
Empresas diversificam os pontos de venda 
Gabriela Godoi 
 
Canais de vendas não tradicionais ganham peso. 
 
A escolha do ponto de venda é parte importante do planejamento de uma empresa para seus 
produtos. Na busca de maior proximidade com seus consumidores, muitas estão optando pela 
diversificação dos pontos, procurando colocá-los em locais nunca imaginados. Outra ação 
realizada com freqüência é marcar presença em eventos esportivos e culturais não só com 
estandes de divulgação, mas também com lojas voltadas para o comércio de produtos.  
 
A Vuarnet, multinacional que produz óculos de sol e roupas para a prática esportiva, já adota esta 
prática. Em eventos nos quais os esportes envolvidos são o alvo da marca, como iatismo e golfe, 
os estandes instalados comercializam produtos, além de apresentar lançamentos. Como a 
empresa é uma das patrocinadoras do barco Brasil 1, comandado pelo iatista Torben Grael, que 
terminou na terceira colocação da competição mundial Volvo Ocean Race, as novidades são 
muitas. 
 
"Além de nossa linha de produtos adequados à prática do esporte, criamos produtos temáticos. 
Para a etapa carioca do Volvo Ocean Race, foi criada uma linha de 20 produtos exclusivos, como 
camisetas, camisas pólo e jaquetas com a marca do Brasil 1", explica Rafael Mangabeira, 
representante da empresa no Brasil. 
 
Vivo vendeu planos de celular em evento  
 
Já a Vivo, companhia de telefonia móvel, investe em novos pontos de venda pela primeira vez. 
Alfredo Sirufo, diretor regional da Vivo para os estados do Nordeste e Sudeste (menos São Paulo), 
acredita que o passo foi acertado. "É uma evolução em nossas participações em eventos. Sempre 
procuramos oferecer degustação de serviços e relacionamento com os clientes, mas surgiu a 
questão: por que não vender? Vimos que instalar um ponto de venda num evento atende à 
necessidade do consumidor.  
 
A venda é uma pequena fatia, mas com um público de 150 mil pessoas em média, plantamos uma 
semente que colheremos depois", relata Sirufo. A professora da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM-Rio), Isabel Cerchiaro, lembra que as ações são criadas de acordo com as 
estratégias de marketing e posicionamento do produto no mercado. "As Havaianas e a Kibon, por 
exemplo, comercializam produtos de consumo de massa, portanto querem estar em todos os 
locais possíveis de consumo. No caso da Vuarnet e da Vivo, a presença em feiras e eventos 
esportivos selecionados se justifica pelo fato das marcas desejarem estar próximas de seu público 
alvo, de maior poder aquisitivo", explica. Os executivos não revelam o volume de vendas, mas 
comparados aos pontos de venda tradicionais, afirmam que a exposição ao público vale a pena. "A 
quantidade de produtos vendidos é mais intensa do que nos shoppings, pois além da associação 
da marca com o evento, há maior motivação para o consumo", lembra Mangabeira. "A 
participação em eventos como este e outros, como o Vivo Open Air, faz parte da estratégia da 
empresa. Para cada evento, esta participação é estudada. É preciso demonstrar aderência ao 
evento, veicular a marca à proposta.  
 
No caso da Volvo Ocean Race, aproveitamos para lançar cartões temáticos sobre o evento", 
afirma Sirufo. Isabel, da ESPM-Rio, lembra de outros exemplos de diversificação de pontos de 
venda, seja para produtos premium ou de consumo de massa. "Trabalhei na Coca-Cola por cinco 
anos, e naquele período, a empresa havia alcançado o patamar de 1 milhão de pontos de venda. 
Também havia testes para colocar "vending machines" em ônibus (no México) e geladeiras em 
táxis. Já a Chocolateria Godiva, que só comercializa seus produtos em lojas próprias, também 
vende uma linha exclusiva em alguns aeroportos, para divulgar a marca", afirma.  
 



Vendedores podem ajudar na escolha 
 
A Grendene, que fabrica as sandálias Ipanema, Melissa e Rider, vê com bons olhos a 
diversificação de pontos de venda e já inicia o processo. Doris Wilhelm, gerente de Relações com 
Investidores da empresa, lembra que sua força de vendas é peça importante na identificação 
destas oportunidades. "Os representantes comerciais atuam em áreas específicas e, em conjunto 
com as áreas de vendas e de marketing, são importantes observadores das tendências dos 
consumidores e dos movimentos dos concorrentes. Eles ajudam a determinar a estratégia em 
termos de custos de distribuição", explica Doris. As estratégias variam de acordo com a linha de 
produtos.  
 
Canais não tradicionais de venda de calçados, que normalmente vendem produtos sem nenhuma 
relação com calçados, vêm apresentando crescimento, tais como farmácias, padarias, quiosques 
de praia, de aeroportos e outros pontos, pois ganham com as compras por impulso ou por apelo 
da necessidade, afirma a executiva. "O consumidor vai à farmácia comprar bronzeador e vê um 
display de chinelos e lembra que necessita de um chinelo novo para as férias, ou para o uso 
freqüente. Já na linha Melissa, atuamos em canais não tradicionais de venda de calçados, desde 
butiques, lojas de roupas e acessórios mais voltados ao mundo fashion", comenta Doris.  
 
O risco da diversificação, no entanto, existe, conta a professora da ESPM-Rio. As empresas 
precisam ter uma programação bem definida para não perder o sentido da ação. "A estratégia de 
distribuição deve ser pensada de modo geral. No caso da Vuarnet, seria muito estranho se eles 
estivessem nas Óticas do Povo, por exemplo, assim como anunciar no sambódromo, a não ser 
que estivessem lançando uma linha de produtos mais populares", conclui Isabel. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 jun. 2006, Gerencia, p. B-9. 
 


