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Ver o presidente da Companhia de Bebidas das Américas (AmBev), Luiz Fernando Edmond, e toda 
sua equipe de diretores atuando como garçons, balconistas e servindo cerveja aos clientes em 
bares espalhados pelo centro das principais capitais do País e da América Latina pode até parecer 
um comercial de televisão. Mas, na verdade, a cena faz parte de uma das maiores ações da 
companhia para vivenciar o trabalho das equipes de vendas e estreitar o contato com os seus 
clientes e consumidores — além de detectar possíveis problemas de infra-estrutura nos locais de 
venda de seus produtos ou mesmo com sua rede de distribuidores.  
 
Intitulado “Gente que Vende”, o programa, que está em sua 6ª edição, mobiliza 80% do quadro 
funcional (18 mil pessoas de diferentes áreas da companhia), que saem às ruas para visitar 
aproximadamente 25 mil bares e restaurantes. O evento acontece simultaneamente em todos os 
estados do Brasil e em cinco Países da América Latina: República Dominicana, Peru, Venezuela, 
Equador e Guatemala, um dia no ano.  
 
A novidade deste ano é uma equipe de cerca de 120 pessoas de diversas áreas, liderada pelo 
diretor de marketing da companhia, Carlos Lisboa, que teve a missão de passar um dia na casa de 
consumidores (50 domicílios) para observar os seus hábitos de consumo. Essa ação aconteceu em 
São Paulo, na última sexta-feira, e os entrevistados são escolhidos aleatoriamente.  
A estratégica é poder desenvolver novos produtos (ou mesmo adequar alguns às exigências do 
consumidor) a partir dos dados levantados. 
 
Marketing 
 
De acordo com o último relatório da companhia, em 2005, os investimentos em marketing 
somaram R$ 400 milhões. Todas as ações deste ano serão praticamente direcionadas para a Copa 
do Mundo e receberão verbas superiores ao ano passado.  
 
Segundo o presidente da AmBev, estar do outro lado do balcão é fundamental para um executivo 
entender o comportamento do consumidor e saber como os proprietários comercializam os 
produtos da empresa. “É fundamental que todos os funcionários entendam o que acontece em um 
ponto-de-venda. Essa vivência dá subsídios para que os diretores possam desenvolver novos 
negócios”, diz ele. Antes de assumir a presidência em janeiro de 2005, Edmond foi diretor de 
vendas da AmBev, substituindo Carlos Brito, que à época foi eleito presidente da companhia no 
Canadá. Hoje, ele ocupa o cargo de diretor-executivo da InBev (que controla a holding da qual faz 
parte a brasileira AmBev), na Bélgica. 
 
Campanha 
 
Não é à-toa que a maior fabricante de cerveja do País tem se interessado em se aproximar dos 
bares. Esse segmento representa cerca de 70% das vendas da empresa, enquanto que nos 
supermercados os negócios ficam em torno de 30%.  
 
Paralelo às ações em que os diretores visitam e conhecem os pontos-de-venda, este ano a 
organização lançará a campanha “Se beber, não dirija”. O trabalho visa o incentivo ao consumo 
responsável de bebida alcoólica. “Este ano, o símbolo do programa AmBev de consumo 
responsável é o bumerangue, acompanhado da frase ‘É mais divertido ir e voltar’. Desde 2001 
promovemos campanhas para alertar a população sobre os riscos de beber e dirigir e 
conscientizar os pontos-de-venda sobre a importância de cumprir a lei que proíbe a venda de 
álcool para menores”, explica o presidente. 
 
 
 



 
Os funcionários da frente de vendas também entram na força tarefa para divulgar o trabalho. Eles 
distribuem os cartazes da campanha com a figura do jogador da seleção brasileira Ronaldo, no 
qual ele aparece com um sinal de proibido sobre uma chave de automóvel e a frase “Se beber, 
não dirija”. “O cartaz será afixado nos bares e em outros pontos-de-venda, para lembrar que, ao 
consumir bebida alcoólica, o ideal é voltar para casa com um amigo que não bebeu, ou então 
pegar um táxi. Em ano de Copa do Mundo a imagem do jogador Ronaldo causará mais impacto 
nas pessoas”, observa Adverse, o diretor regional. 
 
Alguns diretores da AmBev afirmam em coro que a área de vendas é o ponto estratégico da 
companhia. A área conta hoje com 13 mil funcionários. “O contato com os clientes é fundamental 
para testar a eficiência de nossas ações, conhecer a rotina dos vendedores e o comportamento do 
consumidor. É a partir disso que desenvolvemos novas abordagens. Visitar os pontos comerciais 
permite verificar de perto o comportamento do mercado, a qualidade dos serviços e as estratégias 
de marketing dos concorrentes”, diz o gerente de trademarketing, Felipe Szpigel.  
 
Já o diretor de vendas, Bernardo Paiva, enfatiza que o envolvimento dos executivos de todas as 
áreas da empresa faz parte da cultura de gestão da companhia e permite traçar novas metas de 
ações no mercado. “O líder tem que estar próximo da equipe e dos clientes para checar a 
eficiência dos programas e deve dar o exemplo para seus funcionários”, comenta. 
 
Treinamento 
 
Por meio de um forte treinamento, os colaboradores a AmBev buscam constantemente a liderança 
do mercado de cervejas e bebidas não alcoólicas. A Universidade AmBev (antes Universidade 
Brahma), aposta na formação das pessoas como uma contribuição valiosa para os negócios da 
empresa. O treinamento na área de vendas também é um dos pontos principais do programa de 
trainee. Todos os funcionários da área comercial passam por um estágio como vendedores antes 
de assumirem os postos de gerência. “Assim como eu, o atual presidente da nossa empresa 
também foi trainee e atuou no setor de vendas”. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 11, 12 e 13 mar. 2006, Carreiras & Gestão, p. B-2. 
 


