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Seja como ponto de ven-
da ou estratégia de mar-
keting, o uso das ven-
ding machine - literal-

 mente, máquina de
vendas - está se tornan-

do popular entre os consumi-
dores, dizem executivos do
setor. Mas, apesar de o merca-
do estar em expansão, é preci-
so desenvolver no público
brasileiro o hábito de usar as
máquinas - costume que já
absorvido em mercados co-
mo Japão e Estados Unidos,
onde já é possível comprar
até aparelhos que reprodu-
zem MP3.

A pioneira no uso das ven-
ding machines no País foi a
Coca-Cola, que implantou o
sistema em 1992. Mesmo em
tempos de inflação alta, o pro-
duto era vendido com fichas,
lembra Hamilton Ibanes, dire-
tor da Associação Brasileira de
Vendas Automáticas (ABVA).
"O melhor momento veio em
1995, com a implementação
do Plano Real e a estabilização
posterior da moeda", avalia
Ibanes, que dirige uma em-
presa de distribuição de má-
quinas de doces e biscoitos, a
Canteen.

Atualmente, os produtos
mais vendidos são biscoitos,
balas, bebidas quentes e frias,
mas empresas de outros seg-
mentos, como calçados e edi-
toras, também apostaram no
sistema. É o caso da Grende-
ne, que na última campanha
de marketing televisiva da
sandália Rider utilizou o sis-
tema de vending machines.

Segundo Mareio Cocaro,
coordenador de marketing do
produto, o sucesso foi tanto
que a peça de publicidade foi
transportada da ficção para a
realidade, com a instalação da
máquina de venda de sandá-
lias. "Nunca pensamos em
vender as sandálias assim,
mas com o sucesso alcançado
com a campanha da televisão,
criamos algumas unidades,
que estão sendo utilizadas em
ações promocionais", explica
Cocaro.

Professor de marketing da
Escola Superior de Propagan-
da e Marketing (ESPM), Mau-
ro Packamovsky acredita que
as vending machines podem
ser utilizadas de diversas for-
mas pelas empresas. "A má-
quina coloca o produto em
qualquer local, mesmo os
mais distantes. A distribuição
se dá em dois sentidos - hori-
zontalmente, aumentando os
pontos de venda, e vertical-
mente, pois aumenta o volu-
me de produtos vendidos,
além de chamar atenção do
consumidor para a marca",
explica.

Levantamento realizado em
2004 pela ABVA, mostrou que
no Brasil já estavam em opera-

Máquina da Rider: idéia surgiu com a
realização de campanha publicitária

cão cerca de 40 mil máquinas,
que arrecadaram mais de R$
250 milhões. Os números po-
sitivos, segundo Gustavo Salo-
mão, presidente da ABVA, re-
fletem uma tendência cres-
cente. "Com a busca cada vez
maior da conveniência pelos
consumidores, o mercado de
vendas automáticas só tende a
crescer", avalia.

Ibanes, diretor da entidade,
lembra que nos dias 25 e 26 de
junho, a ABVA realiza seu con-
gresso anual, no qual o cresci-
mento do mercado estará em
pauta. "Iremos apresentar as
novidades do setor, como o
uso de cartões refeição e débi-
to, entre outras. O objetivo do
encontro é apresentar as novi-
dades a quem já está atuando e
para os interessados no merca-
do", adianta o diretor da ABVA.

O crescimento do setor ain-
da esbarra em questões cultu-

rais, que afastam o consumi-
dor das vending machines. Se-
gundo o professor Packa-
movsky, o brasileiro ainda pre-
cisa de tempo para assimilar a
idéia do consumo rápido.

- Mesmo sendo uma inte-
ressante técnica de venda, o
sistema de vending machine
esbarra em um problema cul-
tural no Brasil. Empresas de
higiene pessoal, por exemplo,
poderiam aproveitar o canal
de venda como forma de di-
fundir seus produtos e mos-
trar a praticidade da máquina
- exemplifica Ibanes.

Outro problema, segundo
Salomão, são os altos custos
de fabricação das máquinas.
"Com a alta do dólar entre
1997 e 1999, as empresas bus-
caram se adaptar, cortando
custos. Neste ano, percebe-se
um crescimento ao avaliar o
setor de serviços, como paga-

mento de estacionamento,
caixas eletrônicos que fazem
leitura de cédulas", cita Salo-
mão que acredita em uma di-
versificação de atuação ao
oferecer serviços.

Ibanes lembra a grande pe-
netração do sistema em países
como o Japão, onde se encon-
tram lojas somente com má-
quinas de venda automática, e
Chile, com máquinas que ven-
dem absorventes e preservati-
vos. Mas o executivo lembra
que dificuldades de aceitação
na América Latina em geral
precisam ser superadas.

- O latino é muito comuni-
cativo, gosta de contato com
as pessoas, por isso temos esta
dificuldade de aceitação. No
caso brasileiro, soma-se a isso
o fato das máquinas serem im-
portadas, e o custo do produto
ser menos competitivo - fina-
liza Ibanes.

O FUTURO
ESTA NO CARTÃO

No princípio, o meio de pa-
gamento para as vending ma-
chines eram as fichas, já que a
economia brasileira não apre-
sentava uma moeda estável.
Com o lançamento do Plano
Real, ficou fácil comprar bebi-
das e guloseimas com as moe-
dinhas que ficam no boíso.
Para o futuro, os fabricantes
das máquinas já apontam pa-
ra o uso dos cartões com chip
e tarja magnética.

Hamilton Ibanes conta que
a solução por cartão já está
sendo adotada há cinco anos
por sua empresa. "Começou
com um pedido de um cliente
que desejava oferecer aos fun-
cionários a facilidade de com-
prar lanches e bebidas sem
gastar o dinheiro em papel",
lembra Ibanes.

Posteriormente, as máqui-
nas colocadas em empresas
de call center e telemarketing,
que têm a maior demanda
por este tipo de serviço, foram
modificadas para aceitar os
cartões-alimentação ofereci-
dos pelas empresas. Marcelo
Leite, do Grupo VR, explica
que as vending machines são
cadastradas como pontos de
venda, para venda de bebidas
quentes e frias não alcóolicas
e lanches. "Esta solução veio
para atender bem às necessi-
dades dos horários de traba-
lho tão diversos. É positivo
para o funcionário", esclarece
o executivo.

Ibanes acrescenta que o
próximo passo será a adapta-
ção das máquinas ao uso da
tarjas magnéticas de cartões
de débito e crédito. "O uso de
cartões veio para ficar, e com
um leitor múltiplo, poderá
aceitar também chip e tarja
magnética. Com isso poderá
ser colocado também em me-
trôs, hospitais, áreas públicas",
prevê.
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