
e Maomé não vai à montanha, a 
montanha vai a Maomé". Se os 

clientes da Nestlé não podem ir até ela, 
ela vai até seus clientes. Isso mesmo, 
não é nenhum novo provérbio, mas uma 
aposta da empresa em uma nova forma 
de atendimento. 

A ideia 
É claro que toda empresa quer atender o maior núme
ro possível de clientes e obter lucro, mas a Nestlé foi 
muito além disso. Ela desenvolveu uma pesquisa para 
saber se a população próxima ao Rio Amazonas estava 
sendo atendida de maneira correta ou não e descobriu 
que os consumidores da região t inham dificuldades de 
se deslocar até os centros comerciais para fazer suas 
compras. Então, diante desse problema, a empresa re
solveu a questão: criou um supermercado flutuante. Um 
barco que passa pelas cidades ribeirinhas para atender 
às necessidades das pessoas da região. 

Liderai 



No entanto, antes de ir a fundo nessa ideia, a empresa 
também fez uma outra pesquisa para saber qual seria o 
nível de aceitação dos produtos Nestlé e descobriu que havia 
uma demanda muito grande pela marca, o que facilitou 
ainda mais a aproximação com seus futuros clientes. 
"Percebemos um aumento na demanda de produtos Nestlé 
no local e buscamos um meio de levar, com praticidade, 
uma maior variedade de produtos às comunidades remotas 
da região, sempre nos preocupando com os conceitos de 
nutrição, saúde e bem-estar, que são os pilares da Nestlé", 
afirma um dos porta-vozes da empresa. 

Assim que tudo estava planejado, no dia 1o de ju
lho de 2009, o supermercado flutuante saiu do porto 
de Belém em direção a 18 municípios que compõem 
a Ilha de Marajó, indo até a cidade de Almei r im, no 
baixo Amazonas. Com o slogan Nestlé Vai até Você, o 
programa tinha como objetivo impactar 800 mi l pessoas 
por mês. "Com o barco, buscamos o cliente onde ele 
está - uma forma de levar um serviço à população da 
Amazônia, que tem os rios como suas ruas e avenidas", 
complementa o porta-voz. 

C o m o c o n s e g u i r f o r m a t a r essa ideia? 
Por meio da assessoria de imprensa da Nestlé, eles 
contam que, depois da estrutura toda pronta e o barco 
já podendo ser lançado para o desafio, a Nestlé apostou 
numa estratégia ainda melhor: o supermercado flutu
ante passou um dia em cada cidade para que toda a 
comunidade ribeirinha pudesse conhecê-lo melhor. 

Foram disponibilizados 300 produtos de todas as 
linhas e uma equipe completa com vendedores, pes
soal de estoque e gerência de produção. "A iniciativa 
Nestlé Até Você a Bordo foi concebida como mais um 
projeto para se chegar a regiões remotas e de baixa 
renda, assim como o sistema de venda porta a porta 
da empresa, que atualmente conta com mais de 7,7 m i l 
revendedores e 235 microdistribuidores em 19 estados 
do País", afirmam os representantes do projeto Nestlé 
Até Você a Bordo. 

E o mais legal dessa estratégia é que as revendedoras 
dos produtos nessa região podem se abastecer com os 
produtos no supermercado flutuante, não dependendo 
de sair de sua região para buscá-los em outro local. Ou 
seja, além de ter um meio de se aproximar dos clientes, 
os próprios consumidores têm a opção de comprar com as 
revendedoras, o que significa mais conforto para eles. 

Além disso, a Nestlé, em parceria com a Tetra Pak, 

disponibiliza no supermercado flutuante um Ponto de 
Entrega Voluntária (PEV) de coleta seletiva de embala
gens para reciclagem, com o objetivo de colaborar com 
a preservação do meio ambiente e gerar empregos, já 
que o material arrecadado é entregue para coletivas da 
cidade de Belém. 

Por t r á s d e um g r a n d e t rabalho s e m p r e h á uma 
g r a n d e e q u i p e 
Não adianta ser um barco bonito e cheio de novidades 
se o atendimento não for um dos melhores. E, para isso 
acontecer, é fundamental ter uma equipe qualificada. Por 
esse motivo, a Nestlé aposta na ideia de treinamentos, 
principalmente para esse tipo de venda. São 11 pessoas 
trabalhando no local, entre funcionários do supermer
cado e tripulantes. "Todos os colaboradores passaram 
por um processo de recrutamento e, além disso, são 
todos profissionais locais - que conhecem bem a região 
e o perfil de seus moradores", acrescentam. 

Todos eles passaram t a m b é m por treinamentos 
sobre os conceitos de nu t r i ção , saúde e bem-estar 
para conhecerem desde a função dos alimentos até a 
maneira de ler o rótulo dos produtos de forma clara e 
correta para a clientela. E isso t ambém envolve o con
ceito de responsabilidade social que a Nestlé propaga 
para o mundo todo, que é o de levar desenvolvimento 
sustentável do negócio aliado à geração de valor para 
onde a comunidade está presente. 

Com a estrutura grande de um barco com 27,5 metros 
de comprimento, 3 áreas de estoque e a loja em si, de 
100 m 2 , uma forma para que clientes com necessida
des especiais e idosos pudessem aproveitar a novidade 
também foi considerada. "No barco, há rampas de fácil 
acesso para que eles possam fazer compras com todo 
conforto e segurança", contam. 

Resultados 
É claro que essa novidade, ter um supermercado flutu
ante, resultou num marketing boca a boca fenomenal 
entre todos os locais e, t ambém, no País inteiro. Já 
na inauguração do barco a curiosidade foi enorme e 
a recepção bem positiva. "A população, desde o início 
do projeto, demonstra interesse pelos produtos, o que 
nos garante um retorno satisfatório não apenas no 
quesito vendas, mas também em saber que o projeto 
está levando novas oportunidades a locais remotos do 
País", relatam. 
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