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O lado de dentro do balcão do bar, próximo à rua Augusta, o homem atendia uma senhora 
que tomava um refrigerante e ao mesmo tempo reclamava ao vendedor da Ambev que ia 
desligar uma das geladeiras do bar porque a energia está ficando muito cara. O vendedor, 
por sua vez, anotava os pedidos de bebida e tentava convencer o seu cliente que, quando o 
refrigerador exibe a cerveja gelada na frente do estabelecimento, os fregueses acabam 
comprando mais.  

Enquanto isso, meia dúzia de funcionários da companhia de bebida acompanhavam a 
conversa e observavam a exposição dos produtos Ambev no bar e a disposição dos 
cartazes de propaganda nas paredes. 

Esses funcionários eram do departamento administrativo, do jurídico, do marketing e 
da área de treinamento da empresa. Eles e outros 10 mil empregados das fábricas e 
das áreas administrativas da Ambev do Brasil todo passaram a última quinta-feira 
acompanhando a rotina dos vendedores de cerveja, refrigerante e outras bebidas 
fabricadas ou engarrafadas pelo grupo.  

Em todo o país, 35 mil pontos de venda foram visitados por quase a metade dos 
funcionários da Ambev. Só em São Paulo, quatro mil bares, botecos, padarias e 
supermercados receberam grupos de duas a seis pessoas que participavam do 
treinamento "Gente que Vende", inspirado em um projeto semelhante realizado pela 
Brahma em 1998 e 1999, antes da fusão com a Antarctica.  

Magim Rodrigues, diretor-geral da empresa e idealizador do projeto, também circulou 
por diversos bares na região paulista do Grande ABC. "O grande resultado mesmo é o 
pessoal do administrativo saber e entender que esta é uma companhia de vendas, e 
que é essa galera do campo que traz o nosso salário", disse ele. "Observando o quanto 
é dura a vida do vendedor, eles têm condição de ajudar mais." 

Camila Carbonieri, 26 anos, coordenadora administrativo-financeira da Ambev, foi uma 
das participantes do programa, que começou logo às 6h45 da manhã, com a reunião 
dos supervisores com as equipes de vendas. Depois de definidos os focos de atuação 
do dia, ela saiu para a rua acompanhando o vendedor Reinaldo Statonato Mota.  

"As pessoas internas têm raríssimas oportunidades de sair para ver o trabalho na rua, 
e esse tipo de atividade é muito positiva. Muitas vezes a gente pode cobrar algo ou 
criar regras que não são viáveis para quem está na rua", afirmou Camila, que 
carregava uma prancheta com um questionário para preencher sobre o estoque de 
bebida gelada nos estabelecimentos, a exposição dos produtos, prazos de validade e o 
merchandising exposto. 

Para o diretor de marketing da companhia, Miguel Patrício, o principal efeito é 
motivacional. "Queremos fazer esse projeto anualmente, porque ele é muito motivador 
para a companhia, tanto para os vendedores como  para os grupos que os 
acompanham", afirmou Patrício, que também visitou os pontos de venda da região do 
vendedor Reinaldo Mota.  



Ricardo Khauaja, gerente nacional de treinamento, fez parte do mesmo grupo e 
apenas três visitas percebeu várias dificuldades que os seus funcionários de campo 
enfrentam diariamente, como a dificuldade de colocar cartazes, a forma de exposição 
dos produtos e até mesmo o preço da cerveja, algumas vezes fixado acima da média.  

O advogado Elias Assafrão, do departamento jurídico da Ambev, trabalha para o grupo 
há 11 anos, bem antes da fusão, e nunca havia saído a campo com os vendedores. 
"Isso agrega um valor incrível. Ter a visão do que passa um vendedor é muito 
interessante. Eu também lido com casos de processos de consumidores, e hoje vejo 
onde e como o cliente consome o nosso produto", disse o advogado regional, que 
gerencia todos os processos da Ambev em Sâo Paulo.  

Para os donos dos bares, a quinta-feira foi no mínimo curiosa. Sem saber previamente 
sobre a visita dos grupos da Ambev, eles olhavam intrigados sem entender o que tanta 
gente estava fazendo atrás do vendedor. E estes, um tanto encabulados porém 
orgulhosos, apresentavam ao cliente: "Este aqui é o fulano, meu diretor." 
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