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Excelência em distribuição e descontos são critérios de seleção 
 
Um restaurante com somente um tipo de refrigerante, um posto vendendo apenas uma marca de 
cigarro, um bar que oferece chope de determinada empresa. Não é raro entrar em pontos de 
venda e encontrar pouca variedade de produtos, sobretudo de bebidas, cigarro e alimentos. Na 
briga por um lugar nas prateleiras, muitos fornecedores oferecem benefícios aos proprietários das 
lojas em troca da sua preferência. Estratégias competitivas que vão desde a excelência em 
distribuição até descontos e promoções. 
 
Líder de mercado no consumo de cigarros, a Souza Cruz possui 77% da preferência dos 
distribuidores diretos. Dos quase 400 mil vendedores existentes, a marca conquistou 215 mil, fora 
os comerciantes indiretos. O diretor de marketing da empresa, Felício Ferraz, diz que a procura 
dos distribuidores é grande, justamente por ela ocupar o primeiro lugar no gosto de quem 
compra. "A dominância de mercado faz com que clientes varejistas optem por comercializar 
nossos produtos."  
 
A organização procura o lojista e oferece um contrato de preferência e merchandising, que 
engloba uma peça para a exposição dos cigarros, que atua em sua promoção, o que não significa 
monopólio. "Se abriu um novo ponto, uma equipe da empresa vai visitar e pergunta se há 
interesse em colocar mostruários e objetos de propaganda. A procura também pode ser mútua", 
comenta Felício Ferraz.  
 
Adepto da venda de um só tipo de produto, o proprietário do bar Conversa Fiada, André Silva 
realizou uma pesquisa sobre a preferência do público-alvo antes de adotar um posicionamento. 
Para ele, os fornecedores são parceiros, não porque oferecem vantagens, mas por serem os 
melhores em suas categorias. "A base disso tudo é a fidelidade, não ao preço ou à conveniência, 
mas à procedência do produto. A marca tem que estar muito bem finalizada no mercado", 
justifica, acrescentando que até mesmo os frios possuem assinatura. "Acredito que optar por um 
só produto para cada modalidade, sendo ele bem conceituado, traz credibilidade ao 
estabelecimento", enumera. 
 
Visando conquistar a fidelidade dos lojistas, algumas empresas traçam estratégias de distribuição 
que tragam facilidades ao vendedor. Segundo Felício Ferraz, o grande diferencial da Souza Cruz é 
o fato de apresentar um padrão de atuação como distribuidora, com visitas periódicas.  
 
Um recurso adotado pelas empresas de alimentos e bebidas é o patrocínio de eventos nos pontos 
de venda, que agregam valor aos estabelecimentos. Todas as segundas-feiras, André Silva 
organiza happy hours com algum parceiro que deseja expor sua marca. "As empresas chegam até 
mim oferecendo degustações para provar a qualidade do produto, mas estes eventos com a 
assinatura da casa só são feitos com os próprios distribuidores", alega Silva.  
 
Já na Coca-Cola, o contato com o vendedor é feito diretamente pelo fabricante, a Rio de Janeiro 
Refrescos, que propõe uma relação de vantagens, que começam com a produção das embalagens 
específicas para cada segmento de mercado. Além disso, para estabelecer um relacionamento 
com seus clientes, a empresa criou o Centro de Negócios para reunir clientes de diferentes 
segmentos de mercado, como supermercados, lanchonetes, bares, padarias, mercearias, 
restaurantes, quiosques e outros. "Uma oportunidade para trocarmos experiências e debatermos 
maneiras de atuar perante as novas realidades de consumo", descreve José Borda, diretor de 
marketing da Rio de Janeiro Refrescos. 
 
 



Desta forma, se estabelece uma aproximação com o lojista, pela disponibilização de um simulador 
de estratégias de vendas, onde os clientes poderão exercitar a prática na colocação de preços e 
no posicionamento dos produtos dentro no ponto de venda. "O simulador dá uma idéia geral sobre 
a exposição dentro de uma padaria, de um bar e de um supermercado.". 
 
Quem sai ganhando é o lojista, que recebe benefícios na compra e venda dos produtos e, claro, o 
fornecedor, que ganha a sua preferência. O proprietário do bar Devassa, Marcelo do Rio, afirma 
que, quanto mais o estabelecimento se consolida no mercado, mais ele será procurado. "A maioria 
trabalha com bonificações, oferecendo um número extra de caixas de bebida e um serviço de 
entrega e estoque melhor do que o concorrente", decreve do Rio.Nos últimos tempos, passou de 
consumidor a fornecedor de cervejas Devassa em bares e restaurantes da cidade. "Ainda somos 
uma fábrica pequena, mas cada vez mais requisitada. Como ponto de venda, considero a 
excelência da entrega, a boa qualidade e as promoções diferenciais entre distribuidores. No 
entanto, esses valores devem ser agregados à qualidade dos produtos."  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14 set. 2005, Jornal do Lojista. 


