crédito ou na forma antecipada e as mercadorias 

seriam retiradas por eles nos depósitos da fábrica 

(condição EXW). Roberto se reuniria pelo menos uma 

vez por mês com os distribuidores e representantes 

para suporte e acompanhamento dos negócios e 

soluções de problemas.

Uma vez implantado esse sistema as vendas deveriam 

crescer substancialmente. O desafio era construir 

essa distribuição com parceiros adequados, focando o 

atual distribuidor no segmento de personalizados de 

forma rápida e sem solução de continuidade. Roberto 

regressa ao Brasil.

O RETORNO

Duas semanas viajando a trabalho não é tanto 

tempo assim e Roberto já estava acostumado a 

passar períodos maiores em viagens de negócios. 

No entanto, é tempo suficiente para que muitas 

coisas aconteçam. Enquanto estava fora, Roger, que 

ocupava o cargo de diretor comercial, mas ainda 

permanecia na condição de gerente e que o havia 

contratado, demitira-se por não ter sido promovido 

no cargo, deixando Roberto, que estava na empresa 

há 45 dias, completamente só.

O diretor administrativo/financeiro reuniu-se com 

Roberto e explicou o que acontecera e que solicitara 

que não comunicassem nada para ele até seu retorno, 

para não preocupá-lo desnecessariamente. Informou 

também que já estavam buscando um novo diretor 

comercial, mas que até a chegada deste pouco poderia 

ajudar Roberto e este deveria fazer o possível para 

dar continuidade aos negócios no MERCOSUL.

Roberto faz um breve relato da situação encontrada, 

sinalizou para a necessidade de mudanças no curto 

prazo na forma de comercialização e concluiu, 

informando que estaria realizando um relatório 

detalhado da situação atual, bem como a proposta 

de mudança e um novo orçamento de vendas para 

a Argentina. De fato, com os custos e a forma de 

comercialização atual, muitos produtos não poderiam 

ser comercializados, pois apresentavam margem 

insuficiente ou negativa e seria necessária uma nova 

estimativa dos custos desses produtos para uma 

tomada de decisão.

Para evitar riscos, a empresa não flexibilizava na 

questão do crédito. Como o giro médio dos produtos 

comercializados pela EP Térmicos nas gôndolas 

dos supermercados argentinos estava em 60 dias, 

considerando-se também uma semana para a 

confirmação da carta de crédito ou recebimento 

do pagamento antecipado, carregamento do 

caminhão na fábrica, seu transporte até os clientes 

e o desembaraço aduaneiro, acrescentando-se 

ainda o atraso dos pagamentos enfrentado pelos 

distribuidores em seus mercados, tem-se 90 dias em 

média para a recuperação do investimento. Junte-se 

a isso o fato de que outros embarques devem ocorrer 

neste período e pode-se ter uma idéia do impacto 

dos custos financeiros na margem de contribuição ao 

longo da cadeia. 

A EP Térmicos estava desverticalizando sua 

produção em resposta a abertura econômica do 

país e o conselho da empresa decidira produzir as 

partes e peças em que a empresa fosse competitiva 

internacionalmente e importar partes e peças de 

mercados onde estas fossem mais baratas, dentro 

de determinado padrão de qualidade. Para tanto, já 

há dois anos a empresa estava desenvolvendo uma 

parceria com uma empresa chinesa e, dessa forma, 

já começara a desativar a parte da produção na qual 

não se considerava competitiva. Roberto estava ciente 

disto e sabia que os novos custos ainda não haviam 

sido incorporados aos materiais, muito embora já 

estivessem calculados.

O momento não era adequado para a discussão. Roberto 

entrega seu relatório e viaja para conhecer o Chile e 

o Paraguai. No entanto, nada faria de diferente nestes 

mercados, apenas buscaria entender suas possibilidades 

e estimular o incremento das vendas, principalmente no 

Chile – uma guerra por vez pensou Roberto.

EM COMPASSO DE ESPERA

O jeito era avançar aos poucos e nesse momento 

seria necessário sensibilizar o diretor administrativo 

financeiro e o conselho (constituído pelos três sócios), 

da necessidade de rever os custos e que para crescer 

no mercado argentino seria necessário enfrentar 
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mudanças. Pablo foi avisado e juntos entenderam 

que deveriam usar este tempo para identificar e 

visitar possíveis distribuidores. Roberto acerta então 

uma viagem para o Uruguai e para a Argentina, pois 

ainda não tinha conhecido o distribuidor uruguaio e 

este estava ansioso por uma reunião.

Identificar distribuidores na Argentina não estava 

sendo uma tarefa fácil. Os melhores do ramo ou 

já possuíam uma marca importada forte para 

distribuir, portanto concorrentes diretos, ou queriam 

exclusividade para todo o mercado – armadilha na 

qual Roberto não estava disposto a cair e Pablo não 

tinha o menor interesse nessa solução.

As relações com o atual distribuidor estavam tensas, já 

que Roberto iniciara uma pressão por maiores vendas, 

pois constatara que havia bastante mercado e a EP 

Térmicos no passado detinha maior fatia de mercado, 

ou seja, era uma marca tradicional e conhecida. 

A convivência com a LA Distribuidora acabara por 

revelar as desavenças entre os sócios, principalmente 

por parte de Perez que se sentia traído na participação 

prometida, bem como nos recursos que seriam 

aportados pelos outros sócios para o crescimento 

das vendas. Algo dizia a Roberto que essa mudança 

no foco de atuação da LA distribuidora seria mais 

complicado do que o imaginado e que provavelmente 

haveria um rompimento de relações. Isso exigia uma 

estratégia de transição.

Pablo e Roberto decidem examinar cuidadosamente a 

situação. De fato, para poder implantar as mudanças 

seria necessário mais que um bom plano. Deveriam 

apresentar à direção da EP Térmicos um novo 

distribuidor já com uma proposta de pedidos. Uma 

vez acertado esse novo distribuidor seria mais fácil 

negociar com a LP distribuidora as mudanças no 

mercado, afetando minimamente o desempenho das 

vendas e sinalizando rápido incremento das mesmas. 

O relógio estava correndo, pois, sem se darem conta, 

muito embora ainda não aparente, o processo de 

mudança dos canais já havia se iniciado e o retorno à 

condição inicial não seria mais possível – o mercado 

já esperava algum movimento.

Aquiles, genro de Pablo atuava com este em seu 

escritório de representações. Aquiles possuía um 

dom raro, uma capacidade de relacionamento 

ímpar. Possuía uma extensa rede de contatos e era 

praticamente impossível andar em Buenos Aires 

com ele sem que a cada esquina parasse para 

cumprimentar alguém.  A função de Aquiles era abrir 

portas; bastava que solicitar a ele uma reunião com 

as pessoas com autoridade para tomar decisões em 

uma empresa e, no espaço de duas semanas, essas 

pessoas estavam identificadas, a reunião agendada 

e ele já era conhecido do porteiro à secretária do 

presidente e pelo próprio presidente da corporação. 

Nossa estratégia consistia em desenvolver um 

distribuidor para o segmento corporativo (hospitais, 

hotéis, etc.) e para o de bazares e ferragens. Este 

segmento não estava sendo atendido pela LA 

Distribuidora, evitando assim um conflito de canal e 

a briga entre dois distribuidores pelo mesmo ponto 

de venda. Assim, através de Aquiles, a Distribuidora 

José Lopez nos foi identificada.

José havia sido um atleta famoso na Argentina que 

após encerrar essa carreira iniciara um negócio de 

distribuição de equipamentos e produtos destinados 

às cafeterias, hotéis e restaurantes. A empresa havia 

crescido e os produtos da EP Térmicos, que já eram 

conhecidos por José poderiam complementar o mix 

de produto ofertado, bem como introduzir José em 

novos segmentos de mercado. Esclarecemos a José 

que ele não poderia atuar em todos os segmentos, 

principalmente o de supermercados, devendo ater-se 

aos que já atuava e incorporando bazares e ferragens 

– não haveria exclusividade para o mercado argentino. 

As condições comerciais foram acertadas (pagamento 

antecipado) e os preços negociados. Pablo deveria 

obter, em dez dias, uma programação de compras 

para três meses, de forma a iniciar as operações.

O NOVO DIRETOR

Após quase três meses sem um diretor comercial, 

Guilherme, finalmente é contratado. A consultoria 

contratada para diagnosticar os problemas na 

empresa, rever a operação no mercado nacional e 

treinar os gerentes foi envolvida na contratação 

de Guilherme que atuava na distribuição de 

medicamentos. Guilherme era boa gente e estava 

disposto a encarar o desafio na Argentina. Com a 

ajuda do novo diretor comercial Roberto consegue 

sensibilizar o diretor financeiro e ambos aprovam as 

mudanças na Argentina junto ao conselho.

Segundo Guilherme esta seria a única ajuda que 
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poderia prestar a Roberto por um longo tempo, uma vez 

que estaria voltando toda a sua atenção para o mercado 

nacional. O diretor administrativo/financeiro recalculara 

os custos dos produtos e, como Roberto suspeitava, 

agora haveria margem suficiente para a implantação do 

plano, sem sacrificar o mix de produtos.

Roberto comunica a Pablo as novidades e imediatamente 

agenda uma reunião com o antigo distribuidor, a LA 

Distribuidora, nos escritórios desta na Argentina. José 

Lopes é comunicado, e seu pedido aceito – as vendas 

no curto prazo estavam garantidas.

Guilherme tinha razão, a reunião foi muito tensa.  

Alberto, sócio majoritário recusava-se aceitar , 

alegando ter direitos de exclusividade, pois embora 

não existisse um contrato assinado, já estavam 

comercializando os produtos da EP Térmicos por 

tempo suficiente para caracterizar um acordo tácito e 

que entraria na justiça conta a empresa.

Roberto fora orientado pelo diretor administrativo/

financeiro a procurar o Dr. J. Ruso, advogado da 

empresa na Argentina e que atuara na dissolução 

do contrato com o antigo distribuidor. A alegação de 

exclusividade tinha irritado a direção e o conselho.

Um forte conflito de canal se estabelecera e Roberto 

teria que resolve-lo em conjunto com Pablo e o 

advogado, pois o novo diretor apenas começara e não 

poderia envolver-se com as operações no exterior 

nos próximos meses. 

Dr. Ruso dissera que o pleito de Alberto não tinha 

fundamento, mas o processo poderia ser custoso 

e demorado, sugerindo algum tipo de acordo, pois 

embora a LA distribuidora fosse perder a causa 

não havia patrimônio para cobrir as custas, que 

seriam cobrada da EP Térmicos e essa conta poderia 

facilmente chegar aos U$50.000,00.  Esta era uma 

encrenca das boas – pensara Roberto.

A VISITA SURPRESA

Tinham sido dias conturbados. Primeiro a reunião na 

LA Distribuidora com trocas de ameaças e acusações. 

Depois a reunião com o advogado e a reunião por 

telefone com a Direção da EP Térmicos. Estávamos 

todos em pé-de-guerra.  Definitivamente a situação 

agora estava irreconciliável; a LA Distribuidora deveria 

ser substituída, o problema era como fazer isso.

Roberto e Pablo estavam reunidos no escritório deste, 

tomando um café e recapitulando os acontecimentos 

quando a secretária informa que Perez, sócio de 

Alberto na LA Distribuidora, estava ao telefone e 

solicitara uma reunião com ambos antes do regresso 

de Roberto. Era 10hs da manhã de uma quinta-feira 

e a reunião foi marcada para as 14h do mesmo dia, 

nos escritórios de Pablo – com certeza uma proposta 

estava a caminho.

Não é costume de Roberto beber em almoços ou 

reuniões de negócios, mas naquela tarde aceitara 

de bom grado a sugestão de Pablo para tomarem 

um vinho e almoçaram tomando um Norton. Pablo 

era muito mais velho e experiente que Roberto e 

estava acostumado com situações problemáticas. 

Costumava dizer “...que venham os problemas, pois 

para isso existimos” - bom tinham um enorme.

Perez entra na sala de Pablo, cumprimenta e sem mais 

rodeios faz sua proposta. Ele estava insatisfeito com 

a sociedade com Alberto e era a pessoa que sempre 

manejara as linhas de produto, contatara os clientes 

e fazia as vendas, enquanto seu sócio se limitava ao 

escritório e ficava com a maior parte. Concordava 

que as vendas não evoluiriam no médio prazo devido 

ás limitações financeiras da distribuidora, mas estava 

muito interessado no segmento de personalizados, 

onde possuía vários clientes e poderia incrementar esse 

tipo de vendas. Queria o apoio e que assegurassem a 

ele uma continuidade neste segmento.

Roberto teria que regressar mais tarde ao Brasil, 

mas Pablo faria um contato telefônico ainda essa 

tarde com Perez para agendar uma nova reunião, 

necessitavam avaliar a proposta de Perez. Os ventos 

sopraram a favor. Se isso fosse verdade Alberto estaria 

enfraquecido e necessitaria negociar uma saída 

honrosa. Imediatamente contatam o advogado por 

telefone e relatam o ocorrido. Dr. Ruso aconselhara a 

realizar negócios com Perez somente depois que este 

esteja fora da sociedade com Alberto.

Roberto precisava ser rápido e pondera com Pablo 

se este não teria interesse em entrar no negócio de 

personalizados, assumindo esta distribuição. Como 

os produtos eram feitos sob encomenda, em geral 

os clientes adiantavam parte do pagamento ou 

pagavam contra entrega; já os clientes de maior porte 

solicitavam prazos, mas os títulos eram facilmente 

negociáveis nos bancos e o risco de inadimplência 
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pequeno. Este era um negócio menos intensivo em 

capital e com concorrência limitada e essa era a razão 

porque Perez estava tão interessado.

Pablo entendeu que esta seria uma oportunidade não para 

ele, mas para Aquiles, seu genro e que se este topasse 

Pablo o ajudaria a começar. Aquiles, naturalmente, já 

sabia quem Perez era e já tinha referências dele. Achou 

a idéia interessante, mas teria de reunir-se com Perez e 

colocar as coisas às claras.

Roberto regressa ao Brasil, Pablo liga para Perez e 

agenda uma reunião para a semana seguinte (Aquiles 

participaria). Aquiles e Pablo deveriam redobrar 

os esforços para encontrar um distribuidor para o 

segmento de supermercados, pois Roberto entendia 

que estava aberta uma janela para a solução do 

impasse e o incremento dos negócios, mas teriam 

que ser rápidos.

A CONVENÇÃO DE VENDAS

Era fim de março de 1995 e a consultoria convencera 

o conselho da empresa a realizar uma convenção de 

vendas. Seriam quatro dias de intensa programação 

onde se discutiriam os problemas da empresa, planos 

seriam apresentados e haveria uma integração entre a 

área comercial e demais ares da empresa. Isso deveria 

trazer um espírito de equipe e fomentar uma reação 

positiva para alavancar negócios e superar a crise.

Sim, escolheram um feriadão, socaram todo mundo 

em um hotel, com atividades diurnas e noturnas, 

com proibição de morte caso alguém sonhasse em 

sair do hotel, mesmo a noite após a última atividade. 

Reuniões, palestras e apresentações foram feitas, 

cantou-se hinos e confraternizou-se. Roberto 

detestava dividir quarto de hotéis, ainda mais com 

um colega que roncava. As esposas foram consoladas 

com um cartão de agradecimento por parte da 

empresa e uma rosa. E as pessoas retornaram as 

suas casas no domingo à tarde, final do feriadão, para 

estarem extremamente motivadas já na segunda-

feira pela manhã.

Dois meses depois a consultoria e o novo diretor 

não estavam mais na empresa. O mais cômico, para 

não dizer trágico, era que nessa data Roberto era o 

mais novo gerente comercial da empresa, seis meses 

depois do evento era um dos mais antigos e essa 

convenção deve ter custado uma nota.

Nesse meio tempo as coisas avançam. As vendas no 

MERCOSUL estavam bem, muito embora a Argentina 

estivesse estagnada. As ações realizadas nos outros 

mercados estavam respondendo e contrabalançavam 

o desempenho na Argentina que, além de não estar 

evoluindo ainda agregou os custos do advogado, não 

previstos no orçamento, e estava consumindo tempo 

e energia consideráveis de Roberto. Essa situação, no 

entanto, não poderia prolongar-se.

A conversa por telefone com Pablo, naquela segunda-

feira pós-convenção, foi um alento. O entendimento com 

Perez havia avançado e um distribuidor para o segmento 

supermercadista havia sido encontrado. Pablo queria que 

Roberto fosse à Argentina para conhecer o distribuidor e 

acertar a estratégia para a troca de distribuidores e para 

a comunicação ao mercado. Roberto acerta uma visita 

ao Paraguai e regressa pela Argentina, onde planejava 

ficar quatro dias.

O NOVO DISTRIBUIDOR

Sim, Roberto estava curioso, mas sabia que a esta 

altura não poderia ser muito exigente e confiava em 

Pablo para apostar em sua escolha do distribuidor. Os 

planos de vendas, graças à convenção, tiveram de ser 

ajustados para cima e a Argentina deveria responder 

por um significativo crescimento nas vendas.

A distribuidora Wurmann era uma empresa de 

médio porte operando há vários anos no mercado, 

principalmente com produtos importados. O 

atendimento a supermercados estava a cargo de 

Javier filho e Javier pai considerava os produtos da 

EP Térmicos muito bons e que ampliaria o escopo e 

a qualidade do mix de produtos oferecido por eles a 

este segmento. A partir daquele momento o negócio 

seria conduzido por Javier filho.

A situação em relação à LA Distribuidora foi explicada, 

bem como a condição de comercialização e que 

Wurmann e LA Distribuidora deveriam negociar a 

transferência dos estoques e dos pontos de venda 

já conquistados. Essa seria uma negociação entre as 

duas distribuidoras e tanto Pablo quanto Roberto não 

participariam da mesma.

Imediatamente Pablo convoca Perez para uma reunião 

em seu escritório. Roberto é bastante enérgico e 

afirma que só concordará em ceder a distribuição 

dos personalizados para Aquiles e Perez se a LA 
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Distribuidora e a Wurmann entrarem em acordo e 

cooperarem nesta transição. Roberto retorna ao Brasil.

Na semana seguinte Pablo se reúne com Alberto e 

Perez nos escritórios do Dr. Ruso para oficializar a 

proposta. Isolado Alberto concorda em cooperar 

e acertam a reunião com Wurmann. Neste meio 

tempo a LA Distribuidora deveria enviar a Pablo uma 

relação completa com os estoques existentes dos 

produtos da EP Térmicos e os negócios pendentes e 

em andamento da LA Distribuidora. Caberia a Pablo 

costurar o acordo entre as empresas nos bastidores.

A novela finalmente se resolve. Agora Roberto aguardava 

um incremento significativo nas vendas: 01 caminhão 

mensal para José Lopes, 01 caminhão ou parte mensal 

para Aquiles e Perez e 01 caminhão por mês para 

começar com Wurmann. A roda começava a girar.

O mercado de personalizados era um segmento 

interessante e Roberto achava que não poderia 

conduzir o negócio da mesma forma como conduziria 

com os demais distribuidores. Para que pudesse 

atingir empresas de vários tamanhos necessitava 

flexibilizar quantidades, condições de negociação e 

de entrega. Dessa forma, em conjunto com Pablo, 

estabeleceu os seguintes critérios:

- A distribuidora de Perez e Aquiles poderia comprar 

os produtos da EP Térmicos e revender, como 

também poderia receber uma comissão pelas 

vendas e o negócio ser realizado diretamente entre 

a empresa e o cliente na Argentina. Essa medida 

visava viabilizar negócios de maior volume onde 

as margens praticadas deveriam ser menores e os 

valores envolvidos excedessem a capacidade da 

distribuidora para obter cartas de crédito ou realizar 

pagamentos antecipados;

- A EP Térmicos revisaria o lote mínimo de produção 

para estes casos de forma a viabilizar embarques 

menores;

- A condição de venda poderia ser EXW ou DAF 

Uruguaiana, conforme a conveniência do negócio a 

ser realizado.

Definido os pacotes, condições, agentes e segmentos 

de mercado agora era a hora de produzir resultados 

e estes começaram a aparecer. Nesse meio tempo 

Roberto já tinha um novo diretor comercial, mas 

desta vez resolveu continuar com o processo 

independentemente, aguardando ser chamado para 

fazer uma apresentação. Sabia que novamente este 

diretor estaria ocupado com a reorganização da 

atuação no mercado nacional e a exportação, para 

variar, estaria em segundo plano. E de fato não deu 

tempo, este diretor também não esquentou banco.

NOVOS CONFLITOS DE CANAL

Final do mês de setembro, início do mês de outubro 

e finalmente as coisas iam bem. As vendas na 

Argentina ainda não estavam no patamar idealizado 

por Roberto, mas estavam já perto dos cem mil 

dólares mensais, agora era apenas uma questão de 

tempo e manutenção das estratégias. Roberto estava 

preparando um plano de promoção para alavancar as 

vendas neste mercado e colocaria as ações e os custos 

em seu próximo orçamento, bem como o incremento 

de vendas esperado. Estas ações deveriam começar, 

caso aprovadas, no ano seguinte (ano de vigência 

do novo orçamento). Era hora também de voltar 

a atenção par o Chile, cujas vendas deveriam ser 

incrementadas.

O telefone toca e Pablo inicia a conversa perguntando 

quando Roberto estaria na Argentina. Em outras 

palavras, mais um rolo... “bom, pensou Roberto, não 

é para isso que existimos?”... Neste ramo de atividade 

os problemas chegam em pacotes e, ao lidar com 

canais de distribuição múltiplos, esses são grandes e 

freqüentes pacotes.

A situação era a seguinte: Os Wurmann estavam 

mordidos com Aquiles e Perez por que os 

personalizados que estes vendiam em parte paravam 

nas gôndolas dos supermercados, pois as empresas 

que os compravam os incluíam no mix de produtos 

ofertados. Por sua vez Perez e Aquiles estavam 

injuriados com a oferta da Wurmann às cadeias de 

supermercados para produzir para estes produtos 

personalizados.

Jose Lopez e os Wurmann também se estranharam. Os 

Wurmann estavam vendendo em lojas que possuíam 

mais que dois check outs , pois algumas das lojas dos 

supermercados localizadas na periferia eram deste 

porte e então entendiam que toda a loja semelhante 

seria também supermercado. Por sua vez, José Lopez 

considerava esta dimensão de loja como pertencente 

a seu segmento, independentemente se eram lojas 
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de supermercados ou não.

Roberto volta à Argentina e reúne-se com Pablo. Ok, 

isso era de se esperar. Ambos teriam que delimitar as 

fronteiras entre os distribuidores. Não é uma tarefa 

simples, pois o interesse de todos deve ser levado 

em consideração e o canal rearranjado de forma a 

maximizar os negócios da empresa. A última coisa 

que Roberto queria era uma guerra de preços entre 

seus distribuidores nos clientes.

Essa foi um longo processo que envolveu várias 

etapas:

- Primeiramente Roberto e Pablo se reuniram com 

cada um dos distribuidores, nos escritórios destes e 

escutaram seus pontos de vista;

- Após esta etapa definiram as regras do jogo;

- Nova reunião individual foi convocada, mas desta 

vez nos escritórios de Pablo;

- Após o acordo mútuo Pablo, sem a presença de 

Roberto promoveria um almoço entre as partes 

para selarem o compromisso e respeitarem suas 

fronteiras.

As regras do jogo foram claramente definidas e 

comunicadas da seguinte forma:

- Todo e qualquer estabelecimento pertencente a uma 

cadeia de supermercados, independentemente de seu 

porte e localização seria considerado supermercado e 

deveria ser atendido pela Wurmann;

- Se as cadeias de Supermercados resolvessem obter 

produtos personalizados com sua marca própria estes 

também seriam fornecidos pela Wurmann na condição 

normal de negociação. Como as listas de preços 

praticadas para cada distribuidor eram diferentes, 

Roberto não poderia permitir confusão no cliente e 

no mercado com os diferentes posicionamentos de 

preços e/ou barganhas com as diferentes margens;

- Qualquer estabelecimento que tenha até quatro 

check outs inclusive, e que não pertença às grandes 

redes, não seria considerado supermercado e deveria 

ser atendido por Jose Lopez.

- Os personalizados que viessem a ser comercializados 

pelos clientes de Aquiles e Perez faziam parte da 

dinâmica e do risco de mercado e deveriam ser 

encarados como mais um concorrente por parte dos 

demais distribuidores.

Roberto retorna ao Brasil. Era hora de deixar a 

Argentina produzir seus resultados e voltar a atenção 

para os demais mercados. Novembro se aproximava 

e o novo orçamento deveria estar pronto. Como ainda 

não havia um novo diretor comercial este orçamento 

continuaria sendo discutido com o sócio da empresa 

que estava assessorando e monitorando as operações 

comerciais. Essa era uma ocasião importante e 

Roberto necessitava ter o orçamento aprovado para 

dar início a uma nova fase onde o Chile ocuparia o 

centro das atenções.

A REUNIÃO

O orçamento já havia sido enviado ao conselho para 

análise. Roberto reúne-se com o sócio da empresa e é 

comunicado que o conselho aprovara o orçamento de 

Roberto e manteria as metas de vendas estabelecidas 

por ele, no entanto os gastos com promoção ficariam 

em compasso de espera e seriam discutidos dentro 

de um plano maior com o novo diretor comercial que 

estaria assumindo no final do mês. Esse novo diretor 

vinha de uma multinacional atuante no setor e teria 

carta branca por parte do conselho para fazer os 

ajustes necessários não só na área comercial, mas 

na empresa como um todo. O conselho optara por 

renovar toda a antiga diretoria, aposentando os mais 

antigos e começando a reformulação desta a partir 

de um diretor presidente. Dessa forma não gostariam 

de bater o martelo sobre o orçamento proposto e 

esperariam esse novo diretor para fazê-lo.

Essa era uma bomba. Roberto estava cansado Este 

seria o quarto diretor em um ano e meio de casa. 

Não sabia quem seria a pessoa, quanto tempo 

necessitaria para avaliar a operação e nem com que 

recursos poderia contar para alavancar as vendas. 

Manter aquelas metas de vendas sem os recursos 

necessários a sua promoção seria suicídio. 

O telefone toca, deveria ser Pablo, pois normalmente 

conversavam àquela hora. Com a mão no telefone 

Roberto pensa... “tenho que comunicar a Pablo minha 

decisão de deixar a empresa” ....
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QUESTÕES PROPOSTAS

1. Coloque-se no lugar de Pablo. Como você reagiria 

a comunicação de que Roberto estaria deixando a 

empresas? 

2. Quais as conseqüências desta decisão?

3. Em sua opinião como o processo de crise estava 

sendo administrado pela empresa? 

4. As ações realizadas eram coerentes? Estavam 

alinhadas com os objetivos estratégicos da 

empresa?

5. Já que todas as pessoas estavam se esforçando 

para alavancar os negócios da empresa por que não 

funcionava?

6. As ações de Roberto foram precipitadas?

7. Quais foram os erros e os acertos de Roberto e 

Pablo? Como você avalia a condução dos negócios?


