
positivação

Com o crescimento do pe-
queno varejo e o aumento dos
rendimentos dos consumidores
das classes C, D e E, que pre-
ferem comprar no varejo de vi-
zinhança, cada vez mais as in-
dústrias buscam soluções para
atingir com eficiência esse ca-
nal. Uma estratégia que ganha
força no setor de distribuição é
a positivacão ou distribuição
numérica. Positivacão é o núme-
ro de vendas realizado em to-
dos os pontos-de-venda (PDVs)
visitados por um vendedor em
um certo período de tempo. Por
exemplo, se o vendedor visita
20 PDVs por dia e vende para
dez, então ele atinge um índice
de positivacão de 50%.

O trabalho de distribuição nu-
mérica é uma função típica
do distribuidor. Apesar de o ata-
cado generalista atingir um
grande número de PDVs de
pequeno porte, ele está mais
orientado para trabalhar com
volumes. Por sua vez, os distri-
buidores têm intensificado o
foco nesse assunto por causa
das crescentes necessidades e
demandas das indústrias,

"Antes, a indústria gastava ener-
gia com lançamentos de produ-
tos, mas atualmente é importante
para ela atingir determinados ni-
chos de mercado com determina-
dos produtos por meio da positi-
vacão". afirma Luciano Fernandes,
diretor da JN Distribuição.

Segundo Jaime Calleya, ge-
rente nacional de Trade Marke-
ting da Kraft Foods Brasil, a dis-
tribuição numérica é importante
para a empresa, pois 75% da
população brasileira está con-
centrada nas classes C, D e E,
que representam 42% do con-
sumo de alimentos no Pais.
"Esse público compra no canal
tradicional e nos estabelecimen-
tos de 1 a 4 check-outs, que so-
mam atualmente 380 mil PDVs,
de acordo com a Nielsen. Nos
últimos anos, a Kraft se empe-
nhou em aplicar um esforço adi-
cional na tarefa de fazer com que
as suas marcas estivessem nes-
ses PDVs", comenta Calleya

"Positivacão é um índice de
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performance para as empresas
que têm uma força de vendas
organizada e informatizada e
que fazem um controle geren-
cial, pois assim é possível acom-
panhar e medir esse índice",
conceitua Luiz Fernando Leite,
da Solução Planejamento de
Marketing, que desenvolve pro-
jetos de distribuição para com-
panhias como a Nestlé.

A posítivação já se tornou a
razão de viver de algumas dis-
tribuidoras, que assimilaram
rapidamente esse conceito em
sua cultura. "Temos um lema na
S&M: 'Somos Loucos por Posi-
tivação!' Em nossos cartões de
visita, nosso cargo é 'Positiva-
dor1", conta Sinval Barreto, dire-
tor da S&M Distribuidora. Ele diz
que, ao longo dos últimos anos,

as indústrias que firmam con-
tratos com distribuidores têm
cobrado deles o cumprimento
das metas de positivação. Os
distribuidores com melhores
desempenhos são premiados.

Na opinião de Barreto, não
basta que o distribuidor tenha
uma cultura de positivação, pois
também é preciso que haja uma
contrapartida por parte da in-
dústria, "que precisa estar ori-
entada para a distribuição e ter
uma estrutura para isso. Não
basta que ela ofereça preços di-
ferenciados. O fornecedor pre-
cisa estar disposto a pagar por
esse serviço e ajudar a financi-
ar campanhas para atingir o
pequeno varejo", enfatiza.

Desde o segundo semestre
de 2007, a Santa Helena, fabri-

cante de produtos de amendo-
im, passou a intensificar sua
parceria com o canal indireto
(atacado generalista e distribui-
dor). O trabalho realizado junto
aos distribuidores consiste em
passar informações de merca-
do e do PDV para os parceiros
e promover treinamentos para
os vendedores. Para isso, a
companhia utiliza ferramentas
de B (Business Intelligence),
softwares que, ao efetuar o cru-
zamento dos dados, permitem
mapear o que o cliente compra
e quais são as oportunidades
no PDV, e compartilhar essas
informações com o distribuidor.

/Esse tipo de trabalho é desen-
volvido em conjunto com distri-
buidores que trabalham com
um número reduzido de forne-
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positivação

cedores, pois, dessa maneira, é
possível estabelecer uma polí-
tica de qualidade", expõe Luiz
Carlos Pinheiro, diretor comer-
cial e de Marketing da Santa
Helena. A empresa ainda não
dispõe de dados consistentes,
capazes de permitir uma avali-
ação mais precisa dos índice?
de positivação, pois o projeto é
recente, segundo Pinheiro. Po-
rém, a companhia planeja am-
pliar e fortalecer a positivação
neste ano,

Contradições
e desafios

Para Guilherme Tiezzi, pro-
fessor do IBMEC São Paulo,
há urna contradição no setor
de distribuição que dificulta a
obtenção, pelas empresas, de
melhores resultados na positi-
vação: "No canal indireto, é
grande o nível de desconheci-
mento do cliente, mas isso é
contraditório, pois as empresas
fazem entregas durante toda a
semana, dão crédito e treinam
o cliente. Porém, elas não têm

conhecimento a respeito do
negócio do varejista, não co-
nhecem o dono da loja. Isso
acontece de modo generaliza-
do, mesmo entre os distribui-
dores, que, do ponto de vista
do relacionamento com o cli-
ente, estão mais avançados
que o atacado", diz Tiezzi.

Segundo ele, quando o ven-
dedor passa a ter um conheci-
mento aprofundado das neces-
sidades da loja e a estabelecer
um relacionamento com o va-
rejista, o índice de positivação
aumenta. "Nesse caso, a abor-
dagem do vendedor é mais con-
sultiva, Quando a positivação
fica restrita a produtos com re-
ferência de preço, a equipe de
vendas não consegue positivar"
aponta Tiezzi.

Outro problema está relacio-

nado com os representantes
comerciais autônomos, os
RCAs. "Há uma questão legal
que impede os atacadistas dis-
tribuidores de estabelecer uma
relação mais próxima com os
RCAs. A autonomia do RCA tira
do atacado a oportunidade de
conhecer melhor o cliente. Por
sua vez, esse profissional não
se desenvolveu como microem-
presário e nem é incentivado a
sê-lo. No caso dos distribuido-
res que trabalham com vende-
dores, muitos deles no regime
de contratação CLT, o relacio-
namento empresa-vendedor é
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mais íntimo do que no caso do
RCA", afirma o professor do
IBMEC.

Na opinião do consultor de
negócios Walter Bell, é pre-
ciso aprimorar o vendedor e
reforçar a efetividade de ven-
das, O ideal, diz, é manter a
efet iv idade de pedidos em,
no mínimo, 80%, ou seja. a
cada 10 v is i tas, ele deve ti-
rar 8 pedidos. "Se o vende-
dor atende 80 clientes e a
visita é semanal, ele passa a
ter 320 opor tun idades de
negócio durante o mês, O
que vale é o número de opor-
tunidades que a empresa cria

Análise da informação
Captar e analisar as informa-

ções vindas do pequeno vare-
jo são oportunidades interes-

al do cliente. Ou seja, ele pre-
cisa gerenciar a informação.
Quem faz isso com rapidez faz
também com que a indústria o

graças a uma visitação efe-
tiva", ressalta Bell. Luiz Fer-
nando Leite completa, afir-
mando que há uma tendên-
cia entre as empresas no
sent ido de remunerarem o
vendedor a partir do seu de-
sempenho na positivação.

santes para atacadistas distri-
buidores desenvolverem em
conjunto com seus fornecedo-
res, segundo os especialistas.
"O distribuidor precisa enten-
der efetivamente o seu cadas-
tro, qual a periodicidade de
atendimento e qual o potenci-

atenda mais rapidamente, Por
isso, os sistemas de informa-
ção devem ser mais ágeis",
acredita Maurício Santos, ge-
rente Norte e Nordeste Canal
Indireto da Reckitt Benckiser.

"O que é necessário é que se
faça uma análise da base his-
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tórica para se verificar padrões
de comportamento de consu-
mo. Atualmente, há ferramentas
que identificam e antecipam al-
guns aspectos do comportamen-
to de compra, como, por exem-
plo, o comportamento de fuga
(quando o cliente pára de com-
prar), a venda de produtos de
maior valor agregado (upseliing)
e a venda cruzada É possível pre-
ver antecipadamente essas ten-
dências", revela Tiezzi.

O professor do IBMEC acre-
dita que, além do serviço logísti-
co e comercia oferecido para a
indústria, o atacado distribuidor
pode oferecer um serviço de in-
formação. Esse serviço é cha-
mado de "trade marketing ana-
lítico" e consiste em identificar, a

partir de informações do pedi-
do, padrões de compras do va-
rejo e transformar a informação
em ações no ponto-de-venda,
"Algumas empresas do setor já
começaram a fazer o trade ma-
rketing analítico. Os grandes ata-
cadistas já fizeram várias tenta-
tivas, mas esbarraram na ques-
tão do RCA, que, pelo fato de
ser autônomo, dificulta a reali-
zação de análises e o cruzamen-
to de dados, pois o processo
analítico precisa ser constante,
em vez de ser realizado apenas
em ocasiões pontuais."

"Atualmente, a Kraft Foods
troca dados com os distribuido-
res, mas não troca informações.
Recebemos alguns dados so-
bre a performance e o cadas-

tros de clientes, mas o atacado
distribuidor deveria informar
quais são as oportunidades que
ocorrem na sua região e indi-
car como a indústria poderia
ajudá-lo", ressalta Calleya.

Para amarrar as pontas da ca-
deia, o canal indireto também po-
deria fazer para o pequeno vare-
jista o serviço de análise de infor-
mação. Mas esse é um desafio
maior. "Seria preciso obter um cer-
to nível de excelência, mas isso ain-
da vai levar algum tempo. Por en-
quanto, está em desenvolvimento
a relação indústria/distribuidor.
Com relação ao pequeno varejo,
trata-se de uma nova etapa, que
também envolverá a capacitação
dos vendedores", reflete Santos, da
Reckitt Benckiser. (D.T.)
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