
www.revistadistribuicao.com.br   mar 2010   64

vendas

Estratégias 
para vender

Da atualização tecnológica 
à gestão do departamento 
de recursos humanos, o 
atacado distribuidor tem 
nas mãos ferramentas que 
podem resultar num negócio 
mais competitivo
por adriana Bruno

mai
a complexidade na gestão de um modelo de 

negócio como o do atacado distribuidor tor-
na-se inimaginável para quem não é do setor. 

Em cada departamento, em cada operação, em cada 
decisão, se encontra uma parte dos diversos fatores 
que levam ao sucesso ou ao fracasso de um negócio. 
As perspectivas econômicas para 2010 são positivas. 
Especialistas são unânimes em dizer que o nível de 
renda do brasileiro vem aumentando gradativamen-
te e que, graças a isso, a população está consumindo 

mais, e experimentando novas categorias de produtos 
que antes não faziam parte da sua cesta de compras. 
Diante desse cenário, a revista DISTRIBUIÇÃO foi 
buscar junto a executivos e especialistas orientações 
sobre o que pode ser feito para profissionalizar a ges-
tão do negócio no atacado distribuidor. Com base 
nas informações fornecidas, o leitor poderá se inteirar 
das estratégias que suas empresas utilizam para atuar 
num mercado cada vez mais competitivo e exigente 
de mais serviços e vantagens para o cliente. 
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TreinamenTo e gesTão 
de funcionários 

o gestor deve identificar características 
individuais 

Os funcionários de uma empresa podem ser com-
parados às suas pernas, pois a fazem caminhar. 
Suas atitudes e seu comprometimento com o tra-
balho dizem se ela vai caminhar para frente ou não. 
“Para gerir o pessoal, é preciso fazer uma leitura 
fiel dos profissionais que fazem parte da equipe de 
trabalho. Um bom gestor deve ser capaz de extrair 
o que há de melhor em cada um deles. Ele precisa 
conhecer as características de cada funcionário, 
identificar os pontos fortes e fracos de cada um, 
e adequar as pessoas certas nos lugares certos”, 
orienta Jane Souza, consultora em Recursos Hu-
manos do Grupo Soma. 

o rH é uma área estratégica 
Modelos de empresa que tratam o departamento 
de recursos humanos apenas como aquele que 
controla o ponto e faz a folha de pagamento estão 
com seus dias contados. É o que diz Jane Sou-
za. Ela acredita que o RH tem tanta importância 
quanto o financeiro. “O RH trabalha para que os 
funcionários façam o resultado financeiro aparecer. 
Hoje, as empresas inteligentes e que querem cres-
cer têm um RH estratégico”, diz. 
O departamento deve ser considerado como uma 
porta de comunicação entre os funcionários e a 
empresa. Ele deve reconhecer no funcionário um 
integrante da equipe e não apenas um elemento 
da mão de obra. “O RH pode ajudar a estabelecer 
metas e traçar estratégias de negócios junto aos 
gestores. Ele precisa indicar a esses gestores como 
orientar os funcionários para atingir esses objeti-
vos”, esclarece. 

a capacitação deve começar  
com os gestores 

O treinamento é sempre bem-vindo, e quanto 
mais especializado ele for, mais específico será 
o perfil dos profissionais. No atacado distribui-
dor, a rotatividade de funcionários pode ser mi-
nimizada se houver investimentos em pessoal. 
“Quando o profissional está atualizado com o 
mercado, além de render mais ele se sente va-
lorizado e importante para a sua empresa. Mos-
trar que ele tem condições de crescer dentro da 
empresa é um estímulo, um recurso capaz de 
reter talentos”, orienta Jane Souza. 

Os processos de treinamento e capacitação po-
dem ser criados de várias maneiras, entre elas, a 
definição de um calendário de cursos com temas 
recorrentes ao tipo de negócio. É importante des-
tacar o fato de que os gestores de cada área são os 
primeiros a entenderem a importância da capacita-
ção e da atualização profissional. 

próprio ou consultoria? 
Uma vez que a importância do RH é cada vez 
maior dentro das empresas, uma saída é a contra-
tação de uma consultoria terceirizada. A vantagem 
dessa iniciativa é que a consultoria não está envol-
vida com questões da empresa e pode se focar em 
pontos estratégicos, como avaliações de desempe-
nho e planejamento de cargos e salários. 

profissionalização  
do negócio 

o modelo familiar também pede  
gestores especializados 

O modelo de gestão familiar ainda sobrevive no 
Brasil, e com muitos casos de sucesso. Mas esse 
sucesso está atrelado à profissionalização não só 
do negócio como também de seus gestores. Para 

É importante definir um calendário de cursos 
de treinamento para toda a equipe
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Charles John Szulcsewski, coordenador de pós-
graduação da ESPM em Gestão de Vendas, o que 
não se pode permitir é a distribuição de cargos sem 
critério. “Não vejo problemas em empresas que 
não geridas pela família, desde que cada um dentro 
da sua área seja qualificado para o trabalho”, diz. 
Para Flávio Almeida, diretor-comercial do Spani 
Atacadista, o importante é ter uma boa gestão. 
“Os dois modelos, executivo e familiar, podem 
funcionar muito bem, mas acredito que na gestão 
familiar se ganha um pouco em agilidade”, diz. 

são muitas as 
tecnologias para 
a automação dos 
negócios. a questão 
é saber se elas estão 
sendo satisfatoriamente 
exploradas

relacionamenTo 
com o clienTe 

a criação de serviços 
A concorrência está em toda parte e ganha quem 
oferecer mais serviços, conveniência e programas de 
relacionamento com o cliente. Para Murilo Marcaci-
ni, gerente de Projetos da EBC Atacado de Cosmé-
ticos, todo atacadista deveria desenvolver projetos 
para trocar experiências com o varejo. “O papel es-
sencial do atacado é contribuir para o desenvolvimen-
to do varejo, e quando essa troca é positiva, o varejo 
melhora sua gestão e sua rentabilidade, e reconhece 
o trabalho do atacadista”, avalia. 
Algumas recomendações enfatizam a promoção 
de programas de treinamento a varejistas, os inves-
timentos em televendas e a manutenção de uma 
equipe focada em contatar o cliente, informando 
sobre promoções e lançamentos.

o pós-venda 
É uma estratégia fundamental para promover o 
aumento da taxa de recompra. O papel do ven-
dedor consiste em criar um relacionamento com 
o cliente e buscar informações como a satisfação 
com a compra e o cumprimento do prazo de en-
trega. Essas informações devem ser encaminhadas 
aos gestores de área. 

o conhecimento do cliente 
É essencial para qualquer empresa que seus 
clientes estejam satisfeitos com a sua operação. 
Para Szulcsewski, o vendedor deve ter informa-
ções até mesmo a respeito do estoque de seu 
cliente. “Elas devem estar em programas de 
vendas e em bancos de dados que permitam ao 
vendedor saber a quantidade de produtos que 
seu cliente tem em estoque, o que lhe permitirá 
lembrá-lo de sua próxima compra”, diz.

Tecnologia 
saber usar 

As opções em tecnologia para automação de 
negócios são muitas e cada vez mais modernas. 
A questão é saber se elas estão sendo satisfato-
riamente exploradas no negócio. Segundo Leo-
nardo Barros, diretor-comercial da PC Sistemas, 
grande parte das empresas não sabe o que tem 
em casa. “Não basta comprar a solução. Tam-
bém é preciso investir em treinamento e conhe-
cimento. Sempre que se contratar um novo fun-
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cionário, é preciso que ele faça um treinamento 
para se familiarizar melhor com o software que 
utiliza, pois assim ele terá a garantia de que esse 
funcionário irá fazer o melhor com a ferramenta 
de que dispõe”, orienta. 

não ter pressa 
A evolução tecnológica deve estar sempre acom-
panhada de retorno financeiro. Para Barros, é pre-
ciso estar sempre atento às novas tecnologias. Po-
rém, antes de sair correndo atrás de novidades, é 
importante calcular se a atualização no negócio irá 
trazer algum retorno financeiro, seja em diminui-
ção de custo ou em ganho de agilidade em proces-
sos. “Temos de considerar que nem sempre esse 
resultado é alcançado no curto prazo. Às vezes, o 
que parece uma despesa em pouco tempo, poderá 
se transformar num grande lucro no longo prazo. 
Por isso, é importante traçar um cenário para, pelo 
menos, três anos”, diz. 

promover a “conversa”  
entre os  sistemas 

Os softwares de gestão (ERPs) são específicos 
para cada tipo de negócio. Para o atacadista, o de-
safio que ele terá de enfrentar é, segundo Lemilson 
Almeida, professor do Programa de Administração 
de Varejo (Provar) da FIA – Fundação Instituto 
de Administração da USP – Universidade de São 
Paulo, o de fazer com que a automação de vendas 
converse com a de compras do varejista. “Se isso 
não acontecer, a função de venda vai ficar com-
prometida. Por isso, além de investir no software, é 
preciso ter um vendedor atuante e que se dedique 
a checar os pedidos eletrônicos”, orienta. Enfim, 
quanto mais automatizada for a operação, mais es-
paço se ganhará na cadeia. 

oporTunidades 

Ter em mente o maior poder de 
compra das classes d e e

Um estudo realizado pela Nielsen revelou, em ou-
tubro de 2009, que as classes D e E, que represen-
tam 36% dos consumidores brasileiros, ganharam 
poder de compra e foram as que mais consumiram. 
Além disso, o brasileiro está buscando não apenas 
os itens mais baratos, mas também aqueles que 
são de sua preferência. 
Na seção de higiene oral, por exemplo, o enxa-
guante bucal vem ganhando destaque, inclusive 
entre as classes mais baixas. As tendências mos-

tram que o consumo de baixa renda fará diferença 
na cadeia de consumo, principalmente em relação 
às categorias práticas e saudáveis. 

atuar com proximidade
O dia a dia do negócio é um ótimo termômetro 
para medir onde estão as oportunidades do mes-
mo. Contar com informações sobre o mercado e 
sobre as tendências são ferramentas para a toma-
da de decisões. “Esse contato constante resulta 
em observações que se transformam em oportu-
nidades”, ressalta Flávio Almeida. 

contar com a especialização 
A especialização é um recurso importante para 
se buscar novas oportunidades de negócios. Para 
Szulcsewski, ela agrega valor ao negócio. “No in-
terior, o atacado generalista, aquele que vende de 

para que a especialização 
seja de fato uma 

oportunidade, é preciso ter 
foco para melhorar o mix e a 

oferta de serviços
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os gastos com logística 
equivalem a 8,3% da 
receita líquida das 
empresas e as tornam 
mais competitivas

tudo um pouco, ainda é bem aceito e tem espaço. 
Mas, em grandes cidades, a tendência é no sen-
tido da especialização”, afirma. Para Marcacini, a 
especialização proporciona mais foco e aptidão à 
empresa, que, graças a ela, melhora o mix e presta 
serviços mais eficientes.

Ter boa localização 
A localização também tem importância estratégica. 
Nas grandes cidades, é fundamental posicionar-se 
em vias de fácil acesso. Para Szulcsewski, a empresa 
deve tomar cuidado para não se instalar nas proximi-

dades das grandes redes de varejo. “Muitas vezes, o 
cliente varejista deixa de comprar no atacado porque 
a quantidade de que ele precisa não supre a quantida-
de mínima exigida para a compra. Por isso, ele prefere 
realizar a compra numa grande rede”, diz. 

Buscar uma gestão cooperada 
Para Lemilson Almeida, os pequenos varejistas estão 
buscando parcerias para sobreviver, e o atacado dis-
tribuidor tem aí uma oportunidade para diversificar 
os seus negócios. “Ele pode oferecer ao cliente um 
sistema de gestão cooperada, o que lhe permite fazer 
a gestão do estoque desse varejista e contribuir com 
ações promocionais no ponto de venda”, orienta. 

utilizar serviços logísticos
Para diversificar ainda mais o negócio e buscar fô-
lego frente às margens cada vez mais apertadas, 
o atacado distribuidor pode usar o seu know how 
logístico para criar novas fontes de receita. “O 
atacado distribuidor pode, por exemplo, terceirizar 
serviços logísticos para os varejistas nas áreas de 
planejamento de sortimento e gestão de estoque. 
São alternativas que aumentam sua rentabilidade 
em até 15%”, avalia Almeida. 

logísTica 

aproveite a vantagem competitiva 
Os gastos com logística equivalem a 8,3% da re-
ceita líquida das empresas no País. Investir em lo-
gística é tornar a empresa mais competitiva. “Pode 
significar tanto redução de custos como melhoria 
de nível de serviço”, comenta Alexandre Lobo, es-
pecialista em Inteligência de Mercado do Instituto 
Ilos. Para ele, a logística não se resume mais às ati-
vidades básicas, como transporte e armazenagem. 
“As empresas desse ramo vêm evoluindo, e pas-
sando a oferecer  serviços mais estratégicos, como 
gestão integrada das operações logísticas, geren-
ciamento intermodal, desenvolvimento de projetos 
e tecnologia da informação”, comenta. 

o melhor é contar com frota  
própria ou terceirizada? 

A decisão a respeito dessa questão depende da 
operação de cada empresa e dos seus anseios fu-
turos. “Uma parcela de cerca de  92% das compa-
nhias terceiriza total ou parcialmente o transporte 
de distribuição, com 86% terceirizando total ou 
parcialmente o transporte de transferência. Temos 
a expectativa de que, nos próximos anos, 14% das 
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empresas irão ampliar a terceirização do transporte 
de distribuição e 8% delas terceirizarão o transpor-
te de transferência”, diz Lobo. O principal motiva-
dor da opção terceirizada (para 72% das empresas) 
é a redução no investimento em ativos.

Tome cuidado ao terceirizar 
É importante que as empresas elaborem processos 
rigorosos de seleção, buscando o máximo de infor-
mações a respeito do mercado e abrindo o leque 
de possíveis candidatos. Também é preciso buscar 
referências sobre esses prestadores, seja interna-
mente ou por meio de benchmarking com outra 
empresa. “Os possíveis fornecedores deverão ser 
avaliados com base nos requisitos estratégicos, tá-
ticos e operacionais, que variam de empresa para 
empresa. Também é aconselhável que se faça, an-
tes da decisão final, uma visita aos PSLs finalistas, 
a fim de verificar a sua maneira de operar e a sua 
estrutura”, orienta Lobo. 

esTraTégia de aTuação 

saber planejar o mix 
O planejamento do mix a ser trabalhado pelo ata-
cadista deve estar em sintonia com as necessidades 
de seu cliente. No caso do Spani, a receita está no 
equilíbrio. “É preciso ter cuidado para não derrubar 
muito o valor agregado trabalhado pelo atacadista. 
Esse equilíbrio é obtido garantindo aos clientes um 
resultado interessante, com o mix influenciando 
isso diretamente”, diz Flávio Almeida. 

respeitar a estratégia de posicionamento 
Para Lemilson Almeida, do Provar, a política de 
mix deve respeitar a estratégia de posicionamen-
to de mercado da empresa. O atacado deve co-
nhecer bem os negócios dos seus clientes para 
oferecer produtos que não encalhem. Por isso, 
devem conhecer o giro do estoque e o tempo 
médio da mercadoria na loja, e oferecer condi-
ções comerciais que estejam alinhadas às neces-
sidades do varejista. 

compeTiTividade

saber negociar 
Para Almeida, uma das maneiras de o atacado se 
mostrar competitivo consiste em unir o relaciona-
mento com o cliente à oportunidade de negócio. 
“Uma das características do atacado é comprar 
produtos na baixa e vender na alta. Geralmente, 

são itens de uso contínuo e que podem se tornar 
uma boa oportunidade de negócio para o cliente, 
que consegue comprar a um preço melhor”, diz.  

investir na gestão do negócio
Preço não é mais um fator competitivo. O mer-
cado e o consumidor estão mudando seus com-
portamentos, e atributos como conveniência e 
sortimento ganham destaque. “Os produtos estão 
cada vez mais parecidos, e para ser competitivo é 
preciso investir numa boa gestão de custos, além 
de aprimorar o negócio e buscar novas oportuni-
dades de mercado”, diz Marcacini. 

contar com um bom planejamento
Pensar na concorrência, no comportamento de 
compra de seu cliente, nos movimentos do merca-
do, tanto do varejo como da indústria, são verda-
deiras lições de casa para todo empresário. Planejar 
o futuro da empresa em etapas facilita a implanta-
ção de processos e o avanço dos negócios. Jane 
Souza alerta para o fato de que ações mal planeja-
das podem criar um efeito dominó e levar a graves 
consequências para o futuro do negócio.n 
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Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 18, n. 206, p. 64-69, mar. 2010.
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