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Os executivos da Kraft Foods Brasil estarão, entre hoje e amanhã, bem longe do ar-
condicionado e conforto dos escritórios. Um total de 130 gestores da multinacional 
fabricante de alimentos visitarão lojas e casas de clientes para oxigenar idéias e ouvir 
da boca de seus consumidores o que pensam da empresa. “Vamos ver, conversar e 
observar consumidores e varejistas. Esta aproximação sempre traz novas idéias e 
lições úteis para o negócio”, acredita Aristides de Macedo, presidente da companhia.  
Na ação, funcionários serão divididos em grupos e percorrerão pontos da cidade de 
São Paulo para desenvolver diversas atividades, como visitar supermercados na 
periferia e até distribuir amostras de produtos. “Depois, todos se reúnem e trocam as 
experiências, o que é muito enriquecedor.”  
 
O próprio Macedo está acostumado a botar a mão na massa e visitar clientes. Para ele, 
este encontro direto com o elo final da cadeia produtiva é uma tendência nos negócios: 
“No ano passado visitei quatro casas; é uma grande oportunidade de sentir a 
realidade. Agora, vamos dar chance para pessoas de contabilidade, vendas e outras 
áreas que ainda não tiveram esta experiência.”  
 
Macedo conta que o trabalho de campo por parte dos executivos já era algo de praxe 
na matriz da empresa há muitos anos, mas só chegou ao Brasil em 2003. Agora, 
parte-se para a rua toda vez que um novo lançamento é feito ou quando se quer 
entender algum comportamento. “Todo o alto escalão da empresa participa, e nunca 
tivemos resistência a isso.”  
 
Segundo Macedo, as conversas podem render bons frutos e altos investimentos da 
companhia, como no caso da modificação da embalagem do chocolate Bis. “Em 
conversas com os consumidores, notamos reclamações de que, na antiga embalagem 
transparente, o produto não ficava tão crocante depois de um certo tempo guardado. 
Então, fizemos uma pesquisa quantitativa sobre o tema e a embalagem foi 
retrabalhada.”  
 
O presidente da companhia ainda ressalta que, mais do que trazer mudanças aos 
produtos, o contato alinha a companhia à realidade em que está inserida. Por isso, ele 
diz que não são visitadas apenas casas no Morumbi, bairro de alto padrão da capital 
paulista, mas famílias das classes C e D, que têm apenas R$ 10 para se alimentar por 
dia. “Cair na real é bom, e é isso o que eu mais resgato das visitas. Como sobreviver 
com tão pouco e de que forma as mães de família usam a criatividade para alimentar 
seus filhos”, diz.  
 
De acordo com ele, as visitas não têm valor estatístico, mas colocam nas mentes dos 
executivos o rosto do cliente. “As empresas deixaram de ficar satisfeitas de apenas 
receber um livro com estatísticas e já achar que conheciam o mercado.”  
 
A novidade do programa nestes dois dias é a união, de uma vez só, de uma turma tão 
grande. O trabalho vai coincidir com o Management Meeting, encontro anual que a 
empresa realiza com toda a sua liderança para fazer o balanço dos objetivos 
alcançados e traçar novas estratégias. “O maior custo disso tudo é o tempo dos 
executivos, pois teremos pessoas do Brasil todo fazendo apenas este trabalho de 
campo e criando um novo banco de idéias para trabalhar”, diz Macedo.  
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Outras empresas também têm programas parecidos com o da Kraft, como a Unilever, 
que vê com naturalidade mandar o pessoal do alto escalão falar com os clientes. Já na 
AmBev existe o programa Gente que Vende, em que pelo menos 70% dos 
trabalhadores vão a pontos-de-venda estimular alguma campanha.  
 
No ano passado, 14 mil funcionários da fabricante de cervejas visitaram padarias, 
bares e restaurantes para falar sobre o consumo responsável de bebidas alcoólicas. 
Até o atual presidente da AmBev, Luiz Fernando Edmond, participou. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 23 jan. 2006, Economia & Negócios, 
p. B11. 


