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RESUMO

O presente relato está baseado em um caso real envolvendo um conflito entre um fabricante brasileiro 

de embalagens térmicas e seu distribuidor Argentino. O desempenho estava aquém do esperado pelo 

fabricante que necessitava reformular sua operação neste mercado, encontrando forte oposição do 

distribuidor que se considerava exclusivo. 

PALAVRAS-CHAVE

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

canais de marketing internacional.
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1. INTRODUÇÃO

As relações comerciais são boas enquanto as partes 

envolvidas estão satisfeitas com os resultados obtidos. 

No entanto, relações comerciais são dinâmicas, evoluem 

ou não com o tempo, são afetadas por condições 

ambientais diversas, bem como pelas limitações 

internas inerentes às partes que transacionam. Dentre 

as condições externas podem ser citados fatores 

econômicos como juros, inflação, poder aquisitivo da 

população, agressividade da concorrência, tamanho do 

mercado, etc. No que se refere aos fatores internos, 

dentre outros, pode-se citar a rotatividade das pessoas, 

a capacidade de financiamento das operações, o 

tamanho da equipe comercial, a forma de comunicação 

e as diferentes percepções sobre mercados, margens 

e participação de mercado, política comercial entre os 

gestores da organização.

Entende-se por canal de marketing, conforme 

Coughland et al. (2002), o conjunto de empresas 

independentes envolvidas na disponibilização de 

produtos ou serviços para o consumidor final. Para 

Rosembloom (2002) trata-se da contratação externa de 

empresas para a execução dos objetivos de distribuição 

da organização. Os canais de marketing, na visão dos 

autores, possibilitam maior cobertura territorial, podem 

diminuir os custos de distribuição, pois comercializam 

outros produtos para os mesmos clientes, compartilham 

riscos, facilitam a busca e obtenção dos produtos por 

parte dos consumidores ou usuários finais. No entanto, 

por serem organizações independentes que fazem a 

intermediação entre o produtor e o consumidor, também 

possuem objetivos específicos, visões diferentes de 

mercado, interesse em parte e não na totalidade 

dos produtos ofertados pelos fabricantes, bem como 

buscam maximizar sua margem de lucro através de 

investimentos mínimos em promoção, concentração em 

itens de maior giro e nos clientes de maior importância 

dentro de seus territórios. Tudo isso leva ao inevitável 

conflito intra-canal, ou seja, entre o fabricante, seus 

distribuidores, representantes, etc.

Depreende-se que a manutenção da comercialização 

de determinado produto em determinado mercado 

necessita uma contínua gestão dos processos e 

relações envolvidas, que não são estáticas, mas 

sim dinâmicas e conflituosas, sendo profundamente 

afetadas não somente pelas condições de mercado, mas 

principalmente pelos interesses e objetivos daqueles 

que transacionam, ou seja, pelas pessoas envolvidas e 

sua rede de relacionamentos.

ANTECEDENTES

A empresa de embalagens térmicas, que chamaremos 

de EP Térmicos, é um fabricante tradicional destes 

produtos no sul do país, operando em todo o território 

nacional e no MERCOSUL. Por embalagens térmicas 

entendem-se garrafas, potes, caixas que possam 

conservar a temperatura de alimentos e líquidos por 

determinado tempo. Essa empresa, avessa a riscos, 

operava no MERCOSUL com um distribuidor em cada 

país, vendendo na condição EXW, com pagamentos 

efetuados ou antecipadamente, ou com carta de 

crédito, ou seja, não havia risco de inadimplência. Tal 

política comercial implicava, porém, alguns entraves 

para o canal que necessitava ou dispor de capital 

de giro suficiente para bancar as operações, ou de 

crédito para obtenção de cartas de crédito junto aos 

bancos. Obviamente, o porte do distribuidor, devido 

às condições de comercialização, mais do que o 

mercado propriamente dito, constituía-se no maior 

limitante à participação de mercado.

O giro médio deste tipo de produto nas gôndolas dos 

supermercados no MERCOSUL está em torno do 60 

dias. Considerando 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 e no giro das mercadorias.

Em meados da década de 90 a empresa passava por 

uma crise interna bastante forte, tendo acumulado 

prejuízos nos últimos dois exercícios (92 e 93), o 

mercado brasileiro enfrentava dificuldades e fazia-

se necessário incrementar a participação no exterior, 

cujas vendas não representavam 10% do faturamento 

da empresa. O aumento dos negócios no MERCOSUL 

possibilitaria melhorar o fluxo de caixa, bem como não 

implicaria custos financeiros para a empresa, além 

de permitir antecipações de crédito com exportações 

futuras junto ao governo federal, que terminava por 

constituir-se em um capital de giro de baixo custo, 

auxiliando a empresa a enfrentar sua crise.

Roberto acabara de ser contratado como gerente de 

exportação da EP Térmicos e, muito embora possuísse 



www.espm.br/centralde cases | centraldecases@espm.br 4

grande experiência em comércio exterior, esta era a 

primeira vez que trabalharia com o mercado varejista 

- até então, Roberto trabalhava no negócio B2B e não 

B2C. Esse seria um novo desafio e necessitava buscar 

resultados imediatos, em face da situação vivenciada 

pela empresa. 

Ao analisar o histórico das vendas, bem como os 

resultados obtidos por país, a operação na Argentina 

saltou aos olhos; estava muito aquém do esperado 

face ao desempenho das vendas em mercados 

menores como o Uruguai e o Paraguai – praticamente 

vendia o mesmo que era vendido no Uruguai e menos 

de 50% do que era vendido no Paraguai. Isso não 

fazia sentido e Roberto decidiu que concentraria seus 

esforços na operação com a Argentina.

1. EXW: Ex-Works, INCOTERM utilizado para designar 

a responsabilidade pela mercadoria entre comprador e 

vendedor. Nesta condição o comprador é responsável 

pela retirada da mercadoria no depósito da fábrica 

, seu transporte e desembaraço no país de destino, 

arcando com todos os custos desta atividade.

A DISTRIBUIÇÃO NA ARGENTINA

A distribuição na Argentina havia sido reformulada 

no início da década de 90 por Álvaro, antecessor 

de Roberto no cargo – Roberto não o conheceu, 

pois entre a saída de Álvaro e a sua contratação 

decorreram 6 meses.  Sendo assim, 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, e 

que Roberto herdara, Lopez seria o responsável pela 

comercialização dos produtos no mercado Argentino 

e teria uma ampla rede de contatos principalmente 

no segmento supermercadista e também junto a 

diversas empresas que compravam os produtos da 

EP Termos, mas com sua 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. 

Muito embora esse episódio tenha ocorrido há mais 

de três anos, os números disponíveis dos históricos 

de vendas não revelaram grande desempenho. Em 

geral, o novo distribuidor era capaz de comercializar 

o equivalente a um caminhão de produtos por 

mês (80m³), que em geral atrasava o embarque 

pela demora no envio da carta de crédito e sua 

confirmação. Os históricos de vendas anteriores, 

referentes ao antigo distribuidor já não estavam 

mais disponíveis no banco de dados da empresa e a 

recuperação dessa informação seria lenta, custosa, 

com possíveis erros e distorções.

Era hora de Roberto apresentar-se como novo 

gerente e verificar pessoalmente o desempenho do 

distribuidor no mercado argentino. Imediatamente 

foi feito um comunicado oficial da empresa. Roberto 

entrou em contato por telefone e solicitou uma reunião 

na Argentina, bem como visitas a pontos de venda. 

O objetivo da reunião era conhecer o distribuidor, 

alguns clientes deste e repassar o plano de negócios 

para o mercado Argentino. 
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Roberto queria entender melhor o mercado, conhecer 

as instalações e equipe do distribuidor, verificar os 

estoques de produtos que possuíam e entender a 

importância dos produtos da EP Térmicos no mix 

comercializado pela empresa.

A VISITA

Anteriormente a este emprego, Roberto trabalhara 

com uma empresa fabricante de máquinas de 

embalagem que atuava na Argentina através de 

um representante que, além das máquinas, vendia 

embalagens para várias empresas de diferentes 

setores, dentre os quais o supermercadista. Roberto 

solicitara a esse representante uma reunião durante 

a sua viagem e que teria como tema o mercado de 

embalagens térmicas. O representante verificaria 

que informações poderiam dispor sobre este setor 

e concordou em ajudar Roberto a entender melhor 

este mercado, uma vez que tinham desenvolvido um 

excelente trabalho juntos anteriormente.

Segunda-feira, Lopez e Alberto recepcionam Roberto 

no aeroporto em Buenos Aires, levam-no ao hotel, 

convidando-o para jantar mais tarde. A agenda 

dos próximos dois dias consistiria em uma visita às 

instalações do distribuidor, um giro por alguns pontos 

de venda e reuniões sobre o mercado e os planos de 

comercialização. Pelo adiantado da hora deixariam 

Roberto se acomodar no hotel e viriam buscá-lo em 

duas horas para o jantar.

Essa janela de tempo era importante e Roberto a 

aproveita para falar com o seu antigo representante, 

Pablo, por telefone. 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 à distribuição dos 

produtos da EP térmicos, formando para isso uma 

nova sociedade com Lopez, a LA Distribuidora, e 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 

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.

O jantar corre de forma informal e descontraída. 

Lopez e Alberto aproveitam para contar sua versão 

da história, o motivo da desintegração do antigo 

distribuidor, as dificuldades que têm enfrentado, 

a forte concorrência existente, mas que apesar de 

tudo estão crescendo em termos de faturamento 

e desempenho de mercado e que no dia seguinte 

levariam Roberto para visitar importantes pontos de 

venda na capital.

De fato 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. Nesta última 

perderam o acesso por problemas com entregas que 

se originaram na EP Térmicos – em um dos atrasos 

de envio de carta de crédito a mercadoria que seria 

destinada à Argentina foi desviada para o mercado 

nacional, ocasionando um atraso pela necessidade de 

reprogramar o lote encomendado. Isso inviabilizou a 

entrega de um enxoval para a inauguração de uma 

loja da rede Disco em Bahia Blanca, provocando a ira 

da compradora desta rede e a retirada dos produtos 

da empresa da mesma (cerca de 220 lojas na época, 

espalhadas em todo o país). Afora isso, atendiam 

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 
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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 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.

O PLANO DE AÇÃO

Estava claro para Roberto que o mercado Argentino 

era grande demais para ser abordado apenas através 

de um distribuidor. Seria necessário segmentá-lo e 

atuar com canais múltiplos de marketing. Estava claro 

também que o segmento de supermercados não era o 

mais recomendável para a LA Distribuidora, uma vez 

que exigiria maior investimento, agressividade em 

vendas, giro elevado e forte necessidade de capital 

para o crescimento. A LA Distribuidora para firmar-

se neste segmento necessitaria agregar outras linhas 

de produtos e incrementar sua equipe de vendas e 

de logística.

No entanto, no segmento de personalizados esta 

empresa possuía bom desempenho e poderia obter 

margens maiores, fornecendo importante volume 

para a empresa em produtos de maior valor agregado. 

Roberto acreditava que o mercado argentino poderia 

absorver no médio prazo pelo menos um caminhão 

mensal com essa categoria de produtos. 

A idéia, discutida com a diretoria, seria introduzir 

um novo distribuidor com penetração nas redes 

de supermercados em que a empresa não estava, 

retirando gradativamente a LA Distribuidora deste 

segmento. Na realidade, Roberto estava buscando 

criar uma rede de distribuição que viabilizasse no 

longo prazo a instalação de uma filial da EP Térmicos 

e comandar, a partir desta, toda a exportação para o 

MERCOSUL.

Com a ajuda de Pablo, Roberto tencionava localizar 

novos distribuidores, entender e melhor segmentar o 

mercado, de forma a minimizar os potenciais conflitos 

e preservar a imagem da marca. Em um ponto a LA 

Distribuidora tinha razão, a concorrência na Argentina 

era muito maior que no Brasil, existindo ainda um 

fabricante local,cujo mix de produtos era limitado e 

a tecnologia não tão avançada, ou seja, a qualidade 

dos produtos era inferior, mas o preço era também 

mais atrativo, vendia diretamente para as grandes 

cadeias supermercadistas e, assim, conseguia obter 

margens interessantes.

A diretoria por sua vez estava atravessando um 

período de crise interna e não gostaria de ampliar 

seus problemas, mas reconhecia que algo deveria 

ser feito e que os negócios estavam muito aquém 

de seu potencial. Roberto é autorizado a realizar os 

movimentos necessários.

O CONFLITO

A LA Distribuidora não recebeu bem a idéia. Achavam 

que poderiam crescer como a empresa queria, mas 

necessitavam tempo. Atribuíam sua dificuldade 

à agressividade da concorrência e aos elevados 

custos que possuíam, muito em função dos preços 

praticados pela EP Térmicos e pelas condições de 

comercialização. Estavam comercializando há mais 

de três anos os produtos da empresa no mercado e 

não abriam mão de serem exclusivos.

Acontece que não havia nenhum contrato de 

exclusividade. Na realidade não havia contrato algum. 

Porém, a inexistência de contratos e a operação da LA 

Distribuidora com praticamente apenas os produtos 

da EP Térmicos poderiam configurar um acordo tácito 

de exclusividade e como esta relação estaria sendo 

rompida unilateralmente a distribuidora se sentia 

prejudicada e ameaçou entrar na justiça com um pedido 

de indenização por lucros cessantes, dentre outros.

Em meio a esta polêmica Roberto e Pablo constatam 

que Lopez estava muito desconfortável com seu 

atual sócio. Apesar de constar como sócio, na 

prática possuía menos de 10% das ações, sendo 

mais um empregado encarregado das vendas e sem 

possibilidades de crescer sua participação como o 

prometido. Para Lopez Alberto além de necessitar 

elevadas retiradas para manter seu estilo de vida, 
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também necessitava remunerar adequadamente o 

sócio investidor e este último não estava disposto a 

realizar investimentos adicionais no negócio, não se 

mostrando tão acessível e rápido na obtenção das 

cartas de crédito. Lopez se sentia traído.

Pablo considerava Lopez uma peça-chave para a 

manutenção e incremento das vendas de produtos 

personalizadas, pois ao longo dos anos trabalhando 

com os produtos da EP Térmicos era o que mais a 

conhecia e o que também mais conhecia o mercado 

argentino para esta categoria.  

Não saia da cabeça de Roberto que em todos os 

problemas envolvendo os distribuidores argentinos 

Lopez estava sempre metido, trazia informações de 

bastidores em momentos de crise, e estava sempre 

disposto a participar de uma nova iniciativa.

A posição dos advogados argentinos da EP Térmicos 

era de que não haveria como sustentar a questão da 

exclusividade caso fossem a juízo, no entanto seria um 

processo caro e demorado. Como a LA Distribuidora não 

possuía patrimônio e o dos sócios era insignificante os 

advogados teriam que cobrar as custas da EP Térmicos, 

pois quando ganhassem a causa não haveria o que 

cobrar. Um acordo, segundo eles, talvez fosse mais 

econômico e rápido de se resolver.

Havia também o problema dos estoques remanescentes 

que, apesar do valor informado pela LA Distribuidora, 

na verdade consistiam de peças com defeito, obsoletas 

ou de devoluções, ou seja, era um estoque podre, mas 

que poderia ser queimado no mercado como atitude 

de retaliação ou desespero, cujos danos à marca da 

EP Térmicos poderiam ser graves.

Roberto estava em meio de uma crise. Lopez queria 

se aproximar de Pablo para, mais uma vez reiniciar 

uma operação comercial com mais vantagens 

pessoais e, ao mesmo tempo, se “vingar” de Alberto 

por não ter cumprido com o acordado. Pablo estava 

interessado em dar segmento à reestruturação dos 

canais, pois ganharia para a execução desse projeto. 

Alberto estava enfrentando dificuldades com ambos 

os sócios, necessitava de capital e buscava tirar o 

melhor proveito possível deste episódio. A empresa 

de Roberto passava por problemas gerenciais e de 

disputa na direção. Havia urgente necessidade de 

ampliar os negócios no mercado argentino, mas nenhum 

distribuidor estaria disposto a abraçar uma marca em 

litígio. Os estoques existentes na LA Distribuidoras 

não poderiam ser queimados no mercado e os pontos 

de vendas conquistados deveriam continuar sendo 

abastecidos. Era hora de agir....

QUESTÕES PROPOSTAS

1. Era hora de agir... O que você faria?

2. Quais os conflitos de canal existentes? Justifique.

3. Considerando as fontes de poder (coerção, 

recompensa, referência, especialidade e legal) 

descreva a posição de cada personagem nas 

negociações.

4. Identifique e comente os diferentes interesses em 

jogo nas relações.

5. A estratégia de Roberto era adequada? Comente 

seus pontos fortes e fracos.

6. A existência de contratos é importante? 

Justifique.

7. Esta situação poderia ter sido evitada caso existisse 

um contrato entre as partes? Por quê?


