


entre os pedidos: se, anterior-
mente, mais de 120 pontos-de-
venda compravam de 30 em 30
dias, esse tempo foi reduzido para
15 em 15 dias, um número con-
siderado normal para a região.

Vencida a resistência dos donos
dos pequenos supermercados,
que, com ciúme, não deixam nin-
guém mexer em suas lojas, a em-
presa fez o cliente perceber que
um estabelecimento mais bem ar-
rumado aumenta o giro dos pro-
dutos. "É complicado arrumar a pra-
teleira dos mercadinhos, pois os
donos têm ciúmes. Mas eles per-
ceberam que o pessoal da Barce-
lona está preocupado com o seu
estabelecimento, confiam no nos-
so trabalho e acabam comprando
mais", ressalta o diretor.

Neste ano, a empresa, que tem
2 mil clientes positivados ao mês,
pretende crescer de 15% a 20%,
utilizando a substituição tributária
a seu favor, e também os servi-
ços, e apostando na distribuição.
"Como o Estado de São Paulo já
incluiu muitos produtos no siste-
ma de substituição tributária, aca-
bando assim com o problema da

diferença de ICMS, podemos 'bri-
gar' de igual para igual, com a van-
tagem de que somos conhecidos
na região. Além disso, prestamos
um serviço melhor que o atacado
e estamos próximos de nossos cli-
entes. Também buscamos novos
parceiros que apostam em distri-
buição, já acertamos com a Bras-
frigo e estamos em negociação
com mais duas empresas líderes
de mercado", comenta Franco.

No ano passado, um erro de
duplicidade tirou a Barcelona Dis-
tribuidora do Ranking ABAD/Ni-
elsen 2008. A confusão aconte-
ceu por causa do fato de a em-
presa ter o mesmo nome da ra-
zão social do Assai Atacadista,
rede de auto-serviço que teve um
faturamento de R$ 1,27 bilhão
em 2007, sendo que 60% do seu
capital pertence ao Grupo Pão
de Açúcar. "Com a duplicidade
nos nomes, descartaram a nos-
sa empresa. Mas todos os for-
necedores confundem. Eles po-
deriam confundir também as
margens e dar para a gente os
mesmos descontos que dão para
o Assai", brinca Franco.

A Barcelona atende a todo o
litoral de São Paulo, desde a divi-
sa do Rio de Janeiro até a divisa
do Paraná. As 27 cidades dessa
área estão dentro de um raio de
atuação de 400 quilômetros a
partir do Centro de Distribuição,
de 800 metros quadrados, loca-
lizado em Santos/SP. Utilizando
oito a doze caminhões terceiriza-
dos, as entregas dos 600 itens
do mix de produtos são realiza-
das em até 48 horas a partir da
sede. Neste ano, a idéia é che-
gar a 800 produtos no mix, com
a comercialização de novas li-
nhas de lâmpadas, duchas e pro-
dutos de limpeza.

Dentre os 600 SKUs comer-
cializados pela empresa, que
completa 15 anos em setem-
bro e que começou como dis-
tribuidora de chocolates da
Garoto, estão produtos como,
por exemplo, molho de toma-
te, café, farinha de trigo, chi-
nelos e isqueiros. As vendas de
sandálias Havaianas para lojas
de calçados, moda praia, su-
permercados, bazares e outros
estabelecimentos do litoral
paulista respondem por 30%
da receita, sendo esse o car-
ro-chefe da empresa. A venda
de produtos da linha de bazar
e moda praia representa 20%
do faturamento da Barcelona.
Os estabelecimentos com mais
de quatro check-outs respon-
dem por mais 30% do fatura-
mento, e os 50% restantes
advêm da comercialização para
bares, mercearias e mercados
de até quatro check-outs. "O
nosso diferencial é o serviço,
e por isso sempre melhoramos
nossos processos. É isso o que
nos faz evoluir a cada ano",
afirma Franco. R
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