
magine urn executivo que trabalha em uma grande empresa,
passa o dia todo numa sala climatizada, anda pelas ruas com
carrão último tipo e mora no melhor endereço da cidade. Imagi-
nou? Agora pense nesse mesmo personagem perambulando

pela periferia de um grande centro urbano. Difícil de acreditar?
Pois é, mas isso não é uma obra de ficção. O protagonista é real.
Atende pelo nome de Johnny Wei e trabalha numa das maiores

empresas de alimentos do mundo, a
Nestlé. O enredo acima faz parte da sua
rotina. Wei coordena o programa de
atendimento à população de baixa ren-
da da empresa. É isso mesmo, a gigan-
te suíça despertou para esse nicho de
mercado. Pudera,
estamos falando de
um universo de 156
milhões de pessoas,
que consomem
mais de R$ 500 bi-
lhões por ano, ou
seja, o equivalente
a um quarto do

PIB brasileiro, segundo o instituto
Data Popular. O que mais chama a aten-
ção da Nestlé é que 30% desse volume
é gasto com alimentação. Não por
acaso, a empresa resolveu chegar bem
perto desse público. Nesse exercício,
vislumbrou uma nova oportunidade de
negócios: a venda porta-a-porta.

Nas suas andanças pela periferia de
São Paulo, Wei descobriu que grande

parte das pessoas
não possui carro.
Portanto, comprar
sem sair de casa é
questão de conve-
niência. Ao passar
um final de semana
com uma família de
Itaquera - bairro
paulistano que abri-
ga meio milhão de
pessoas -, Wei des-
vendou um mundo
novo. "Eles valori-
zam muito a cor, o



rendimento e o sabor acentuado dos ali-
mentos", diz Wei. Revelações como
essa vêm ajudando a Nestlé a montar o
mix de produtos que chegam dentro de
carrinhos a três comunidades paulista-
nas. São iogurtes, café solúvel, chocola-
tes, biscoitos, alguns em embalagens
menores e com fórmulas modificadas.
Num desses bairros, a venda porta-a-
porta já gerou receita de R$ l, 3 milhão.
O sistema tem até um esquema
informal de crédito: o cliente
pode parcelar a compra e fazer o
acerto durante as visitas sema-
nais do vendedor. O próximo passo
da Nestlé é levar o conceito a outras
cidades brasileiras.

O volume de vendas é irrisório com-
parado com o faturamento do grupo, de
R$ 11,5 bilhões no Brasil. Mas a inten-
ção da empresa não é se transformar
numa Avon, a gigante do porta-a-porta.
A Nestlé apenas criou uma alternativa
aos tradicionais canais de distribuição.
"Antes da estabilização da moeda o va-
rejo ganhava dinheiro no mercado fi-
nanceiro. Agora, precisa diversificar os
pontos-de-venda", diz Nelson Barriz-
zelli, professor da USP. A Nestlé, co-
mandada no Brasil por Ivan Zurita,
nega que a queda-de-braço com os va-
rejistas esteja por trás das vendas por-
ta-a-porta. "Nosso objetivo é conhecer
esse consumidor e usar as informações
para vender melhor até no varejo tradi-
cional", explica Wei. Isso de fato vem
acontecendo desde o lançamento do
projeto para a baixa renda, há dois
anos, no Norte e Nordeste. Lá, as ven-
das são feitas no varejo comum. O foco
é abrir espaço num mercado dominado
por fortes fabricantes locais. Nesse
mergulho no mundo da população me-
nos abastada, a Nestlé mudou a receita
de carros-chefes como o Nescafé, que
ganhou sabor mais suave, e o leite em
pó, embalado em saquinho plástico,
mais económico. O modelo para a região
está valendo a pena. Desde o início do
programa, as vendas no Nordeste cres-
cem o dobro da média nacional. 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, n. 486, p. 64-65, 17 jan. 2007.




