UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

RICARDO TARGINO DOS SANTOS

ANÁLISE PARA REDUÇÃO DE MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO NEGATIVA - UM
ESTUDO DE CASO NA AMBEV - CDD FLORIANÓPOLIS

FLORIANÓPOLIS

2004

RICARDO TARGINO DOS SANTOS

ANÁLISE PARA REDUÇÃO DE MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO NEGATIVA — UM
ESTUDO DE CASO NA AMBEY — CDD FLORIANÓPOLIS

Trabalho de Conclusão de Estágio apresentado à disciplina
Estágio Supervisionado - CAD 5236, como requisito parcial
para a obtenção do grau de Bacharel em Administração da
Universidade Federal de Santa Catarina, area de concentração
em Administração Financeira.
Professor Orientador:
Helena Mayer

FLORIANÓPOLIS
2004

RICARDO TARGII\I0

ANÁLISE PARA REDUÇÃO DE MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO NEGATIVA — UM

ESTUDO DE CASO NA AMBEV — CDD FLORIANÓPOLIS

Este Trabalho de Conclusão de Estagio foi julgado adequado e aprovado em sua forma
final pela Coordenadoria de Estágios do Departamento de Ciências da Administração da
Universidade Federal de Santa Catarina, em 24 de novembro de 2004.

Pro ano a e A meMa
Coordenador de Estágios

Apresentada A. Banca Examinadora integrada pelos professores:

/17

Prof. Valter Saunn
(,

Membro

Dedico este trabalho especialmente aos meus
pais, Assis e Glória, que incutiram em mim a
hnporteincia da educaccio e do trabalho.

AGRADECIMENTOS

ik Deus, que me ilumina em todos os momentos da minha vida.
jk minha família, por ser uma fonte inesgotável de amizade, amor e compreensão em

todos os momentos.
Aos meus irmãos, que sempre foram referência para minha inspiração.
Aos meus pais, Assis e Glória que sempre me cobraram porém me orientaram em cada
passo de minha vida.
A minha orientadora Prof. Helena Mayer, pela dedicação, apoio e amizade, que foram
vitais para a elaboração deste trabalho.
Aos meus amigos, sempre aos amigos, pelo companheirismo e alegria que cultivamos
durante todo este tempo.
ik minha namorada Carol, que com muita sabedoria e amor procura me equilibrar nos
momentos mais dificeis.

Lutar sempre, desistir jamais!

RESUMO
SANTOS, Ricardo Targino dos. ANALISE PARA REDUÇÃO DE MARGEM DE
CONTRIBUIÇÃO NEGATIVA — Um Estudo de Caso na AmBev — CDD Florianópolis.
2004. 67 f. Trabalho de Conclusão de Estagio (Graduação em Administração). Curso de
Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
A presente monografia tem por objetivo identificar as causas da margem de contribuição
negativa no Centro de Distribuição Direta — FLORIANÓPOLIS, uma unidade de negócio
comercial da Companhia de Bebidas das Américas — AmBev, localizada no município de São
José, Estado de Santa Catarina. Durante o desenvolvimento deste estudo sera utilizado os
métodos de pesquisa de ordem exploratória e explicativa, pois busca identificar e caracerizar
os elementos envolvidos com a ocorrência de margem de contribuição negativa na
Companhia AmBev. Buscou-se, com base na literatura pesquisada e nas informações
coletadas na própria empresa, através de documentos e entrevistas, analisar os fatores que
causam margem de contribuição negativa. Por fim, foram realizadas considerações sobre o
que a empresa pode fazer para reduzir a margem de contribuição negativa, como, por
exemplo, aumentar o ninnero de clientes com compra e reduzir a freqüência de visita dos
clientes sem compra.
PALAVRAS-CHAVE: margem de contribuição negativa, estudo de caso, produtos

clientes.
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1 INTRODUÇÃO
A AmBev é hoje a maior empresa do Brasil e uma das maiores do mundo em
faturamento. Os produtos AmBev alcançam uma receita liquida da ordem de 6.525 milhões de
reais por ano.
Uma das preocupações gerais das empresas é que, para ser mais competitiva, é
importantíssimo olhar diretamente para seus custos — o que certamente contribuirá
significativamente para que a empresa se tome de ponta. É através da análise detalhada de
seus custos que, juntamente com outras ferramentas importantes, acredita-se ser o caminho
para a liderança da empresa no setor de atuação.
Segundo Martins (1995) os sistemas de custos precisam sempre levar em
consideração a qualidade do pessoal envolvido na sua alimentação e no seu processamento, a
necessidade de informação do usuário final, e sofrer adaptações As condições especificas da
empresa, a utilização de quantidades físicas associadas aos valores monetários e, acima de
tudo, a relação entre a sua utilidade e o tipo de cada informação e o sacrificio envolvido na
sua obtenção.
Segundo Zdanowicz (2002) a margem de contribuição é o valor estabelecido após
deduzir da receita os custos dos produtos vendidos

e os impostos gerados pela

comercialização de um produto, ou seja, é obtida pela diferença entre a receita auferida e os
custos variáveis envolvidos no processo de produção.
MC = Preço de Venda — Custo da Mercadoria Vendida — Despesas Variáveis
A margem de contribuição representa quanto a empresa tem para pagar as
despesas fixas e gerar o lucro liquido, sendo assim se dá positiva quando a receita liquida
auferida de vendas é maior que os custos variáveis. E negativa quando a receita auferida não é
suficiente para cobrir os custos variáveis envolvidos no processo.
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Este trabalho apresenta um projeto que visa demonstrar, através da area de vendas
de uma das filiais da empresa AmBev, que fica em Florianópolis, alternativas para redução de
margem de contribuição negativa que irão impactar diretamente no seu resultado e,

conseqüentemente, dar uma maior competitividade à empresa no segmento de bebidas.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

Analisar e justificar as causas da margem de contribuição negativa e sugerir
formas de reduzi-las.

1.1.2 Objetivos específicos
• Efetuar o levantamento técnico dos componentes envolvidos com análise da
margem de contribuição;
• Identificar e priorizar os componentes de margem de contribuição negativa;
• Analisar os fatores que causam margem de contribuição negativa;

1. 2 Justificativa

0 estudo de alternativas para reversão de margem de contribuição negativa
deve-se A. importância das empresas buscarem tomadas de ações que visam uma maior
rentabilidade — fator vital para sua sobrevivência e competitividade.
Para uma empresa que deseja ser a mais competitiva em seu setor, não se pode
de maneira alguma deixar de levantar alternativas que busquem a redução dessa margem
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de contribuição negativa e, conseqüentemente, um maior resultado operacional para a

empresa.
Este trabalho tem o intuito de, através do levantamento dessas alternativas de

reversão de margem negativa, demonstrar qual o caminho para a empresa captar um
resultado inicial de redução dessa margem de contribuição.
Para a minha própria formação acadêmica e profissional, este trabalho será
importante, pois, a partir do seu desenvolvimento, sera possível aprimorar meus

conhecimentos científicos e estratégicos, ao mesmo tempo colocando em prática fatores
vivenciados diariamente.
Com base no referencial apresentado neste trabalho, a Universidade tad material

didático que sel á instrumento de pesquisa para seus alunos, por tratar de um assunto atual e
que auxiliará na formação acadêmica dos futuros administradores formados por este
estabelecimento de ensino.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com a globalização da economia, as empresas passaram a focar seus esforços no
aumento da produtividade com redução de custos, o que só é possível com um sistema de
informações flexível e ágil, que forneça todos os subsídios para a administração acompanhar a
dinâmica do mercado.

As empresas deverão conhecer melhor seus clientes em relação aos produtos e
serviços oferecidos. Através de uma correta avaliação dos principais motivos de não compra
de seus clientes, sabendo suas necessidades, que tipo de estímulos necessitam, que tipo de
serviços agregados espera da empresa, pode-se iniciar um planejamento correto. Para elaborar
novas alternativas para reversão de clientes que estão no portfólio de clientes, são visitados
pelo vendedor, porém não efetuam compras, que conseqüentemente geram uma margem de
contribuição negativa, são necessárias informações confiáveis, relevantes, verdadeiras e ineis,
que deverão ser obtidas de fontes seguras pelos gestores.

A fundamentação teórica exerce papel fundamental neste estudo, pois abre as
portas para a discussão das informações, facilitando o levantamento de hipóteses e suposições
mais estruturadas, o que determina as diretrizes para o desenvolvimento do projeto, e
conseqüentemente, para o método mais adequado, a solução do problema da pesquisa. Pois o
objetivo da fundamentação teórica é permitir a conexão de idéias sobre o objeto da pesquisa,
ampliando o interesse e a visão exploratória do assunto.
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2.1 Margem de contribuição
Segundo Martins (1995) margem de contribuição é a diferença entre receita liquida e o
valor dos custos variáveis.
A analise da margem de contribuição negativa deve ser de vital importância para
todos os gestores de empresas, pois muitas vezes um resultado inicial pode estar escondendo,

na verdade, um péssimo resultado a longo prazo para empresa.
Segundo Homgren (1992), as vantagens da utilização da Margem de Contribuição
podem ser:

• Identificação de produtos que justifiquem maior esforço de venda.

• Definição do abandono ou não de um segmento produtivo.

• Decisões mais rápidas quanto à redução de preços e descontos.

• Decisão pelo produtor de oferecer maior margem de contribuição.
• Não apropriar custos fixos envolvidos no processo produtivo.
A margem de contribuição tem a faculdade de tomar bem mais facilmente visível
a potencialidade de cada produto, mostrando como cada um contribui para, primeiramente,
amortizar os gastos fixos e, depois, formar o lucro propriamente dito.
Segundo Martins (1995), um perfeito controle da margem de contribuição dos
produtos da empresa é resultado de um ótimo desempenho de diversos setores, desde o

momento da decisão dos produtos a serem industrializados, suas quantidades, como também o
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desempenho da equipe de vendas junto a seus clientes externos. É preciso também ter muito
bem desenvolvido seu sistema de distribuição para que, no momento final do processo, a
empresa não torne a margem de contribuição negativa, devido a um ineficiente sistema de

distribuição, onerando, assim, a empresa com um alto custo de distribuição.
Os motivos que causam uma margem de contribuição negativa, muitas vezes, são

ocasionados pela visita do vendedor a um estabelecimento sem que este compre qualquer
produto; isso devido ao custo de deslocamento do vendedor até o estabelecimento.

Uma empresa que possui um ótimo desempenho ern sua margem de contribuição
pode investir constantemente no lançamento de novos produtos, pois quanto mais produtos
forem entregues num determinado estabelecimento, melhor é seu Drop Size (caixas entregues
por pedido) e, conseqüentemente, um melhor resultado a empresa obtém em sua margem.

A análise da margem de contribuição é um instrumento que gerentes utilizam para
tomada de decisões, do ponto de vista da análise da margem de contribuição,as despesas são
classificadas como fixas ou variáveis. Os custos variáveis são deduzidos das vendas para
obter a margem de contribuição. Os custos fixos são então subtraidos da margem de

contribuição para obter a renda liquida. Essa informação ajuda gerentes a decidirem sobre a
diminuição ou expansão de uma linha de produção, avaliarem alternativas provenientes da
produção de propagandas especiais, sobre estratégia de preços, serviços ou produtos, e
também para avaliarem desempenho.

Os custos e despesas variáveis são aqueles que variam diretamente com a

produção, como mão-de-obra direta, matéria-prima e comissão de vendas, tem as
características de variarem no total em proporção direta ao volume de atividades,

permanecerem constantes do ponto de vista unitário, ainda que varie o volume de produção,
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podem ser apropriados com precisão aos produtos, e ainda tem o controle de seu consumo
como responsabilidade de níveis inferiores A. administração.
Os custos e despesas fixas são aqueles que não variam diretamente com o volume
de produção, como aluguel de fábrica, salários de gerentes e honorários da diretoria, tem as
características de ter um volume total fixo dentro de certo intervalo de produção, diminuir
unitariamente à medida que aumenta o volume de produção e seu controle depende de níveis

superiores da administração.
Conforme Martins (1995), outros fatores também são relevantes na margem de
contribuição, como:
• Margem contributiva para fixar preços — A fixação de preços deve ser
efetuada através de uma análise de custos e uma de marketing. Levando em

consideração a abordagem de custos, nem sempre a melhor alternativa para
organização é que maximiza sua receita, mas sim, a que analisa o resultado
da margem de contribuição, então pode-se dizer que em determinados
momentos o melhor resultado é aquele que contém a menor receita. Além
disso, nota-se também que não é a melhor alternativa aquela que considera a
margem de contribuição por unidade de venda, mas aquela que considera as
diferentes possibilidades de margem de contribuição total.

•

Margem de contribuição antes da existência de limitações — desconsiderando

problemas de limitações da capacidade produtiva, a organização optará pelo
produto que mais lhe trouxer recursos, ou seja, com maior margem de
contribuição.
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•

Contribuição marginal e limitações na capacidade de produção — levando em

consideração que a organização não tenha capacidade de suprir a demanda
existente por seus produtos, deve-se analisar todas as possibilidades, de

acordo com o objetivo da mesma, de adaptar a produção para obtenção do
resultado almejado.
• Fator de limitação — considerando que existe algum fator limitante, como
exemplo o tempo, o enfoque da organização deverá ser sobre o produto que
possuir maior margem de contribuição em relação a limitação. Suponhamos
dois produtos A e B, A gera R$ 5,00 MC por Hora e B R$ 10,00 MC por
hora, assim B será a opção mais rentável.
• Custos fixos identificados — não se faz o rateio dos custos fixos, quer
identificados

quer não, isso acabaria ofuscando dados importantes

relacionados ao resultado do lucro. Os custos fixos serão deduzidos da soma
de todas as margens de contribuição se esses forem comuns.
• Taxa de retorno — a melhor maneira de se avaliar o grau de sucesso de um
empreendimento é calculando o seu retomo sobre o investimento realizado.
A forma ideal de se avaliar a taxa de retomo é a divisão do lucro obtido antes
do imposto de renda e antes das despesas financeiras pelo ativo total.

•

Avaliação das Oportunidades de Melhoria dos Resultados da Margem de
Contribuição —

a margem de

contribuição

deve ser trabalhada

minuciosamente dando grande relevância a fatores como, rateio de custo de
produção, unificação de moedas e a uma seqüência lógica de avaliação, corn
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intuito de fornecer a informações precisas visando assim um planejamento
mais consistente.

Com todos esses aspectos levantados, a margem de contribuição é o resultado de
diversos fatores e, se bem trabalhada, é altamente positiva e constrói unia base sólida para a
empresa.

2.2 Marketing
2.2.1 Conceitos
Durante anos, o Marketing evoluiu de uma simples função de vendas para um
complexo grupo de atividades, nem sempre bem integradas entre si ou em seu relacionamento
com as funções não-marketing da empresa. A evolução do Marketing, dentro da sociedade,
assume contornos pouco nítidos, à medida que são poucas as empresas que têm uma clara
orientação para Marketing.

Marketing é urn processo social e gerencial pelo qual individuos e grupos obtêm o
que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com
outros. Historicamente, o marketing pode ser entendido como uma grande evolução
do escambo, onde as necessidades e desejos dos cidadãos evolufram e o mercado
teve que se adequar a esse novo contexto (KOTLER, 1994, p.61).

Marketing é uma função gerencial que busca ajustar a oferta da organização a
demandas especificas do mercado, utilizando como ferramental um conjunto de princípios e
técnicas. Pode ser visto, também, como um processo social, pelo qual são reguladas a oferta e
a demanda de bens e serviços para atender as necessidades sociais. E, ainda, uma orientação

da administração, uma filosofia, uma visão. Essa orientação reconhece que a tarefa
primordial da organização é satisfazer o consumidor, atendendo suas necessidades, levando
em conta seu bem-estar a longo prazo, respeitando as exigências e limitações impostas pela
sociedade e atendendo As necessidades de sobrevivência e continuidade da organização.
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Analisando essas definições, notamos que o Marketing desempenha papéis sociais
e gerenciais, sendo, fundamentalmente, uma orientação da organização. As organizações que

procuram atingir seus objetivos são compreendidas e atuam como um sistema, administrando
e integrando os seus diversos setores, de modo que consigam ter uma visão sistêmica da
gestão de seus negócios. Além disso, em um mercado extremamente competitivo e

globalizado, é necessário manter a lealdade dos clientes através da continua satisfação das
suas necessidades e desejos.

Segundo Rocha e Christensen (1999), no processo competitivo, cada empresa está

permanentemente buscando o melhor ajustamento entre o produto especifico que ela oferece e
algum grupo de consumidores no mercado. Nisto reside a essência da concorrência entre as
empresas e ao marketing cabe a tarefa de realizar esse ajustamento. Como o mercado é
dinâmico, tal ajuste se deve realizar de forma permanente, já que a empresa está

constantemente ameaçada de perder a sua posição por: mudanças no ambiente, mudanças no

comportamento dos consumidores e mudanças na ação dos concorrentes.

As mudanças ambientais podem estar relacionadas à economia, à tecnologia,
política, à legislação e ao meio ambiente, entre outros. O comportamento dos consumidores é

instável, sendo resultado de adaptações a mudanças ambientais e temporais. Essas
modificações podem ser conjunturais, desaparecendo com a volta da situação anterior, ou
estrutural, fruto de modificações em atitudes, crenças e comportamentos. A ação da
concorrência também força a procura por ajustamentos, podendo ser relacionada à entrada de
novos concorrentes, ao lançamento de novos produtos e 6. introdução de novas praticas

gerenciais, entre outros.
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Neste ambiente, encontramos empresas com orientações para marketing, vendas e
produto. Mesmo tendo definições diferentes, uma mesma empresa pode ter uma única

orientação ou um ponto de equilíbrio entre essas variáveis para que a mesma atinja seus
objetivos propostos.

A orientação para Marketing salientam que a chave para atingir as metas

organizacionais consiste em determinar as necessidades e desejos dos mercados-alvo e
oferecer as satisfações desejadas de forma mais eficaz e eficiente do que os concorrentes.

Diferentemente da orientação para Marketing, se faz presente a orientação para

produção e a orientação para vendas. A orientação para vendas enfatiza os instrumentos
promocionais — propaganda, promoção, venda pessoal — com o propósito imico de gerar
vendas a curto prazo para a empresa.
Hi um claro contraste entre os conceitos de marketing e venda: a venda enfatiza as

necessidades do vendedor e, o marketing, as necessidades do comprador. A venda
está preocupada com a necessidade do vendedor transformar seu produto em
dinheiro; o marketing envolve a idéia de satisfazer as necessidades do cliente através
do produto e de um conjunto de valores associados com a criação, entrega e,
finalmente, seu consumo (LEVITT, 1991, p.58).

0 conceito de venda assume que os consumidores, se deixados sozinhos, não
comprarão suficientemente os produtos da organização. Assim, a organização deve empregar

um esforço agressivo de venda e promoção.

Finalizando as comparações entre a

orientação para marketing, vendas

e produto,

Rocha e Christensen (1999) salientam que:

A orientação para produção segue a lógica do fabricante e não a do consumidor.
Em vez de olhar para o que o consumidor está querendo, focaliza o que o fabricante tem a
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oferecer. A ênfase das empresas que seguem essa orient ação esta na qualidade e nos aspectos
técnicos do produto, na melhoria dos processos de produção e nos controles de custo.

Focando nosso estudo para a orientação para marketing, o seu planejamento deve
partir de uma administração de marketing coerente e eficaz com os objetivos da empresa. A
administração de marketing 6 o processo de planejamento e execução da concepção, preço,
promoção e distribuição de bens, serviços e idéias para criar trocas com grupos-alvo que
satisfaçam os consumidores e os objetivos organizacionais. Ou seja, esse processo de
planejamento e execução envolve a noção de troca, que é a satisfação mútua para ambas as
partes.
Essa definição é bastante útil e ampla para o mercado em geral. No entanto, dadas
as condições especificadas de determinado setor, devemos adaptar a administração de
marketing para que esta trabalhe atingindo os objetivos organizacionais com eficiência e
eficácia.

Segundo Kotler (1994) dividimos o marketing em algumas funções, com as
respectivas especificações:

• Gerência de Marketing: Assegura meios para realizar a função global de
marketing, analisando suas estratégias e políticas.

• Pesquisa: Assegura fonte de informação para a tomada de decisão.

• Estudo e Desenvolvimento de Produtos: Assegura a conversão das informações
em satisfatores (respostas as necessidades e desejos do consumidor).
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• Compra e Estocagem: Integração com setor de compras para aquisição de

matérias-primas, produtos acabados e estocagem.
• Vendas: Contatos que convertem todos os esforços em pedidos. Recrutamento,
seleção e treinamento da força de vendas.

• Serviço ao Cliente: Conjunto de atividades ou elementos que compõem a
interface entre uma empresa e seus clientes e que facilitam a venda ou a utilização de
produtos ou serviços. Assegura a manutenção e lealdade do cliente, através dos satisfatores.

• Logística: Coordenação

das atividades de distribuição fisica, suporte

operacional e compras na movimentação e armazenagem de estoque que propiciam um
determinado nível de serviço ao cliente com o menor custo total.
• Propaganda: Informar, educar, comunicar e despertar o desejo da compra.
• Promoção de Vendas: Propicia a aceleração das vendas em ocasiões especiais,
sendo a "ponte" entre a propaganda e a venda.

• Relações Públicas: São as relações da organização com consumidores,
fornecedores, funcionários, acionistas, Estado e demais membros da sociedade.

• Controle Financeiro de Marketing: Refere-se à auditoria no Marketing,

assegurando que as suas ações trazem lucros h. organização.
A setorização de marketing busca elevar o grau de outras variáveis, como:
pesquisa de mercado, propaganda, promoção de vendas, relações públicas, gestão de marca e
serviço ao cliente.
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Pesquisa de marketing é o planejamento, coleta, análise e a apresentação
sistemática de dados e descobertas relevantes sobre uma situação especifica de marketing
enfrentada por uma empresa. A pesquisa de marketing é importante para a tomada de decisão
a curto e longo prazo, trazendo informações de tendências do mercado nacional e
internacional e transição de necessidades para desejos do comprador e a passagem de
competição de preço para não-preço. A principal responsabilidade da pesquisa de marketing
a identificação de mudanças ambientais significativas e oportunidades no mercado.

2.2.2 Produto
0 esforço de planejamento começa corn a escolha dos produtos a serem
oferecidos a esse mercado. As outras variáveis do composto de Marketing (distribuição,
promoção e prego) precisam estar baseadas no planejamento do produto.

Segundo Boone e Kurtz, (1998) uma definição restrita da palavra "produto"
enfoca características fisicas ou funcionais de um bem ou serviço.

Uma visão mais ampla de "produto" se estende além dos atributos fisicos ou
funcionais. É um conceito de produto total que inclui a embalagem e a rotulação, além de
símbolos como logotipos e marcas registradas e atividades de atendimento ao consumidor,
que adicionam valor ao produto. Conseqüentemente, um produto é um agregado de atributos
fisicos, simbólicos e de serviço, concebidos para aumentar a satisfação desejada pelo
consumidor.

Segundo Kotler (1999), o desafio está em criar uma diferenciação relevante e
singular, que pode se basear em:
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• Diferenças fisicas;
•

Diferenças de disponibilidade;

•

Diferença de serviços;

•

Diferença de prego;

•

Diferença de imagem;

Um composto de produto é a variedade de linhas de produtos e ofertas individuais
de uma empresa. Os dois componentes primários de um composto de produto são uma linha
de produtos, compreendendo uma série de produtos correlacionados e ofertas individuais.
Quatro motivos tornam vantajoso para as empresas desenvolver linhas completas de produtos,
em vez de se concentrar em produtos individuais. Esses motivos incluem o desejo de crescer,
a

otimização no

uso de recursos da empresa, o aumento da importância da empresa no

mercado e a exploração do ciclo de vida do produto.

Os gerentes precisarão ser capazes de identificar o melhor mix de produtos e
serviços que motive os clientes a não causar uma margem de contribuição negativa, através da

não compra, pois isso irá acompanhá-los por toda sua administração.

Ainda que processos internos devam estar resolvidos para que o cliente decida por
investir nas marcas pertencentes A empresa, deve-se saber quais as vantagens que os
produtos oferecem no momento em que os clientes optam pela compra de seu mix.
As maiores fontes de informações das organizações são do próprio mercado, que
definirá a preferência dos consumidores e a análise dos custos, que demonstrará a
eficiência da empresa na gestão dos recursos internos (Shank, 1995, p. 85).
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São muitos os questionamentos e variáveis a serem considerados, o que nos leva a
refletir que somente numa correta pesquisa e avaliação do seu resultado, inclusive com a

combinação e cruzamento de diversos dados, poderá dar elementos ou subsídios que levem a
conclusão verdadeira e útil.

Qualquer que seja o ramo de atividade de uma empresa, a razão de seu sucesso
depende do grau de relacionamento de seus funcionários entre si, com a empresa e,
principalmente, com seus clientes ou participantes. Os produtos, bem como os serviços,
devem ser de qualidade para satisfazer os clientes.

A gestão da marca é especificar, detalhar, descrever, coordenar e executar ações
que impactem o consumidor de maneira coerente, consistente e orgânica em relação aos
objetivos. A função primordial da marca é identificar o produto para o consumidor. A marca
um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, uma marca registrada ou desenho
de embalagem) destinado a identificar os bens e serviços de uma organização e a diferenciar
esses bens e serviços dos concorrentes. Assim, uma marca sinaliza ao consumidor a origem
do produto e protege, tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que oferecem
produtos que pareçam idênticos.

2.2.3 Promoção
Promoção é a função de informar, persuadir e influenciar as decisões de compra
dos consumidores.
De acordo com Kotler (1999), promoção cobre todas aquelas ferramentas de

comunicação que fazem chegar uma mensagem ao público-alvo. Essas ferramentas se
enquadram em cinco categorias bem amplas:

> Propaganda
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> Promoção de vendas

> Relações públicas

> Força de vendas

> Marketing Direto

A propaganda pode ser definida como o conjunto de atividades pelas quais
determinadas mensagens são transmitidas a um determinado público, usando meios de
comunicação de massa pagos pelo anunciante, com o propósito explicito de informar, motivar
e persuadir os membros do público-alvo a adotar produtos, serviços ou idéias, sob o

patrocínio de uma organização. A propaganda, de urn modo geral, constrói consciência e
interesse no mercado de massa pela marca e enfatiza as diferenças e benefícios da marca a ser
comercializada.
A promoção de vendas é um conjunto diversificado de ferramentas de incentivo,
em sua maioria a curto prazo, que visa estimular a compra mais rápida e/ou em maior volume
de um produto especifico por consumidores ou comerciantes.
Segundo Kotler (1999), a diferença básica entre essa e a propaganda consiste no
fato de que a promoção de vendas oferece um incentivo à compra, enquanto que a propaganda
oferece uma razão para a compra. 0 administrador de marketing deve buscar o equilíbrio
entre a promoção de vendas e a propaganda, atingindo os objetivos organizacionais.
A promoção de vendas é altamente recomendável quando atrai clientes que antes
eram fiéis a uma marca concorrente. Ela também é muito eficaz quando faz com que a base
de clientes aumente.
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2.2.4 Preço

Segundo Kotler (1999) o preço difere dos outros elementos do mix de marketing
no sentido em que gera receita; os demais geram custos. Conseqüentemente, as empresas
tentam arduamente elevar seus preços até onde o nível de diferenciação permita. Ao mesmo
tempo, reconhecem que devem levar em conta o impacto do preço sobre o volume. A empresa
procura um nível de receita que, tendo uma vez subtraidos os custos, resulte em lucros mais
elevados.
A determinação de preços pode ser encarada de duas formas: por meio dos
conceitos teóricos de oferta e demanda ou pela abordagem orientada para custos. A
determinação baseada em custos - o método mais popular - usa o valor de custo por unidade,
sobre o qual se adiciona uma margem para cobrir os custos eventualmente não-considerados,
além de prover o lucro.

Conforme Boone e Kurtz (1998), o preço estabelecido para um produto deve ser
suficientemente alto para cobrir os custos envolvidos em sua fabricação e comercialização.
custo total é composto pelo somatório de todos os custos fixos e variáveis.
A análise do ponto de equilíbrio é um meio de se determinar a quantidade de
mercadorias ou o volume de serviços que devem ser vendidos a um dado preço, a fim de gerar
receita suficiente para a cobertura dos custos totais. É facilmente entendida tanto por
executivos de marketing corno por gerentes de outras áreas e pode ajudá-los a decidir se os
níveis de vendas necessários, a um determinado preço, são objetivos realistas.

Boone e Kurtz (1998) salientam que a excelência em uma estratégia de venda 6
utilizar preços promocionais, com um preço abaixo do valor normal. Em alguns casos, os
preços promocionais são periódicos, como os da liquidação de um certo produto. Outro
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exemplo, é um novo produto com prego especial para atrair clientes. Em outra situação, uma
empresa pode realizar uma promoção combinada de dois ou mais produtos a um preço muito
competitivo. Com isso, consegue aumentar o mix de produtos por clientes, com a vantagem de
faturar mais e reduzir custos.
As empresas desejam motivar o maior número possível de clientes a optar pelo pacote

completo. Isso é realizado oferecendo-se ao cliente um preço menor pelo total da oferta do
que ele pagaria se comprasse todos os itens separadamente. Um banco, por exemplo, mantém

tabelas diferentes de preços para conta corrente, poupança, hipoteca, financiamento de
compra de automóvel e cofres. 0 banqueiro, em um esforço de vender vários serviços para o
mesmo cliente, pode oferecer um prego especial se o cliente adquirir todo o pacote de serviço.
Empresas inteligentes criam não apenas oferta para um produto, mas uma gama de ofertas em
diferentes níveis de pregos. Elas criam uma linha de produtos.

Nesse sentido, a estratégia procura, através da disponibilização de uma oferta

diferenciada, vender o portfolio de produtos existente.
2.2.5 Distribuição
A área da estratégia das vias de distribuição no marketing. 0 estabelecimento, a

manutenção e a eficácia dessas vias de distribuição buscam colocar o composto de produtos
nos segmentos mais importantes e da maneira mais econômica.
Uma vez definidos e localizados os segmentos de mercado e uma vez formulada a
estratégia de produto, o estabelecimento dos objetivos das vias de distribuição precisa ser

consistente com os objetivos da empresa, como um todo, e com os objetivos mercadológicos

formulados no Plano de Marketing, buscando constantemente o menor custo possível.
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2.2.6 Logística

A definição do Comitê da American Marketing Association estabelece a logística
como a movimentação e a manipulação de bens, do ponto de produção ao ponto de consumo
ou uso.

Conforme Cobra (1994) historicamente, a logística tem sido dividida em
transporte e estocagem e ambas as atividades podem ser identificadas no escopo da sua

definição.

• Transporte — É relativo ao movimento de passagem de bens entre empresas ou
entre firmas e consumidores.

• Estoque — E usado como sinônimo de armazenagem e significa todas as
atividades associadas com a guarda de produtos até a sua necessidade de consumo.

As informações de custo podem ser desenvolvidas para cada sistema alternativo
que se está considerando. Dessa forrna, pode-se selecionar o sistema de logística que
apresentar o menor custo, consoante com os objetivos fixados, para melhor desempenho de
toda organização.

2.2.7 Serviços ao cliente
O comportamento do cliente deve ser freqüentemente analisado: havendo

mudanças, deve-se buscar as respostas para elas, muitas vezes através de pesquisas de
mercado. Mesmo assim, antes disso, avalia-se o que se conhece sobre ele.
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Deve-se, segundo Cobra (1994):

- Observar as queixas e elogios dos seus clientes, pois essa é a importante fonte
de informações;

-

Perguntar aos funcionários o quanto eles acham que seus clientes estão

-

Observar e avaliar seu próprio desempenho na prestação de serviços aos

satisfeitos;

clientes.
Quando um cliente reclama, ele quer dizer que suas expectativas não foram
alcançadas e que está insatisfeito. Ocorrendo isso, a empresa deve ouvir e dar
atenção ao reclamante, procurando da melhor forma solucionar seu problema, para
que não ocorram situaçOes similares posteriormente, pois o cliente que reclama
demonstra ainda ter algum tipo de confiança na organização (Barlow, 1996, P. 48).

A expressão "Relações Públicas" designa os esforços empreendidos por um

indivíduo ou urna empresa para criar um clima de con fi ança e de boas relações com o seu
público e, ainda, a técnica que procura compreender e sistematizar essa realidade. A área de
relações públicas, assim como a de propaganda, tem um caráter bastante independente e,
dependendo do tipo de organização, ocorre uma indefinição entre a área de relações públicas e
marketing.
As fronteiras cada vez mais indefinidas levaram a conflitos entre o departamento
de relações públicas e o de marketing, mas marketing e relações públicas são as principais
funções externas da empresa. Ambas as funções iniciam sua análise e planejamento sob o
prisma da satisfação de grupos externos.
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0 conceito de serviço ao cliente é muito amplo. Serviço, como qualquer ato ou
desempenho que uma parte pode oferecer A, outra e que seja essencialmente intangível e não
resulta na propriedade de nada, pode ou não estar vinculado a um produto físico.
Segundo pesquisa desenvolvida por Berry e Parasuraman (1991), de acordo com o
grau de importância atribuído pelos clientes, a qualidade de um serviço foi dividida em cinco
variáveis, conforme segue:

• Confiabilidade: Habilidade de desempenhar o serviço prometido com
segurança e precisão. Índice de 32%.

• Atenção: Disposição em ajudar os clientes e em fornecer serviço rápido. Índice
de 22%.

• Segurança: Conhecimento e cortesia dos funcionários e sua habilidade em
inspirar confiança e responsabilidade. Índice de 19 %.

• Empatia: Fornecimento

de cuidado

e

atenção

individualizada aos

consumidores. Índice de 16%.

• Tangibilidade: A aparência das instalações físicas, equipamentos, funcionários

e materiais de comunicação. Índice de 11 %.

0 serviço ao cliente é fundamental no mercado competitivo que temos hoje. Sua

área de atuação inicia na própria empresa, com o pensamento coletivo voltado para o cliente,
de acordo com a orientação para marketing. Nos serviços de pré-venda, transação

e pós-
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venda, o serviço ao cliente também tem elevado grau de importância, à medida que auxilia a
manutenção e fidelização do cliente, fortalecendo sua relação com a organização.
Todas essas funções enumeradas devem ser orientadas pela gerência de marketing
que precisa, antes de tudo, manter relações com os demais departamentos da empresa. A
relação entre marketing e vendas 6, neste espectro, bastante estreita, onde muitas empresas
adotam departamentos que contêm ambas funções, fazendo com surjam dificuldades para
diferenciar as funções de vendas e de marketing.
0 relacionamento entre os departamentos é fundamental para se atingir os
objetivos propostos.
Em principio, todas as funções de uma empresa devem está alinhadas para que os
objetivos globais sejam atingidos. Na prática, as relações interdepartamentais são
freqüentemente caracterizadas por profundas rivalidades e desconfianças. Alguns conflitos
interdepartamentais originam-se de diferenças de opinião sobre o que é melhor para a
empresa: alguns resultam da troca entre o interesse de sucesso departamental e o sucesso da
empresa. Na organização típica, cada função administrativa exerce uma influência potencial
sobre a satisfação dos consumidores. Sob o conceito de marketing, todos os departamentos
precisam pensar no consumidor e trabalhar juntas para satisfazer suas necessidades e
expectativas.

0 departamento de marketing deve pensar nisso. A gerência de marketing tem
duas tarefas: coordenar as atividades internas de marketing da empresa e coordenar marketing
com os departamentos de finanças, produção e outras funções administrativas, no interesse do
consumidor.
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2.3 Administração de Vendas

2.3.1 Força de Vendas
0 profissional de vendas deverá estar qualificado para planejar, dirigir, controlar
todas as atividades da força de vendas em mercados instáveis e que exigem rápido

crescimento das vendas.

Dentre as qualificações exigidas desse novo perfil de gerente incluem-se entre outras
as seguintes atividades: saber realizar previsões de vendas, ser analista de mercado,
ser um planejador estratégico, estudar o comportamento do consumidor, saber
gerenciar oportunidades, desenvolver um sistema de inteligência para auscultar o
mercado, administrar tanto a escassez quanto o excesso de produtos, saber evitar
clientes inadimplentes, saber analisar custos e lucros, administrar o orçamento,
administrar o telemarketing e o marketing de relacionamento, administrar o serviço
ao cliente, saber negociar, liderar equipes e situações, ser um comunicador verbal e
não-verbal (Cobra, 1994, p. 157).
Ainda conforme Cobra (1994), a administração de vendas é um processo gerencial
das funções

organizacionais da venda pessoal. E, isso inclui, entre outras, as tarefas abaixo:

• Descrição das funções de venda pessoal;
• Definição do papel estratégico da função de vendas;
•

Configuração da organização de vendas;

•

Desenvolvimento da força de vendas;

• Direcionamento da força de venda.
0 papel do pessoal de vendas, como canal de distribuição para colocar produtos e/ou
serviços no mercado, é dar seqüência As estratégias de marketing e de vendas.
muito importante definir a forma de atender adequadamente cada mercado, desde os
grandes clientes até os pequenos. (Cobra, 1994)
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Em qualquer tipo de negócio, a empresa como um todo é o grande centro de
custos. A única Area que efetivamente se incumbe de trazer receita para a empresa é a de
Vendas. 0 vendedor, como um desencadeador de negócios, é quem se incumbe de gerar
receita que toma a empresa vial/el. Quando o vendedor vende a preços adequados, a empresa
tem lucro; quando, porém, a venda é sacrificada em termos de preço, a empresa pode ter
prejuízo. Cabe, portanto, ao vendedor, zelar pela saúde financeira da empresa, efetuando

vendas lucrativas no maior número de clientes possível.

Cobra (1994) afirma que por meio da força de vendas pode-se levantar
informações por cliente ou por tipo de classe de cliente, que ajudem a formular uma estratégia
de vendas. 0 vendedor identifica, durante a visitação normal, o potencial de vendas e as
vendas atuais das linhas de produto para cada segmento de mercado em que ele atua. Analisa
a concorrência existente, avalia a participação de mercado por segmento e formula seu plano
de ação em termos de número de visitas a serem realizadas, freqüência de visitação
necessária, objetivos das visitas e suportes necessários.
0 planejamento da força de vendas implica uma série de decisões que envolvem
objetivos, estratégias, estrutura, tamanho e remuneração. Os objetivos podem incluir a
prospecção de clientes, comunicação, venda e serviços, coleta de informações e alocação de

recursos. A estratégia da equipe de vendas é uma questão de que tipos e compostos de
abordagem de vendas são mais eficazes. A administração da força de vendas envolve
recrutamento e seleção de vendedores, treinamento, direção, motivação e avaliação. Ou seja, a
diferença fundamental baseia-se no fato de que o marketing tem uma orientação para longo
prazo, visando a satisfação continua do cliente enquanto que vendas têm uma orientação para
curto prazo, visando o lucro proveniente da transação.
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2.3.2 Potencial de Mercado

Entender o conceito de Potencial de Mercado é instrumento valioso para definir
Estratégias de Vendas.

Segundo Cobra (1994), o Potencial de Mercado é calculado para representar a
capacidade de um mercado de determinada área ou de um ramo de atividades em absorver
uma quantidade especifica de vendas de um produto.

Segundo Cobra (1994) alguns usos de Potencial de Mercado citados são:

•

Avaliar o desempenho de vendas;

•

Determinar a área para alocação da força de vendas;

•

Determinar o número de vendedores necessários para cobrir uma Area

geográfica;

•

Segmentar o mercado;

•

Dirigir a cobertura de promoção de vendas;

•

Estabelecer a política de distribuição;

•

Formular estratégias de marketing por segmento de mercado;

•

Estabelecer parâmetros para medir o desempenho de vendedores;
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•

Calcular a participação de mercado da empresa;

2.3.3 Segmentação de Mercado
Quando um mercado é subdividido em partes menores, que guardam as suas
características básicas, dizemos que o conceito de segmentação de mercado foi
aplicado. Segmentar significa dividir, fragmentar, atender cada cliente conforme
suas características e necessidades. Permite A empresa definir estratégia para cada
tipo de cliente, podendo, assim, identificar os maiores clientes em potenciais e
também os menores. (Cobra, 1994, p.137)

Conforme Cobra (1994), os conceitos de marketing e de vendas devem apoiar-se
em alguns pontos:

•

Focalizar o consumidor e suas necessidades;

•

Integrar todas as atividades da organização para satisfazer estas necessidades,

inclusive a de produção;

•

Objetivar, a longo prazo, obter lucros através da satisfação das necessidades

dos consumidores.

No entanto, como as necessidades dos consumidores não são homogêneas, isto
significa reconhecer que há diferentes consumidores com diferentes necessidades e desejos, e
que eles esperam benefícios diferentes.
Segundo Boone e Kurtz (1998), a segmentação do mercado não pode ser usada
em todos os casos. Para ser efetiva, a segmentação deve atender As seguintes exigências
básicas:

a) 0 segmento de mercado deve ser mensurável em termos de poder de compra e
do seu tamanho.
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b) Os executivos em marketing devem ser capazes de efetivamente promover e
servir o segmento de mercado.

c) Os segmentos de mercado devem ser suficientemente grandes para serem
potencialmente lucrativos.

d) O número de segmentos deve se ajustar à capacidade de marketing da empresa.

2.4 Estratégia Competitiva

Segundo Porter (1986), A essência da formulação de uma estratégia competitiva é
relacionar uma companhia ao seu meio ambiente. Embora o meio ambiente relevante seja
muito amplo, abrangendo tanto forças sociais como econômicas, o aspecto principal do meio
ambiente da empresa é a indústria ou as indústrias em que ela compete. A estrutura industrial
tem uma forte influencia na determinação das regras competitivas do jogo, assim como das
estratégias potencialmente disponíveis para a empresa.
A concorrência em uma indústria age continuamente no sentido de diminuir a taxa
de retorno sobre capital investido na direção da taxa competitiva básica de retorno,
ou o retorno que poderia ser obtido pela indústria definida pelos economistas como
em concorrência perfeita. (Porter, 1986, p. 24)

2.4.1 Ameaça de Entrada
Novas empresas que entram para uma indústria trazem nova capacidade, além do
desejo de ganhar parcela de mercado e, freqüentemente, recursos substanciais. Como
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resultado, os preços podem cair ou os custos dos participantes podem ser inflacionados,
reduzindo, assim, a rentabilidade.

2.4.2 Barreiras de Entrada
Conforme Porter (1986), existem seis fontes principais de barreiras de entrada:

1) Economia de Escala: Economias de escalas detêm a entrada, forçando a
empresa entrante a ingressar em larga escala e arriscar-se a uma forte reação das empresas
existentes, ou a ingressar em pequena escala e sujeitar-se a uma desvantagem de custos — o
que seriam duas opções indesejáveis.

2) Diferenciação do Produto: Diferenciação por produto significa que as empresas
estabelecidas têm sua marca identificada e desenvolvem um sentimento de lealdade em seus
clientes, originados do esforço passado de publicidade, serviço ao consumidor, diferenças de
produtos, ou simplesmente ter entrado primeiro no mercado.

3) Necessidades de Capital: A necessidade de investir vastos recursos financeiros,
de modo a competir, cria uma barreira de entrada, particularmente se o capital é requerido
para atividades arriscadas e irrecuperáveis, como a publicidade inicial, ou para pesquisa e
desenvolvimento. (P & D)

4) Custos de Mudança: Uma barreira de entrada é criada pela presença de custos
de mudança, ou sei a, custos com os quais se defronta o comprador quando muda de um
fornecedor para outro.

5) Acesso aos Canais de Distribuição: Uma barreira de entrada pode ser criada
pela necessidade da nova entrante assegurar a distribuição para seu produto. Considerando
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que os canais de distribuição lógicos já estão sendo atendidos pelas empresas estabelecidas, a
empresa novata precisa persuadir os canais para que aceitem seu produto por meio de
descontos de preços, verbas para campanha de publicidade em cooperação e algo semelhante
que reduza os lucros. 0 fabricante de uma nova bebida, por exemplo, precisa convencer o
varejista a ceder espaço na bastante disputada prateleira de supermercado, através de

promessas de promoções, intensos esforços de venda para o mesmo, ou por qualquer outro
meio.
6) Política Governamental: A última fonte principal de barreiras de entrada é a
política governamental , O governo pode limitar ou mesmo impedir a entrada em indústrias

com controle, como licenças de funcionamento e limites ao acesso a matérias-primas. Os
padrões para teste de produto, comuns em indústrias como a de alimentos e de outros

produtos relacionados A saúde, podem impor tempos de espera substanciais, o que não só
aumenta o custo de capital de entrada, como também dá As empresas estabelecidas uma
noticia ampla da entrada iminente e, As vezes, pleno conhecimento do produto do novo

concorrente com o que podem formular estratégias de retaliação.
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3 METODOLOGIA

VERGARA (2000) ao tratar da pesquisa cientifica, classifica a mesma quanto aos
fins e quanto aos meios.

Quanto aos fins, pode-se enquadrar este estudo como uma pesquisa exploratória.

Segundo Vergara (2000) pesquisa exploratória é realizada em área na qual há
pouco conhecimento acumulado e sistematizado.

0 método utilizado na monografia é exploratório, pois busca aprimorar idéias
sobre um tema - nesse caso redução de margem de contribuição negativa na AmBev, Centro
de Distribuição Direta Florianópolis.

Para Vergara (2000) pesquisa explicativa busca identificar e caracterizar os
elementos que compõem o capital intelectual das organizações, bem como discorrer sobre sua
mensuraçá.lo e gerenciamento.

0 estudo é explicativo, pois visa esclarecer quais os motivos que contribuem, de
alguma forma, para a ocorrência de margem negativa.

Levando em consideração os meios utilizados para obtenção de dados Lakatos e
Marconi (1990) afirmam que o processo de coleta de dados é definido como a etapa da
pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados
selecionadas, a fim de se efetuar a coleta de dados previstos.

e das técnicas
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Para Lakatos e Marconi (1990) o levantamento de dados, primeiro passo de qualquer
pesquisa cientifica, é feito de duas maneiras: pesquisa documental (ou de fontes primárias) e
pesquisa bibliográfica (ou de fontes secundárias). As autoras apontam que a característica da
pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos escritos, que
constituem o que se denomina de fontes primárias. Essas podem estar à disposição do
pesquisador no momento em que o fato ou fenômeno ocorre ou depois.
JA a pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia tornada
pública em relação ao tema em estudo, desde publicações avulsas, revistas, jornais,
monografias, teses, dentre outros, até meios de comunicação orais, como radio, gravações,
filmes e televisão.
Em vista disso, os dados utilizados na pesquisa foram obtidos por meio de:
a) Fontes primárias: compreendendo os documentos colocados à disposição do
pesquisador pela AmBev;
b) Fontes secundárias: compreendendo o material bibliográfico já publicado sobre o
tema de estudo, ou seja, livros, revistas, relatórios de pesquisas, monografias, teses,
entre outros;
c) Estudo de caso: é examinado o tratamento dado ao tema, em termos práticos, por uma
entidade (em particular, a AmBev).
Desenvolvendo a revisão de literatura congruente com os objetivos deste projeto,
a questão metodológica visa levantar dados para que possamos analisar as questões
pertinentes aos objetivos.

Também foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas com membros de nível gerencial da
organização que possuem contato com os números que constam nos relatórios financeiros da
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empresa, permitindo ao entrevistador entender e captar a perspectiva da pesquisa e, ao mesmo
tempo, direcionando a entrevista para que os objetivos propostos fossem atingidos.

Sendo assim, definimos a semi-estrutura das entrevistas em que focaremos as
areas de vendas e marketing:

Gerência Distrital Joao Antônio Licks
Gerência Distrital — Hugo Dias Rocha
Gerência Distrital RefrigeNanc — Ricardo Northfleet
Gerência Distrital AS — Mauricio Linhares

Gerência Vendas Sala de vendas Ilha — Cristiano Camara
Gerência Comercial SC — Luis Tavares

Gerência Vendas Sala Ilha — Anderson Pires
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3.1 Levantamento de dados

Os dados presentes neste trabalho foram levantados através de documentos,
relatórios - nos quais estão compilados dados referentes A. análise e resultados - e entrevistas,
seguindo o roteiro.
3.1.1 Roteiro de Levantamento de Dados
Baseado no Referencial Teórico, foram elaborados o roteiro de levantamento de

dados, expondo as questões-base, o tema ao qual estão relacionados e a bibliografia
referencial.

Tabela 1: Roteiro de Entrevistas

Como a Ambev atua com o Composto de Marketing "Produto"?
D

Produto

Boone e Kurtz (1998)

Promoção

Kotler (1994)

Preço

Boone e Kurtz (1998)

Distribuição

Cobra (1994)

Existe direcionamento para um produto/ embalagem
especifico?

D

A diferença de margem de contribuição é analisada para
a de fi nição dos Produtos-Foco?

Quais são os modelos de Promoção de Vendas a clientes que a
Ambev pratica?
D

0 retorno da Kaki é projetado no planejamento?

Quais os critérios utilizados para definir a Política de Pregos:
D

A margem de contribuição é analisada?

D

E analisado o perfil dos clientes?

A Ambev considera a sua Distribuição urn indicador importante
para medir o desempenho de seus produtos?
D

Há cobrança para aumentar clientes com compra?

D

Algum produto recebe um foco maior? Por quê?
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Quais os serviços que a Ambev presta ao cliente?
Como a Ambev segmenta o mercado?
Quais as fontes utilizadas para identificar o potencial de mercado?
Como a Ambev atende o mercado de Florianópolis?
).

Quais os controles utilizados para medir a eficácia do
atendimento?

>

E para medir a Produtividade em Vendas?

Quais as ferramentas utilizadas para analisar concorrentes?
Quais as causas da margem de contribuição negativa?

Serviço ao Cliente

Kotler (1994)

Segmentação

Cobra (1994)

Demanda

Cobra (1994)

Força de Vendas

Cobra (1994)

Ameaça de Entrada

Porter (1986)

Margem de

Martins (1995)

Contribuição

Quais as formas de reduzir a margem de contribuição negativa?

Margem de
Contribuição

Fonte: Elaborada com base no Referencial Teórico

Martins (1995)
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4 A EMPRESA
Para desenvolvimento deste trabalho foram utilizados dados referentes
empresa, em documentos não disponíveis ao público.

4.1 Histórico
No ano de 1885, no bairro de Agua Branca, em São Paulo, nasceu a primeira
fábrica - a Antarctica Paulista. Depois de uma fase dedicada à fabricação de gelo e
produtos alimentícios, passou a fabricar cervejas.

Em 1888, um imigrante suíço, Joseph Villiger, acostumado ao sabor das cervejas
européias, resolveu abrir seu próprio negócio, começando a fazer cerveja em casa. Villiger
inaugurou a "Manufactura de Cerveja Brahma Villiger & Companhia". A manufatura foi
inaugurada com uma produção diária de 12.000 litros de cerveja e 32 funcionários. A origem
da palavra Brahma é uma referencia ao deus hindu.

Em 1890, a Antarctica aumentou seu quadro de funcionários para 200 e sua
capacidade de produção foi de 40 mil hectolitros/ano. No ano seguinte, o Presidente Marechal
Deodoro da Fonseca, assinou o decreto que oficializou a Sociedade Anônima da Antarctica.
E, dois anos depois, em 1893, a empresa Zerrener, Billow & Cia assumiu o controle acionário
da Companhia Antarctica Paulista, tendo como sócios majoritários os Srs. Antônio Zerrener e
Adam Ditrik von Billow, fundadores da Companhia Antarctica Paulista.

No ano de 1894, uma nova sociedade deu prosseguimento à precursora iniciativa
de Joseph Villiger. No mesmo local onde havia nascido a Brahma, estabeleceu-se a empresa
cervejaria Georg Maschke & Cia. E, em 1899, Joseph Villiger, da Brahma, adquiriu a
"Cervejaria Bavária" e registrou a marca Franziskaner-Bãu, apelidada de "franciscana". A
nova empresa aperfeiçoou a fabricação de cerveja, importou equipamentos, patrocinou bares,
restaurantes e artistas.

Em 1904, a Antarctica adquiriu o controle acionário da "Cervejaria Bavaria". Em
12 de agosto, nasceu a Companhia Cervejaria Brahma, resultante da fusão entre a Georg
Maschke & Cia Cervejaria Brahma e a Preiss Hdussler & Cia. Cervejaria Teutônia. A

47

produção de chope em toneis chegou a 6 milhões de litros e a distribuição contava com 9
depósitos, situados no centro do Rio de Janeiro. Nesse momento, foram disponibilizadas
25.000 ações à participação pública. E, em 1921, foi firmado contrato da venda da Cervejaria
Guanabara à Brahma. A Cervejaria Guanabara (antes Germãnia), foi uma das mais antigas do
pais.

No carnaval de 1934, a grande novidade foi o lançamento da cerveja Brahma em
garrafa. A Brahma Chopp passou a ser a cerveja mais consumida do pais e alcançou 30
milhões de litros de cerveja produzidos. No ano de 1943, foi lançada a cerveja mais famosa da
Brahma, a Brahma Extra.

Nas décadas de 40 e 50, a Antarctica incorporou mais duas grandes cervejarias: a
Cerveja Polar e a Cerveja Serramalte, além da Dubar SA — Indústria e Comércio de Bebidas.
Em 1954, foi inaugurada a Maltaria no Jaguaré, em Sao Paulo. A Brahma, aos 50 anos, já
tinha seis fábricas e uma Maltaria.

Em 75 anos de história, comemorados em 1960, a capacidade de produção de
cervejas e refrigerantes da Antarctica cresceu cerca de 100 vezes, atingindo 3,9 milhões de
hectolitros/ano. A Brahma inaugurou sua nova filial em Agudos, interior de Sao Paulo -antiga
Companhia Paulista de Cerveja Vienense.

Em 1961, o controle acionário da mais antiga cervejaria do pais, a Cervejaria
Bohemia, é adquirido pela Companhia Antarctica Paulista. A Bohemia foi fundada em 1953,
em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

No ano de 1965, iniciaram-se os trabalhos das primeiras revendas exclusivas
Brahma, constituídas em sua maioria por antigos funcionários da empresa. Em 1968, a
Brahma inaugurou a sua Estação Experimental de Cevada em Santa Catarina, para testar as
novas variedades de cevada cervejeira e estudar suas adaptações ao solo e ao clima da regido.
A Antarctica inaugurou duas novas fábricas, uma em Manaus e outra em Minas Gerais.
Adquiriu, também, a Astra SA, em 1971, e conquistou uma forte liderança para a fabricação e
distribuição de seus produtos no Norte e Nordeste do Brasil.
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Em 1972, a Antarctica adquiriu o controle acionário da Cervejaria Polar em Santa
Catarina, e a Cervejaria de Manaus SA — Cerman. A Brahma associou-se A. Fratelli Vita e
introduziu três marcas de bebidas sem álcool: a Sukita, o Guaraná Fratelli e a Gasosa Limão.
Foi nesse ano, também, que a Brahma Agudos (SP) lançou a Brahma Chopp e a Brahma Extra
em lata de folha de fiandres. No ano seguinte, a Antarctica adquiriu a Cervejaria Pérola —
Caxias do Sul (RS) e a Companhia Itacolomy — Pirapora (MG). Foram constituídas as filiais
em Goiania (GO), em Montenegro (RS), no Rio de Janeiro (itI) e em Viana (ES). Ainda, foi
criada a Sociedade Agricola de Maués SA, para processar sementes e guaraná e foi formada a
Fazenda Santa Helena, para pesquisa e plantio de guaranazeiros, sediada na mesma cidade.

Em 1984, foi firmado um acordo da Brahma com a PepsiCo Internacional para
fabricação, comercialização e distribuição do portfólio de produtos da Pepsi no Brasil.

0 Banco Garantia adquiriu o controle acionário da Companhia Cervejaria Brahma
em 1990. A Brahma, então, lançou o "Projeto Brahma para Reciclagem", pioneiro na
abordagem da reciclagem frente 6. comunidade.

Já em 1996, inaugurou-se pela Brahma a maior e mais moderna fábrica da
América Latina no Rio de Janeiro, com capacidade para 12 milhões de hectolitros. Foram
iniciadas as construções de mais duas unidades: uma em Viamão (RS) e outra em Aracaju
(SE). A Fratelli Vita adquiriu a Marca Marathon e passou a produzir e distribuir um novo
isofônico no mercado. A partir de uma proposta de parceria entre a Antarctica e a AnheuserBusch, foi constituída a Budweiser Brasil Ltda. A Skol fechou um contrato de licenciamento
de marca com a Cervejaria dinamarquesa Carlsberg e, no ano seguinte, foi constituída a
Subsidiária Integral Antarctica U.S.A. Inc, sediada em Miami, para possibilitar a distribuição
do Guaraná Antarctica nos Estados Unidos. A Brahma adquiriu a concessão para fabricar,
comercializar e distribuir a marca Lipton Ice Tea no mercado de bebidas não alcóolicas.

Finalmente, em 1999, a Companhia Antarctica Paulista e a Companhia Cervej aria
Brahma comunicam a criação da Companhia de Bebidas das Américas, resultante da fusão de
ambas. Um marco histórico no mercado brasileiro. Após nove meses de análise, os órgãos
reguladores do Governo Brasileiro aprovaram a criação da nova empresa. Em março de 2000,
foi noticiado o que todos aguardavam: "AmBev nasce como a 5a maior empresa de bebidas do
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mundo". Em seguida, houve a expansão do acordo de comercialização da Pepsi,
possibilitando a fabricação, comercialização e distribuição do Gatorade. A AmBev adquiriu
95,43% do capital da Cerveceria y Malteria Paysandir S/A, passando a deter 48% do mercado
uruguaio de cervejas. Aumentou sua participação no mercado paraguaio, com a compra de
ativos da Cerveceria Internacional. 0 Guaraná Antarctica entrou na Europa, lançado em
Lisboa e em Porto Rico, por intermédio da Pepsi. Já com dois anos de vida, a ArnBev
apresenta resultados financeiros com Lucro Liquido de R$ 785 milhões e EBTIDA de R$ 2,0
bilhões.
4.1.1 Descrição
A AmBev é hoje a maior empresa do Brasil e uma das maiores do mundo em
faturamento (base 2003). Os produtos AmBev alcançam uma receita bruta anual da ordem de
17,1 bilhões de reais por ano (base 2003), uma das maiores pagadoras de impostos do pais, o
equivalente a 49,3% de sua receita bruta, e aplica como investimento em treinamentos de
pessoas cerca de 13 milhões de reais por ano.
A rede de distribuição abrange 13 mil vendedores e uma frota de 16 mil
caminhões, possui 40 centros de distribuição direta e 500 revendas exclusivas. Os produtos
Brahma, Antarctica, Skol, Bohemia, Guaraná Antarctica e outras marcas da AmBev são
distribuídos em mais de 1 milhão de pontos de venda em todo o pais e tam uma cobertura de

distribuição nacional com mais de 6 mil municípios atendidos, as marcas Skol e Brahma estão
posicionadas entre as 10 marcas de cerveja mais consumidas no planeta, e juntamente com a
Antarctica se apresentam no Brasil com uma participação de mercado de cerveja de 67%, já
no refrigerante a AmBev se apresenta com 16% do mercado nacional.
A filial estudada neste trabalho é o Centro de Distribuição Direta SC. Encontra-se
em Sao José, neste estado, na rua Camilo Veríssimo da Silva, Kobrasol II.
4.1.2 As Crenças Ambev
A ArnBev, como empresa de atuação internacional, tem bem definidas e dispostas
a todos os seus colaboradores, clientes, fornecedores e demais pessoas ou organismos com os
quais mantenha contato, suas crenças — a quais tem por finalidade nortear os passos tomados.
Vejamos então suas principais diretrizes:
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• Clientes: Os clientes são nosso elo com os consumidores e merecem constante
suporte, apoio comercial e de Marketing.

• Comunicação: Estimulamos a participação, a integração e a comunicação ágil
entre todos.
• Consumidores: Os consumidores são nossos verdadeiros patrões. Sua crescente

preferência por nossos produtos é a nossa meta.
• Ética: A ética e a integridade norteiam todas as ações e atividades
desenvolvidas pela ArnBev, seja na relações com funcionários, clientes, consumidores,
fornecedores, revendedores ou integrantes do governo.
• Gente: Investimos permanentemente em gente. 0 senso de urgência é o
paradigma nas pequenas e grandes ações do nosso cotidiano, bem como o sentimento de
"dono de negócio".
• Lucro: 0 lucro representa a garantia do continuo crescimento da AmBev e do
sistema de meritocracia, da mesma maneira que a remuneração exigida pelos investidores e

acionistas.
• Qualidade: Incorporamos, desenvolvemos e implantamos tecnologia para que
nossos produtos, processos e serviços sejam executados com qualidade.
• Marcas: Nossas marcas são nosso maior patrimônio. Elas carregam nossa
reputação, são nossos lastros. Protegê-las é responsabilidade de cada um de nós. Preservamos
sempre nossas marcas, batalhando por seu crescimento.
• Meio ambiente e comunidade: Desenvolvemos nossas atividades, produtos e

serviços, respeitando e preservando o meio ambiente, as leis e os costumes das comunidades
que nos acolhem.
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4.1.3 Caracterizando a filial
0 Centro de Distribuição Direta Florianópolis iniciou suas atividades em 1999,
inicialmente na área de Florianópolis, e hoje cobre 15% do volume do Estado de Santa
Catarina, atendendo desde o município de Paulo Lopes no sul do contiente até Governador
Celso Ramos em direção norte além de toda Ilha de Florianópolis. Esta Area é responsável
pela comercialização e distribuição das marcas Brahma, Skol, Antarctica, Pepsi, Guaraná
Antarctica e outras marcas associadas.
0 Centro de Distribuição Direta vende hoje um mix de mais de duzentos produtos
em diversas embalagens, entre elas, cervejas, refrigerantes, isotônicos, Aguas e chás.
A Area de atendimento está definida conforme o mapa abaixo:
Figura 1: Mapa da Area de atendimento CDD Florianópolis

Fonte: AmBev.

0 Centro de Distribuição Direta possui um Gerente de distribuição Direta, dois
Gerentes de Vendas, uma Coordenadora de Gente e Qualidade, entre outros cargos gerencias

e de coordenação.
Possui ainda uma estrutura operacional completa, formada por supervisores de
vendas, vendedores, analistas financeiros, analistas de logística, analistas de recursos
humanos, analistas de vendas, técnicos e estagiários para todos os setores do Centro de
Distribuição Direta.
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Em Florianópolis, o Centro de Distribuição Direta atende mais de três mil pontos
de venda, distribuindo as marcas Brahma, Skol, Antarctica e todo mix de refrigerantes, aguas,
isotônicos e chás. Atua nesta região com uma equipe de cinquenta e nove vendedores e com
uma frota de vinte e cinco caminhões. Possui uma participação de mercado de 71% na
cerveja e 26,8% no refrigerante.
4.2 Análise de dados da empresa

Esse momento é dedicado a mostrar como a AmBev enxerga o mercado de
Florianópolis e busca analisar, através de dados contidos em documentos não disponíveis ao
público, as causas da margem de contribuição negativa.
Excluem-se deste estudo as grandes redes de supermercados, entre elas, Angeloni
e Cia Ltda, Sonae Distribuição Brasil S/A e Supermercado Imperatriz Ltda. Isso porque são
clientes, de alto potencial, atendidos por uma equipe especializada e, com certeza, porque são
clientes que geram uma margem positiva para a Arnbev, devido ao volume de compra mensal
dessas redes varejistas.
4.2.1 Potencial de Mercado

A análise foi feita utilizando dados da pesquisa censitária realizada pela própria
equipe de vendas da AmBev. Esta pesquisa é coletada duas vezes ao ano, ou seja, a cada
semestre e é denominada de pesquisa Thomás.
0 potencial médio do mercado de Florianópolis é de 52 caixas de 24 unidades por

mês por ponto de venda. Estratificando o resultado, verificamos que 27% dos pontos de venda
da mesma cidade têm um potencial maior ou igual à média, com potencial médio de 136
caixas de 24 unidades por mês, e representam 69% do mercado de Florianópolis. Os restantes
73% dos pontos de venda têm potencial menor que a média, com potencial médio de 5,5

caixas de 24 unidades por mês, e representam os restantes 31% do mercado da região
estudada.

53

4.2.2 Segmentação de Mercado

Para se definir uma boa segmentação é preciso ter grupos de clientes:
•

Suficientemente distintos, a fim de justificar uma diferença significativa nas

estratégias para servir os grupos.
•

Substanciais, o suficiente em volume para justificar os custos incrementais de

uma estratégia sob medida.
•

Identificáveis, para que cada grupo possa ser atingido com eficiência através

do esforço dirigido de vendas e marketing.
0 critério principal utilizado para segmentar o mercado pela Ambev é o local de
consumo dos produtos e estilo de venda predominante. Pontos de venda onde predominam a
venda e o consumo gelado no próprio local de compra é considerado um cliente Frio. Onde
predomina a venda de produtos quentes e consumo fora do local de compra é considerado um
cliente Auto-serviço de Rota. Além dos segmentos citados acima, existe o Sub-Distribuidor,
que tem a característica de fazer a distribuição para outros pontos de venda.
A fun de que possa agrupar melhor as características de cada ponto de venda, é
utilizada a curva ABC para segmentar ainda mais o segmento Frio, que é dividido em dois
grupos:

• Frio A: Sao os pontos de venda que, quando hierarquizados em ordem
decrescente de volume, respondam pelos primeiros 70% do volume vendido no Frio.
• Frio B/C: São os pontos de venda que, segundo o mesmo critério definido
acima, respondam pelos últimos 30% do volume vendido no Frio.
Vamos verificar representatividade de cada segmento no mercado de
Florianópolis:
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Figura 2: Peso de cada segmento
Rep(%) dos Segmentos de Mercado
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

60,00%
50,00%

38,30%

40,00%

34,70%

30,00%
20,00%

14,10%

12,90%

SUBDISTRIBUIDOR

FRIO BC

10,00%
0,00%

AS ROTA

FRIO A

Fonte: Arnbev. Pesquisa Thomas. Florianópolis, 2004.
0 segmento com maior peso no mercado de Florianópolis é Auto-Serviço de

Rota, que representa 38,3% do mercado total e, juntamente com o segmento Frio A, são
responsáveis por 73% do potencial total da região.
4.2.3 Margem de Contribuição

Para analisar os fatores e as principais causas de margem de contribuição
negativa, precisamos estratificar a rentabilidade por ponto de venda e identificar os
indicadores que estão causando este resultado negativo, que afeta o desempenho final da
empresa estudada.
Veremos agora, em um modelo conceitual, como se comporta a rentabilidade dos
pontos de venda, considerando receita operacional liquida e custos atribuidos a eles:
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Figura 3: Rentabilidade Ponto de venda a Ponto de venda.

ROL do PDV
(-) Custo variável
(=) Margem bruta
(-) Custo da entrega
(=) Margem pré venda
(-) Custo da venda
(-) Margem do PDV
Fonte: Ambev

Analisando a figura acima, podemos fazer as seguintes observações em relação
margem de contribuição por ponto de venda:

• Situação 1 - Pontos de venda que não compram, não germ receita operacional
liquida, logo não geram custo variável e nem custo de entrega. Geram custo de venda, pois o

vendedor os visita no mínimo uma vez por semana. Portanto, nesta situação, a empresa tem
margem de contribuição negativa.
• Situação 2 - Pontos de venda que compram, mas devolvem o pedido, não
geram receita operacional liquida; geram custo de entrega, pois o a equipe de distribuição foi
até seu estabelecimento entregar o produto solicitado ao vendedor no dia anterior. Geram
custo de visita, visto que o vendedor os visita no mínimo uma vez por semana. Nesta situação,
a empresa vai ter uma margem de contribuição negativa maior que na situação anterior,
porque além do custo de visita, terá também o custo de entrega.
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• Situação 3 — Pontos de venda que compram um volume abaixo do ponto de
equilíbrio, tem receita gerada não suficiente para cobrir o custo variável, mais o custo de
entrega, mais o custo de venda.

• Situação 4 — Pontos de venda que compram produtos com baixa margem de
contribuição, não cobrem os mesmos custos citados na situação anterior.
Da base de pontos de venda atendidos em Florianópolis, 88% são compradores.
Os restantes 12% não compram nenhum produto do Centro de Distribuição Direta, ou seja,
são clientes inativos com custo de visita. Dos compradores, 17% compram abaixo do ponto de

equilíbrio, ou seja, compram, mas não superam os custos para cobrir todos os custos e garantir
no mínimo margem igual a zero. Além disso, 1,7% dos clientes que compram devolvem seus
pedidos, somando o custo de entrega sem receita para a empresa.

4.2.4 Produto

Pelo que foi observado, a AmBev possui um portfólio adequado para atender o
mercado no qual atua. Todos os produtos possuem excelente qualidade, que é reconhecida
pelos clientes e consumidores, muitos deles lideres de mercado.

0 portfólio atual de produtos Ambev, distribuídos pelo Centro de Distribuição
Direta, é o seguinte:
Cervejas:

• Embalagem retornivel 600m1: Brahma Chopp, Brahma Extra, Brahma

Malzbier, Skol Pilsen, Antarctica Pilsen e Antarctica Malzbier, Bohemia e Original.
• Embalagem descartável Garrafa 550m1: Bohemia Weis e Bohemia Escura.
• Embalagem descartável Lata 350m1: Brahma Chopp, Miller, Brahma Malzbier,

Skol Pilsen, Liber, Caracu e Carlsberg.
• Embalagem descartável Lata 500m1: Skol Pilsen
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• Embalagem descartável Big Neck 500m1: Skol Pilsen
• Embalagem descartável Long Neck: Brahma Chopp, Brahma Extra, Miller,
Brahma Malzbier, Skol Pilsen, Antarctica Cristal, Liber, Caracu e Carlsberg
• Embalagem retomável Chopp: Chopp da Brahma
Refrigerantes:

• Embalagem retomável 290m1: Pepsi, Pepsi light, Guaraná Antarctica, Guaraná
Antarctica diet, Sukita, Teem e Tônica Antarctica.
• Embalagem descartável lata 350m1: Pepsi, Pepsi light, Pepsi Twist, Pepsi X,
Guaraná Antarctica, Guaraná Antarctica diet, Sukita, Teem, Tônica Antarctica e Tônica
Antarctica diet.
• Embalagem descartável Pet 2000m1: Pepsi, Pepsi light, Guaraná Antarctica,
Guaraná Antarctica diet, Sukita e Teem.
• Embalagem descartável Pet 600m1: Pepsi, Pepsi light, Pepsi Twist, Guaraná
Antarctica, Guaraná Antarctica diet, Sukita, Teem e Tônica Antarctica.
• Embalagem descartável Pet 200m1: Guaraná Antarctica.
Chá Lipton:

• Sabores: Pêssego normal e light, Limão normal e light.
• Embalagens descartáveis: Lata 350m1, tetra pack 1000m1 e pet 1500m1, tetra
pack 250m1.

Isotônico Gatorade:
• Sabores: Tangerina, limão, Uva, Maracujá, Morango-Maracujá, Laranja.
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• Embalagens descartáveis: pet 500m1 e 650m1
Água Di Fahdo com e sem gds:
• Embalagens descartáveis: pet 500m1, pet 1,5 Lt, copo 200m1
Observa-se que a AmBev possui um mix de produtos variado. Assim, não se pode
aceitar que se tenha uma positivação diária de clientes com compra tão baixa e com 17% dos
pontos de venda com compra comprando abaixo do ponto de equilíbrio.
Nas próprias entrevistas, foi possível constatar que tanto a empresa quanto seus
gerentes conhecem e focam sua atuação no mercado com os produtos e embalagens com
maior margem de contribuição. Além disso, a remuneração dos vendedores leva em
consideração a margem de cada produto, ou seja, se eles venderem os produtos com maior
margem, ganharão uma comissão maior do que se vendessem os produtos de margem
pequena.
A AmBev vê como um de seus pontos fortes o seu portfólio de produtos e suas
marcas, podendo ser uma ferramenta para diminuir o número de clientes sem compra e
maximizar a distribuição com um volume maior de compra por cliente. Com isso, a empresa
está atuando na redução de margem de contribuição negativa.
4.2.5 Prego

O posicionamento de preços da AmBev no mercado é acima da média, muito em

função da força de suas marcas, principalmente com cervejas.
Como podemos acompanhar no quadro abaixo, e levando em consideração que a
marca mais representativa é que possui o maior preço a Skol, pode-se notar que a marca
Antarctica está cerca de 10% abaixo da média do mercado, porém ainda acima das marcas
Kaiser e Nova Schin, ou seja, AmBev de modo geral acima com preços superiores a seus
concorrentes.
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Figura 4: Índice Preço de Cerveja
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Fonte: ACNielsen (2003/2004)
Para se chegar ao índice de preço, foi indexado o preço médio do mercado em
100% e verificou-se o quanto as marcas trabalham acima ou abaixo da media do mercado.
Já com refrigerante, o quadro não é tão favorável. A Ambev está de 5% abaixo da
média do mercado, enquanto que a Coca-Cola posiciona-se 10,5% acima da média. Outras
Companhias, que pelo conceito da ACNielsen é a soma de todos refrigerantes regionais com
atuação em Santa Catarina, (entre eles, por exemplo, estão Pureza e Bonanza) estão
posicionados a 19,9% abaixo da média.
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Figura 5: Índice de Preço de Refrigerante
CDD FLORIANÓPOLIS - iNDICE PREÇO REFRIGERANTE
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Percebe-se que a empresa hoje não está sofrendo problemas de preço e pode
administrar sua política de modo a beneficiar-se da mesma, atendendo a seus objetivos
estratégicos.

No decorrer das entrevistas foi possível entender que a Ambev utiliza informaçaes
internas e de mercado para definir sua política de preços, e constatamos que é analisada a
margem de contribuição para definição dos preços de cada produto.
Mas, além disso, é preciso fazer uma análise ainda mais detalhada do perfil dos

clientes que causam margem de contribuição negativa, confeccionando uma política
comercial extremamente atraente para este grupo de clientes, para garantir aumento de
clientes com compra, e motivar os pontos de venda com compra abaixo do ponto de
equilíbrio, a crescer seu volume de caixas compradas em troca de um beneficio comercial.
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4.2.6 Promoção de Vendas

Atualmente, 70% da verba de Marketing da Ambev é alocada para midia em
televisão e outros veículos de comunicação em massa. A empresa acredita que suas marcas
devem ser fortalecidas junto ao consumidor todos os dias, pois são seu maior patrimônio.
Praticamente todas as promoções de vendas e propagandas são centralizadas; são
poucas as ações que são realizadas regionalmente, mas precisam da aprovação da Gerência
Nacional de Marketing. Isso visa garantir que as decisões estejam alinhadas com a estratégia
de marketing definida para as marcas do portfólio.
Para alinhar com os objetivos deste trabalho, o tipo de promoção que a AmBev
precisa fazer é a promoção de produto nos pontos de venda que geram margem de
contribuição negativa. A estratégia mais adequada é a mesma utilizada pelo McDonald's, ou
seja, venda combinada. A mecânica é simples: o cliente compra um pacote de produtos e
recebe um desconto atrativo, como por exemplo, um Big Mac, mais uma batata frita média,
mais um refrigerante médio por R$ 8,50. Isto nada mais é do que um desconto condicionando
a um aumento de compra.
Devem ser utilizados produtos variados, com potencial de venda no mercado, com
margem de contribuição alta e com preços muito atrativos ao cliente. Exemplo: compre duas
caixas de cerveja Brahma Chopp 600m1, mais duas caixas de Guaraná Antarctica 290m1 por
R$ 80,00. E preciso garantir que o valor das compras esteja acima do ponto de equilíbrio, para
ter a certeza de que os clientes estão sendo positivados com margem de contribuição positiva.
4.2.7 Distribuição

0 mercado, de alguns anos para ca, cada vez mais está sendo invadido por marcas
de cervejas e refrigerantes com preços baixos, prejudicando a distribuição no já disputado
comércio varejista de alimentos.
A Centro de Distribuição Direta da AmBev atende o mercado de Florianópolis
corn venda direta. São cinqüenta e nove vendedores que atendem 3040 pontos de venda. Em
média, eles realizam 40 visitas diárias, com uma freqüência de visita média semanal de 1,28.
Quando comparados o número de vistas diárias com a positivação média diária de
48%, o resultado é preocupante. Isto indica que somente 48% dos pontos de venda visitados
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diariamente pela equipe de vendas são positivados pelo vendedor com sucesso, ou seja, a cada
10 pontos de venda que é visitado pelo vendedor 5 pontos de venda compram.
Veremos no quadro abaixo a relação de clientes atendidos e clientes com compra

Figura 6: Cobertura média de clientes do ultimo trimestre
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Fonte: Ambev
Analisando o quadro acima, constata-se que a distribuição em Florianópolis é
muito baixa, e isto se repete para todos os segmentos, com grande oportunidade de
crescimento nos segmentos Auto-Serviço de Rota e Frio B/C.
Estratificando a freqüência de visitas dos clientes não compradores, verifica-se
que 15% destes pontos de venda estão com número de visitas semanais maior ou igual a dois,
ou seja, o vendedor não realiza nenhuma venda durante o mês, mas visita o cliente no mínimo
oito vezes durante o mesmo período.
Aumentar o número de clientes coin compra e redimensionar o atendimento ao
mercado é uma grande oportunidade de redução de margem de contribuição.

4.2.8 Logística

Os clientes estão, a cada ano que passa mais exigentes. As empresas precisam
estar preocupadas em atendê-los cada vez melhor. No mercado de bebidas, o serviço de
entrega é fundamental no processo.
A AmBev atende o mercado de Florianópolis com uma frota de vinte e cinco
caminhões, com uma equipe de distribuição treinada para atender e prestar um serviço de
qualidade.
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Mas, mesmo assim, a empresa apresenta problemas com devolução de produtos
que hoje está em torno 1,7% ao mês. Trazendo para a realidade, isto quer dizer que dos vinte e

cinco caminhões que, em média, vão entregar diariamente em Florianópolis, um sai
carregado, anda o dia todo e volta para o depósito com a metade de sua ocupação ainda
carregado, gerando um custo alto.
Veja abaixo os principais motivos de devolução:
Figura 7: Gráfico de devolução estratificada por motivo
ESTRATIFICAÇÃO DEVOLUÇÃO CDD FLORIANOPOLIS
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Fonte: AmBev

A area de vendas é o principal responsável pelas devoluções do CDD com 49%,
sendo logo seguido pelo mercado com 25%. Os motivos mais predominantes são:
Vendas: prego errado, prazo errado, forma de pagamento errada, produto em
quantidade errada, sem vasilhame, não fez pedido, estoque cheio.
Mercado: cliente cancelou, sem dinheiro ou cheque, ponto de venda fechado.
Processo: Pronta entrega, Consignação, caminhão assaltado, devolução de
comodato.

64

Transportadora: Horário da entrega, caminhão quebrado, produto danificado,
endereço não encontrado, proprietário ausente, área de risco, dificil acesso, tempo
insuficiente, refugo de vasilhame.
Financeiro/Armazém: carga errada armazém, nota fiscal errada, erro de contagem
de estoque.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em 1999, a Companhia Antarctica Paulista e a Companhia Cervejaria Brahma
comunicam a criação da Companhia de Bebidas das Américas, resultante da fusão de ambas.

Um marco histórico no mercado brasileiro. A AmBev

é

hoje a maior empresa do Brasil e uma

das maiores do mundo em faturamento (base 2003). Os produtos AmBev alcançam uma
receita liquida da ordem de 6.525 milhões de reais por ano (base 2003).
Os produtos Brahma, Antarctica, Skol, Bohemia, Guaraná Antarctica e outras marcas
da AmBev são distribuídos em mais de 1 milhão de pontos de venda em todo o pais e tern
uma cobertura de distribuição nacional com mais de 6 mil municípios atendidos, com um

Market Share de 67% na cerveja e 22% no refrigerante.
A filial estudada neste trabalho foi o Centro de Distribuição Direta SC. Esse iniciou
suas atividades em 1999, inicialmente na Area de Florianópolis, e hoje é responsável por 15%
do volume de vendas do Estado de Santa Catarina, vendendo um mix de mais de duzentos
produtos em diversas embalagens, entre elas, cervejas, refrigerantes, isotônicos, Aguas e chás.
Atua nesta região com uma equipe de cinqüenta e nove vendedores e com uma frota de vinte e
cinco caminhões. Possui uma participação de mercado de 71% na cerveja e 26,8% no
refrigerante.
Com base nas entrevistas e na análise dos dados da empresa, pretendeu-se resgatar e
responder cada um dos objetivos secundários e, por fim, responder ao objetivo principal.
Dentro disto o levantamento técnico dos fatores envolvidos na margem de contribuição teve
como meta responder como a AmBev enxerga o mercado de Florianópolis e buscou
identificar e analisar, através de dados contidos em documentos não disponíveis ao público, as
causas da margem de contribuição negativa.
Para analisar os fatores e as principais causas de margem de contribuição negativa,
foram decompostos os componentes da rentabilidade em relação ao ponto de venda e
identificou-se os indicadores que estão causando este resultado negativo, que afeta

o

desempenho final da empresa estudada.
Dentro desta realidade foi possível identificar as quatro situações mais rotineiras que
causam a margem de contribuição negativa. Da base de pontos de venda atendidos em
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Florianópolis, 88% são compradores. Os restantes 12% não compram nenhum produto do
Centro de Distribuição Direta, ou seja, são clientes inativos com custo de visita. Dos
compradores, 17% compram abaixo do ponto de equilíbrio, para cobrir todos os custos e
garantir no mínimo margem igual a zero. Além disso, 1,7% dos clientes que compram
devolvem seus pedidos, somando o custo de entrega sem receita para a empresa.
Considerando receita operacional liquida e custos atribuidos a eles, nas próprias
entrevistas, foi possível constatar que tanto a empresa quanto seus gerentes conhecem e focam
sua atuação no mercado com os produtos e embalagens com maior margem de contribuição.

Além disso, a remuneração dos vendedores leva em consideração a margem de cada produto,
ou sei a, se eles venderem os produtos com maior margem, ganharão uma comissão maior do
que se vendessem os produtos de margem pequena.
Percebe-se que a empresa hoje não está sofrendo problemas de preço e pode
administrar sua política de modo a beneficiar-se da mesma, atendendo a seus objetivos

estratégicos.
No decorrer das entrevistas foi possível entender que a Ambev utiliza informações

internas e de mercado para definir sua política de pregos, sendo que a margem de contribuição
também é analisada para defmição dos preços de cada produto.
Praticamente todas as promoções de vendas e propagandas são centralizadas; são
poucas as ações que são realizadas regionalmente, mas precisam da aprovação da Gerência
Nacional de Marketing. Isso tem como objetivo garantir que as decisões estejam alinhadas

com a estratégia de marketing definida para as marcas do portfólio. No entanto existem
políticas de vendas que podem atingir resultados mais satisfatórios.
Após analisar e justificar as causas da margem de contribuição negativa,torna-se
imprescindível ressaltar sugestões de aperfeiçoamento para redução das mesmas.

Como sugestão, o tipo de promoção que a AmBev precisa fazer é a promoção de

produto nos pontos de venda que geram margem de contribuição negativa. A estratégia mais
adequada é a venda combinada. A mecânica é simples: o cliente compra um pacote de
produtos e recebe um desconto atrativo, isto 6, um desconto condicionando a um aumento de
compra.
Devem ser utilizados produtos variados, com potencial de venda no mercado, com
margem de contribuição alta e com preços muito atrativos ao cliente. Exemplo: compre duas
caixas de cerveja Brahma Chopp 600m1., mais duas caixas de Guaraná Antarctica 290m1 por
R$ 80,00. É preciso garantir que o valor das compras esteja acima do ponto de equilíbrio, para
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ter a certeza de que os clientes estão comprando um portifólio que gera uma margem de
contribuição positiva.
Sendo assim, o presente estudo demonstrou como a margem de contribuição é

importante na definição das políticas de atuação da empresa, ou seja, no gerenciamento das
futuras atividades da organização. Esta pesquisa abre portas para futuros trabalhos sugerindo a
elaboração de análises ainda mais detalhadas do perfil dos clientes e de políticas comerciais

mais atraentes.
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