
Para melhorar a positivação, a S&M Distribuidora promoveu
em março o Fórum de Positivação, envolvendo líderes de todas
as áreas da companhia. "A positivação envolve toda a empresa e
não somente a área de vendas. Por exemplo, precisamos da lo-
gística para atender a um maior número de PDVs, e do financei-
ro para dar o crédito ao pequeno varejo", diz o diretor da distribui-
dora, Sinval Barreto. Entre os vários temas tratados durante o
Fórum estão, por exemplo, os da pronta-entrega, merchandising,
treinamento, rotinas do vendedor e do supervisor, remuneração
variável e parceria com os fornecedores.

A partir das reflexões do Fórum,
a S&M concluiu que está no cami-
nho certo, mas precisa aperfeiço-
ar o que já faz no que se refere à
positivação. "A empresa decidiu
montar uma operação de pronta
entrega porque alguns PDVs têm
pedidos de quantidades tão pe-
quenas que não compensa enviar
um vendedor até lá. Outra mudan-
ça de atitude da empresa consis-
tiu em segmentar a equipe de ven-
das para três canais: o grande, o
médio e o pequeno varejo", conta
Barreto.

Os critérios para se remunerar
a equipe também mudaram. "A par-
tir de agora, o vendedor vai ganhar
a comissão e um prêmio baseado
no índice de positivação." Dessa
maneira, afirma Barreto, a empre-
sa reduzirá o número de SKUs para
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que o vendedor possa aumen-
tar o número de PDVs atendi-
dos.

Por sua vez, a Expansão Dis-
tribuição e Serviços criou uma
metodologia própria de traba-
lho para atender às necessida-
des específicas do pequeno e
do médio varejo do Piauí e do
Maranhão e a apresentou para
os seus fornecedores. A ade-
são, por parte das indústrias
parceiras, a esse projeto elabo-
rado de acordo com as carac-
terísticas do consumidor local
foi unânime, Em seguida, ela-
borou-se, em conjunto com os
fornecedores, um planejamen-
to que gerou resultados signi-
ficativos na positivação. O fato
de a remuneração da força de
vendas ser atrelada ao desem-

penho da positivação dos pro-
dutos também contribuiu para
o aumento das vendas. "É esta
a grande experiência que tira-
mos disso: quando definimos
em conjunto com a indústria
as áreas de oportunidades de
negócios, o envolvimento de
ambas as partes na execução
é maior e as ações ficam mais
alinhadas", comemora Raimun-
do Marques, diretor da Expansão.

Dados fornecidos pela Niel-
sen mostram, por exemplo, que
a distribuição do absorvente
Sempre Livre, da Johnson &
Johnson, aumentou 133,33%
de setembro de 2006 a setem-
bro de 2007 na região em que
a Expansão atua, Com o Veja
Multi Uso, da Reckitt Benckiser,
o índice de positivação subiu

38,76% nesse período, e a ra-
ção Kanina Filhote, da Nestlé
Purina, saltou 42,32%, informa
o diretor da Expansão.

Por sua vez, a estratégia da
JN Distribuidora, de São Pau-
lo, consiste em trabalhar a po-
sitivação por tipo de categoria
e de estabelecimento. Para
isso, a empresa implantou uma
ferramenta tecnológica aplica-
da ao computador de mão, a
qual possibilita definir os obje-
tivos por positivação, mostran-
do para o vendedor quais são
os itens que ele tem de vender
em um determinado tipo de
loja, É aquilo que a empresa
chama de mix ideal. "O objeti-
vo do vendedor é traçado den-
tro do mix ideal. Isso não im-
pede que ele comercialize ou-
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tros itens, mas é obrigatório
que ele tenha esses produtos
no PDV", explica Fernandes, O
sistema foi desenvolvido há
três anos, por causa da neces-
sidade que os fornecedores ti-
nham de colocar o produto
certo no estabelecimento cer-
to, Além disso, era uma neces-
sidade da própria distribuido-
ra, que precisava cobrar resul-
tados de sua equipe de vendas,

Visão da indústria
Além de utilizar o atacado

generalista para ter a garantia
de que as suas marcas estarão
presentes nos pequenos e mé-
dios estabelecimentos, a Kraft
Foods Brasil trabalha com uma
rede de distribuidores. Segun-
do Jaime Calleya, gerente na-
cional de Trade Marketing, a
empresa utiliza os números da
Nielsen para levantar o núme-
ro de PDVs existentes em de-
terminadas áreas geográficas
e, a partir disso, traça as metas
de positivação para os distribui-
dores. São dois objetivos dife-
rentes que os vendedores de-
vem cumprir: a positivação dos
produtos e a positivação de
materiais de merchandising.
Marcas como, por exemplo,
Tang, Sonho de Valsa, Trakinas
e Club Social têm objetivos de

positivação diferenciados.
Para citar um exemplo, em

2007 a marca Club Social esta-
va presente em 14% dos 380 mil
pontos-de-venda do varejo ali-
mentar auditados pela Nielsen.
Depois que a empresa promo-
veu uma campanha para melho-
rar a positivação, o que incluiu a
preparação de um display espe-
cífico para o pequeno varejo, no
fim de três meses o índice de
positivação subiu para 21%.
Sem revelar números, a Kraft
pretende, nos próximos anos, ele-
var o índice de positivação para
além dos atuais dois dígitos.

Há cerca de dois anos, a Re-
ckitt Benckiser vem fazendo uma
reestruturação de sua malha de
distribuidores com o objetivo de
desenvolver empresas locais que
tenham know how para atender
um universo de clientes pequenos.
"Esse trabalho está mais adianta-
do no Norte e no Nordeste por
causa do grande número de PDVs

que proporcionam uma cobertu-
ra interessante para a compa-
nhia", conta Maurício Santos, ge-
rente Norte e Nordeste Canal In-
direto da Reckitt Benckiser,

Em cada Estado, a indústria
faz parceria com, no máximo, três
distribuidores, que devem ter
equipes de vendas segmenta-
das, sistemas de informação,
estrutura de merchandising e lo-
gística eficiente tanto para o re-
cebimento como para a entrega.
A Reckitt Benckiser faz o acom-
panhamento da positivação por
vendedor e por SKU. São 20 itens
prioritários e específicos para o
pequeno varejo. A partir disso, o
distribuidor recebe uma meta de
positivação. (D.T.)
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