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RESUMO

PESCADOR, Paula Cristina da Cruz. Marketing de relacionamento: estudo de caso da

implantação dos programas de fidelidade da AmBev — Centro de Distribuição
Florianópolis. 2004. 35-f Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração).
Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

0 presente trabalho teve como finalidade analisar os programas de fidelidade desenvolvidos pela
AmBev, avaliar seus resultados e propor melhorias. Abordou-se os conceitos referentes ao papel
do marketing e sua importância, o marketing de relacionamento e suas abordagens, o mercado de
cervejas no Brasil e seus canais de distribuição. Para sua realização utilizou-se o procedimento
exploratório descritivo. Utilizou-se a análise de documentos na coleta de dados, através de um
estudo de caso. O estudo de caso foi realizado na unidade de distribuição da AmBev de
Florianópolis. Foi possível notar a importância que o marketing traz para a empresa. Aliando sua
força As estratégias de vendas este pode ser peça fundamental para o crescimento e consolidação
de marcas no mercado. 0 estudo realizado foi desenvolvido pela análise de dados secundários,
mostrando resultados quan titativos, como faturamento, volume de vendas e participação de
mercado, e resultados qualitativos, como o grau de satisfação dos clientes. Conclui-se que a
comunicação é pega fundamental e primordial em programas de relacionamento, podendo ser
utlizada como diferenciação e sua não aplicação poderá afetar os objetivos dos programas.

Palavras-chave: marketing, fidelidade, relacionamento, cerveja.
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1— INTRODUÇÃO

Por muito tempo, o foco das empresas foi a produção, tendo o consumidor que se
contentar com os produtos ou serviços que lhe eram ofertados. Em outro momento o foco passa
para vendas, quando as empresas buscavam motivar o cliente a comprar o que vendiam.
Os tempos mudaram, e atualmente é quase questão de sobrevivência conhecer e anteciparse is necessidades dos clientes, não apenas por meio do produto, mas também com os serviços
agregados. Chegamos na "Era do Cliente", onde as empresas precisam criar atributos a seus
produtos ou serviços, a fim de agregar valor significativo e perceptível para o consumidor. Esta é
a tendência mundial, em termos de estratégia onde o cliente tornou-se parte fundamental do
esforço das organizações. Afmal pessoas diferentes, têm necessidades por produtos e serviços
diferentes.
Os clientes diferem em grau de importância para cada empresa e essa importância
geralmente depende do vinculo mantido entre ambos. 0 número de clientes que uma empresa
possui, os seus respectivos graus de satisfação, a imagem de seus produtos no mercado, sio

informações que definem seu relacionamento com a organização.
0 marketing vem sendo apontado como o único instrumento de satisfação do consumidor
em qualquer tipo de organização. Por isso, as empresas investem um grande volume de recursos
no desenvolvimento e implantação de estratégias de marketing em um mercado competitivo e em
constante mudança. É preciso estar sempre atualizado antecipando as tendências e aproveitando
as oportunidades.
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Num mundo globalizado, é cada vez mais importante a presença do marketing de

relacionamento nas organizações, visando a identificação e criação de novos valores para os
clientes, buscando atrair e manter sua atenção de modo a satisfazer seus desejos e necessidades.
Pretende-se com o presente trabalho identificar percepções e práticas de marketing de
relacionamento, tendo como problema proposto para o estudo a forma como a empresa utiliza
suas ferramentas mercadológicas para potencializar a satisfação dos seus consumidores e
estabelecer um relacionamento com estes. É preciso buscar novas formas para manter e atrair os
clientes tratando-os de modo diferenciado, visando suas necessidades pessoais e fazer com que
saibam de sua importância para a empresa.

1.1 Tema e Delimitação

No ramo de bebidas, as organizações estão em constante processo de mudanças e

questionamentos em função da pressão do mercado, onde a concorrência globalizada e a disputa
por novos mercados tornou-se mais forte e acirrada. 0 foco mudou do produto para o
consumidor.

0 Mercado é extremamente agressivo e composto por um número crescente de
concorrentes que utilizam estratégias diferentes para capturar a preferência dos clientes. Estes,
devido à competitividade, buscam melhores negociações sem estabelecer relações de fidelidade
com seus fornecedores.
A grande dimensão do mercado em massa reduziu a ligação da empresa com seus
clientes. Na nova era dos negócios as empresas devem recolocar os clientes em sua posição de
honra através da estratégia de negócios baseada no marketing individualizado. Esta estratégia
visa ao contrário de procurar vender um único produto ao maior número de clientes possível,
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vender a um único cliente o maior número de produtos possível, durante um longo período de
tempo e diferentes linhas de produtos, baseado nas informações demográficas (endereço,
telefone, etc), psicográficas (hábitos de consumo, hobby, etc) e de histórico de compras,
registradas no seu banco de dados, além de proporcionar a ambos um relacionamento fiel.
Partindo deste contexto, surge a necessidade de desenvolver ações diferenciadas para
estreitar o relacionamento com seus principais clientes. A AmBev, percebendo esta oportunidade,
desenvolveu Programas de Relacionamento com o objetivo de premiar seus clientes mais fiéis,
selecionando os clientes potenciais em cada tipo de segmento de mercado.

1.2 Justificativa

"As razões podem estar relacionadas com os objetivos da empresa, com o bem estar dos
empregados, com a sociedade, ou com o ambiente". Afirma Roesch (1999, p.100) ao dissertar
sobre as justificativas da pesquisa em administração.
Dado que a acadêmica trabalha na empresa em contato direto com o mercado, tendo
acesso a todas informações internas e externas, surgiu o interesse pessoal pelo tema. Em conjunto
com este interesse, a empresa necessita avaliar, analisar e melhorar seus programas de fidelidade,
visando o aperfeiçoamento dos mesmos.
A fidelização dos clientes, além de trazer a satisfação dos mesmos, pode ser utilizada
como peça fundamental para a estabilidade da empresa. Em um meio competitivo, onde a cada
dia novas marcas entram no mercado e antigas marcas vem se fortalecendo, é necessário manter
seus clientes fiéis a fim de garantir a sobrevivência de seus produtos, consequentemente, de sua
empresa.

13

1.3 Objetivos

0 objetivo principal do trabalho é analisar os programas de fidelidade desenvolvidos pela
AmBev, avaliar seus resultados e propor melhorias.
Para conseguir alcançar este objetivo geral, descreveu-se as ações da empresa com os
programas de fidelidade Veil() de Prêmios e T8 Contigo, dissertando sobre a importância de cada

programa, os problemas de sua implantação e sua aplicação no mercado. Após a descrição foram
apurados e analisados os resultados dos programas da empresa sobre alguns aspectos, como

participação de mercado, volume e faturamento de vendas e presença das marcas AmBev nos
Pontos de vendas de cada ação.

1.4 Estrutura do Trabalho

0 trabalho está organizado a partir desta Introdução, capitulo 1, onde está colocado o
tema e a delimitação da pesquisa, justificativa, objetivos e estrutura do trabalho.
Na revisão da literatura, capitulo 2, são descritas as principais preocupações referentes ao
assunto aqui estudado, segundo o ponto de vista de diversos autores, com relação ao papel do
marketing, o marketing de relacionamento, o mercado de cervejas no Brasil e a segmentação dos
canais de distribuição que foram tema dos programas.
No capitulo 3, apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados, a delimitação
do estudo, o histórico e a estrutura da empresa, os tipos de pesquisa de marketing utilizadas e as
etapas para realização de cada programa.
Os resultados dos programas, a apresentação e a análise dos dados estão no capitulo 4.
E, por fim, as conclusões e propostas de melhorias estão expostas no capitulo 5.
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2— REVISÃO DA LITERATURA

A revisão da literatura tem como principal objetivo fornecer ao trabalho acadêmico a base
referencial para que todos os assuntos sejam tratados de modo cientifico, oferecendo

contextualização, consistência e credibilidade à investigação. Para não perder a autenticidade,
verifica-se então que todo trabalho deve estar norteado pela teoria.
A revisão da literatura permite entre outros propósitos levantar soluções alternativas
para tratar de uma problemática. Permite, por exemplo, levantar dados e informações
contextuais para dimensionar e qualificar a problemática em estudo; levantar métodos e
instrumentos alternativos de análise e assegurar ao seu autor que o trabalho tem alguma
originalidade. (ROESCH, 1999, p.105)

2.1 — 0 papel do Marketing

A preocupação com a colocação dos excedentes de produção decorrentes da Revolução
Industrial e o aumento da concorrência aceleraram a busca da adoção dos conceitos de marketing.
Hoje em dia, o marketing está se tornando uma disputa das empresas pela propriedade de

informações ou pela propriedade de outros recursos. É possível copiar da concorrência produtos,
procedimentos, equipamentos, mas não hi como copiar suas informações e seu capital intelectual.
Desta maneira, as informações que as empresas possuírem podem funcionar como sua principal
vantagem competitiva.
Para Richers (2000), a empresa atenderá o consumidor eficazmente se procurar entende-lo
antes de buscar satisfazer seus desejos. Neste sentido, McCarthy apud Kotler (2000) classificou
as ferramentas utilizadas pelo marketing em quatro grupos, denominados os 4p's do marketing,
traduzidos para o português como: produto, praga, preço e promoção. A partir da análise destes
fatores de mercado é possível tomar decisões dos compostos de marketing.
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Richers (2000) considera as funções de análise e avaliação como um apoio à busca pelo
entendimento do consumidor, com o objetivo de satisfaze-lo. 0 autor coloca que a principal idéia
contida nos 4p's é a de que o marketing não pode ser concebido como um conjunto de funções
desconexas, mas sim como um fluxo continuo e sistêmico.
Drucker apud Kotler (1999, p. 25) afirma que "o marketing é algo tão básico, que jamais
poderá ser considerado ou visto como uma fonte isolada. É o negócio todo visto do ponto de vista
do consumidor, que é o resultado final".
Entende-se marketing, portanto, como algo essencial e que não pode ser considerado
como uma função separada na organização, deve interagir com todas as Areas para obter o
resultado esperado. 0 sucesso de uma empresa não mais é determinado por seu produtor, mas
pelo consumidor final, que está cada vez mais exigente.
Kotler e Fox (1994, p. 48) defmem o marketing como "a análise, planejamento,
implementação e controle de programas formulados detalhadamente, que visam oportunizar
trocas de valores voluntários com o que o mercado — alvo necessita e deseja". Além disso, é
preciso identificar o preço do produto, analisando se está de acordo com o que o mercado se
dispõe a pagar, qual deverá ser a divulgação do produto utilizada e conter um sistema de
distribuição eficaz.
A essência do marketing está em identificar necessidades não satisfeitas, de forma a
colocar no mercado produtos ou serviços que, ao mesmo tempo, proporcionem a satisfação dos
consumidores e gerem resultados para a empresa. Segundo Kotler (1992, p.31), "marketing é a
atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos, através dos processos de
troca".
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Marketing é uma atividade central das instituições modernas, crescendo em sua busca de
atender eficazmente alguma Area de necessidade humana. Para sobreviver e tomar-se bem
— sucedidas, as instituições devem conhecer seus mercados, atrair recursos suficientes,
converter esses recursos em programas, serviços e ideias apropriadas e distribui- Ias
eficazmente aos vários públicos consumidores. (KOTLER e FOX, 1994, p.23)

Portanto, o marketing não deve ser analisado apenas como uma ferramenta para vender
mais, mas como uma fonte de informação sobre as reais necessidades e desejos do consumidor,
utilizando técnicas de pesquisa de mercado, criando produtos diferenciados, preços coerentes e
estratégias de distribuição alinhadas com os ideais da organização, atingindo a satisfação de seus
clientes.
Segundo Sandhusen (1998, p. 37), "marketing é o processo de planejar a concepção, o
preço, a promoção e a distribuição de bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos
individuais e organizacionais". .1 á de acordo com Rangel (1997), marketing é a maximização do
processo de comercialização de um produto ou serviço, desde o momento de sua criação e
produção até a entrega ao cliente final, buscando superar suas expectativas a cada momento.
Percebe-se aqui uma concordância dos dois autores no que diz respeito ao conceito de
marketing. Segundo estes, é de extrema importância a participação do marketing desde a criação
e elaboração do produto até a chegada do mesmo em seu destino final. Tio necessário quanto
criar um produto, é planejar e executar sua promoção e distribuição, identificando os pontos de
venda para sua distribuição, clientes potenciais enfim, todas as atividades necessárias para
satisfazer o cliente no momento da troca.
Para uma empresa estar realmente orientada para o mercado, ela deve acreditar que
satisfazendo as necessidades dos clientes, ganhará lealdade, repetição de negócios e palavras de
recomendação, o que é essencial para a obtenção dos objetivos organizacionais. Com as novas

tecnologias, globalização e com a declarada competitividade mundial, o cliente passou a ser alvo
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de conquistas. As empresas percebem que não basta apenas criar e vender um produto é preciso
que este satisfaça as necessidades, desejos e sonhos de seus clientes. Assim surge a base para os
estudos aprofundados sobre os relacionamentos entre vendedor

e comprador, no chamado

marketing de relacionamento.

2.1.2 — Marketing de relacionamento (CRM)

Conforme McKenna (1992) o marketing de relacionamento surgiu nos anos 70 e 80, com
o amadurecimento das empresas de serviços. Os avanços tecnológicos como processamento de

informações e telecomunicações romperam barreiras possibilitando o direito de escolha aos
clientes e empresas.
Para Gordon (1999), o marketing de relacionamento pode ser considerado como o
instrumento unificador das iniciativas estratégicas do marketing, revolucionando e renegando os
conceitos anteriores sobre a produção e qualquer outra iniciativa de massa. Assim ele afirma que
o marketing de relacionamento não apenas modificou a visão mercadológica, mas substituiu

todos as orientações anteriores.

0 marketing de relacionamento difere substancialmente do marketing de massa, uma vez
que não visa um aumento temporário de vendas, mas busca a criação do envolvimento e lealdade,
construindo um laço permanente com o cliente. Os autores concordam que hi necessidade de
satisfazer o cliente garantindo a recompra, por intermédio das relações pessoais, seja por
qualidade do produto, serviço ou atendimento. Explicam ainda que não basta ter um produto de
alta qualidade, é preciso que os serviços e valores agregados a estes estejam de acordo com as
necessidades do consumidor. Muitas vezes, o produto não é o objetivo principal da compra, mas
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o valor agregado a este, na satisfação de um desejo ou na realização de uma sensação emocional
que lhe proporciona bem estar pessoal ou mesmo social, perante o meio de convívio.
Percebe-se que enquanto o marketing de massa visa aumentar a base de clientes, o
marketing de relacionamento tem como foco aumentar o número de necessidades atendidas
criando fortes laços com o cliente conquistando assim sua confiança e fidelidade.

0 marketing de relacionamento tem por função estabelecer, manter e aumentar os
relacionamentos com clientes e outros parceiros, de forma lucrativa e de maneira com
que os objetivos das partes envolvidas sejam atingidos. Isto é alcançado através da troca
mútua e do cumprimento de promessas. (GRONROOS,1994, p.9)

Assim, busca-se não apenas gerar satisfação, pela aquisição de um produto, mas criar

condições para que o cliente sinta realização ao adquiri-lo. Para isso é preciso gerar clima de
liberdade, espontaneidade e dialogo permanente. 0 cliente quer ser valorizado, quer sentir-se
bajulado e ovacionado tendo suas necessidades atendidas da melhor forma possível, assim

tornando-se fiel ao protagonista de tal realização.
Um dos esforços do marketing de relacionamento é buscar quais clientes devem ser vistos
como foco para a utilização de diferenciações, visando uma maior fidelidade entre as partes.
Kotler (2000) faz diferenciações entre os tipos de clientes e propõe à empresa buscar transformar
os clientes potenciais em clientes eventuais, de eventuais para regulares,

e depois em

preferenciais. Para ele clientes preferenciais são "clientes a que a empresa trata excepcionalmente
bem e com conhecimento".(Kotler 2000 p. 72).

As pessoas concentram suas energias nos clientes estratégicos, não em todos os clientes
dentro de um segmento, menos ainda nos segmentos prioritários. Os profissionais de
marketing de relacionamento precisam escolher com outros dentro da empresa e com os
clientes, e conseguir um bom consenso da escolha feita. (GORDON, 2001, p.82).

19

Para Porter (1989), uma empresa ganha vantagem competitiva executando atividades
importantes de uma forma mais barata ou melhor que a concorrência. 0 autor também destaca a
importância das empresas estabelecerem relações mais sólidas com seus clientes pela adoção de

estratégias de atração, retenção e calculo dos custos de clientes perdidos. Para o autor a visão de
marketing está em processo de mudança, da maximização do lucro a cada transação para
maximização do lucro de ambas as partes obtidas de cada relacionamento.
Conforme Stone (1992), 80% das vendas repetidas vem de 20% da base de clientes.
Várias tecnologias já estão disponíveis no mercado para que os dados deste tipo possam vir a ser
explorados pelas empresas com o intuito de transformá-los em informações. Algumas empresas
já possuem esse tipo de tecnologia, porém não a utilizam corretamente. Estas informações são
importantes para que a empresa possa descobrir estratégias objetivando cada vez mais conhecer o
seu cliente e interagir com ele.

Os profissionais de marketing de relacionamento deveriam estar desenvolvendo
sistemas de informação sobre o cliente em vez de sistema de informação sobre
marketing, com detalhes consideráveis sobre demografia, comportamento, atitudes e
interação do cliente com a empresa. (GORDON ,2001, p. 83)

0 marketing de relacionamento é o uso continuo de um conjunto de técnicas e processos
de marketing, que procura identificar, reconhecer, auditar e comunicar em relação A satisfação
dos clientes, buscando criar um relacionamento que se prolonga por muitas ocasiões, visando
beneficios mútuos, entre cliente e empresa. Este processo cria uma rede de relacionamentos, que
precisam seguir uma certa lógica para funcionar: definir a proposta de valor; identificar
apropriadamente segmentos de consumidores de valor; projetar valor nos sistemas de entrega; e
administrar e manter satisfação.
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Os consumidores de hoje trocam de marca sem nenhuma piedade buscando sempre atingir
seus desejos pessoais a custos mais acessíveis. Essa constante busca de satisfação decide se o
cliente vai ou não se tornar fiel à determinada marca, pois só importa a ele o atingimento de suas
necessidades.

Competir em tal mercado para conquistar clientes (a preocupação aparente da maioria
dos profissionais de marketing contemporâneos) pode ser fácil porque os clientes
demonstram lealdade de marca muito pequena. Eles poderiam comprar mais de uma ou
duas vezes. 0 que é consideravelmente mais dificil em tal dinâmica de mercado é
manter os clientes comprando regularmente uma marca ou serviço. Dados os custos
decorrentes de conquistar novos clientes, a única maneira de lucrar em tal situação é
aumentar o tempo de vida de compra dos clientes atuais. Portanto, a retenção de
clientes é de longe mais importante do que a atração de clientes. (VAVRA,1993, p.17)

Os investimentos da empresa para construir a fidelidade dos clientes podem ser
abordados, de acordo com Kotler (2000), em cinco níveis conforme segue:
Marketing Básico - o vendedor vende o produto;
Marketing Reativo - alem de vender o produto o vendedor encoraja o cliente a manifestar
dúvidas, fazer comentários ou queixas;
Marketing Responsável - é feito um trabalho pós-venda pelo vendedor para pedir
sugestões sobre o serviço prestado ou sobre o produto e para verificar se as expectativas dos
clientes foram atendidas. As informações oriundas deste trabalho ajudam a empresa a melhorar
continuamente seu desempenho;
Marketing pró-ativo - de tempos em tempos, o vendedor entra em contato com o cliente
para falar sobre novos produtos ou sobre a melhoria da utilização do produto já comprado;
Marketing de parceria - trabalho continuo com o cliente para descobrir meios de melhorar
o desempenho.
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Os clientes estio exigindo cada vez mais qualidade e serviço superiores, além de
alguma customização. Eles percebem menos diferenças reais entre produtos e mostram
menos fidelidade a marcas. Eles também podem obter muitas informações sobre
produtos por meio da Internet e de outras fontes, o que permite que comprem de
maneira mais tradicional. Os clientes estio mostrando maior sensibilidade em relação
ao prego e em sua busca pelo valor. (KOTLER, 2000, p.48)

De acordo com Churchill e Peter (2000, P. 518), "No marketing de relacionamento, o
fechamento da venda não é o fim do processo. Ao contrário os vendedores orientados para o
valor continuam trabalhando num relacionamento de longo prazo com os clientes".
Os clientes querem ser tratados como se fossem únicos, querem ser tratados de forma
individual. Porém, isto s6 pode ser feito se a empresa de uma maneira geral assumir compromisso
perante o cliente. A participação dos funcionários, fornecedores e demais envolvidos no processo

é de fundamental importância para a evolução do marketing de relacionamento, pois sem o
envolvimento de todos não hi como a organização se movimentar no sentido de satisfação total
do cliente.

A visão do marketing de relacionamento é que os relacionamentos efetivos entre as
pessoas, assim como entre as organizações, só são possíveis quando há um valor mútuo
que é contentemente criado e compartilhado. Isso requer que as pessoas dentro da
cadeia de relacionamentos pela qual é criado o valor para o cliente final trabalhem,
juntas para definir áreas de interesse mútuo e de potencial para serem compartilhadas.
(GORDON, 2001, p. 83)

Dentre os conceitos abordados até o momento, segue uma demonstração gráfica da
arquitetura da influência do marketing de relacionamento nas empresas, facilitando
entendimento da estrutura da cadeia de atendimento, e o foco cliente:

o

FIGURA 1: Arquitetura do CRM
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Frente a essa mudança no foco do marketing, de mercado global para cliente
individualizado e da introdução do marketing de relacionamento, as empresas buscam
diferenciar-se competitivamente. Uma das formas de atingimento da diferenciação é a aplicação
de programas de relacionamento ou fidelidade. Estes buscam aplicar na empresa os conceitos do
marketing de relacionamento com o objetivo de interação, formação de parcerias e satisfação do
cliente.

2.2

—

Programas de relacionamento ou fidelidade

Uma das formas que as empresas estão utilizando para que a interação entre empresa e
consumidor ocorra da melhor forma possível, é a utilização de programas de fidelidade, ou
relacionamento, como alguns são denominados. Segundo Gordon (2001) o relacionamento deve
lidar com diversos conceitos, que serão detalhadamente descritos.
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0 primeiro conceito por ele abordado é a mudança das expectativas do cliente, que tende

a crescer e a se sofisticar a cada compra. Sua constante alteração faz com que a empresa tenha
que adotar novas abordagens a partir dos programas já existentes. Os clientes estão sempre
buscando novidades, tanto em produtos como em serviços, e os programas oferecidos tendem a
mudar junto com as novas tendências.

Segmentar os clientes, não os mercados, é uma forma que as empresas podem adotar para
classifica-los, a partir de considerações como seus valores atuais e potenciais para a empresa e

sua receptividade para um relacionamento mais próximo, levando os clientes a serem
classificados como fraco, regular ou bom. Os investimentos em fidelização utilizarão esta
segmentação

para selecionar os clientes mais adequados,

alocando

corretamente os

investimentos. Os clientes não têm importância igual, quando a empresa percebe isso e começa a
direcionar seus esforços aos clientes mais rentáveis, há um natural aperfeiçoamento nas suas

estratégias, alcançando resultados mais promissores. As empresas que não fazem esta
diferenciação acabam satisfazendo muito pouco os seus melhores clientes e como conseqüência

disso perdem parte de sua lucratividade por alocar erroneamente seus investimentos.
Várias empresas guardam dados em grandes quantidades, porém falta um direcionamento

para estas informações. Esses dados devem servir para o conhecimento e a percepção do cliente e
do participante do negócio. t preciso coletar dados sobre cada categoria de clientes.
Ainda são poucas as empresas que administram o relacionamento em processos de
customização em massa. As empresas tarn que reconhecer o papel da tecnologia e trabalhar com

ela para aperfeiçoar o relacionamento com o cliente. Juntamente com este aspecto, o marketing
de relacionamento também deve ser utilizado dentro da empresa e os diretores devem dar suporte
aos seus gerentes e transmitir credibilidade perante o programa de relacionamento.

24

A qualidade do relacionamento depende de como a equipe trabalha, neste aspecto é
importante reconhecer os esforços da equipe

e recompensá-la pôr manter sempre o

aperfeiçoamento com os clientes. Muitas empresas vêem o marketing de relacionamento como
algo importante para o futuro, porém estas empresas precisam estar organizadas para o
relacionamento.
Outra abordagem importante que garante o sucesso dos programas de relacionamento é a
comunicação. Esta é a peça fundamental para o bom funcionamento do programa. Conforme a
abordagem de Vavra (1993), a comunicação deve ser sustentada para fortalecer a imagem da
empresa perante seus clientes, informar os clientes sobre novos produtos e relembrá-los sobre os
atuais, instruir o cliente de como é feito o processo de produção ou processo de entrega dos
produtos para que ele sinta uma credibilidade maior por esta empresa, fazer com que os clientes
sintam-se parte de um grupo exclusivo ou privilegiado que é a parte integrante do programa de
comunicações com clientes, reafirmar a decisão de compra do cliente. As empresas devem
reforçar a escolha de um produto ou serviço feito pelo cliente, a comunicação é uma forma de
valorizar o processo de compra.
A importância da comunicação em um programa de relacionamento pode ser definida
através da seguinte afirmação de Mckenna (1992, p. 121) "a comunicação é um diálogo. [•..] t
através do diálogo que as relações são construídas e os produtos são concebidos". Entretanto o
resultado desta comunicação, do desenvolvimento do diálogo deve ser esperado com paciência,
pois pode não se obter um retorno imediato. Segundo Mckenna (1992, p.134) "precisamos de um
longo tempo para estabelecer contatos e construir relações".
As empresas estão percebendo a importância dos programas de relacionamento, hoje é
possível encontrar este tipo de abordagem em Cia aéreas, restaurantes, sites de vendas,

supermercados, telefonia celular, ou seja, praticamente todos os ramos estão buscando este tipo
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de serviço. Hi diversos tipos de programas que são utilizados pelas empresas. Cabe destacar
alguns:
Modelo de recompensas - visa beneficiar o consumidor pela preferência da marca ou
produto, com prêmios, bônus e incentivos As compras. É o mais utilizado pelas empresas,
normalmente são atribuidos pontos para determinadas compras que poderão ser trocados por
algum beneficio após atingimento de metas;
Modelo Educacional - coloca A disposição do cliente materiais informativos sobre o
produto, ou sobre assuntos relacionados ao mesmo, com a intenção de educar o cliente para uso e
consumo do produto. Este tipo de programa é facilmente percebido pela indústria farmacêutica.
Modelo contratual - firmado um acordo entre cliente e empresa, que visa o cumprimento
de diversas cláusulas, proporcionando uma série exclusiva de beneficios.
Modelo de afinidade - visa agrupar as pessoas por um interesse coletivo, como a
publicação de uma revista ou matérias especificas.
Modelo de aliança - modelo utilizado por empresas não concorrentes para trazer uma
maior satisfação nos serviços prestados aos clientes. Um exemplo clássico deste tipo de
programa, é as companhias aéreas, que fazem a reserva de carros com as locadoras de veículos.
Cada um desses modelos busca formas de criar e manter um relacionamento duradouro e
estável com o cliente, usando um conceito especifico de reconhecimento. Cada empresa deve

escolher o modelo que mais se adapte aos desejos e expectativas de seus clientes.
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2.3 — As cervejas no Brasil

As empresas estudadas e exemplificadas durante o trabalho oferecem diversos tipos de
bebidas, que podem ser agregadas nas seguintes categorias: cervejas, refrigerantes, chás e
isotõnicos. Todas que pertencem à categoria "não alcoólica", como os refrigerantes, chi e
isotõnicos, fazem parte do portifólio das empresas, mas não serão focos do estudo.

As cervejas são o foco dos maiores investimentos e retornos para as empresas. 0 trabalho
visa explorar a fidelidade deste tipo de produto, onde estão concentradas as maiores
oportunidades e ameaças.
0 mercado de ce rv eja no Brasil é muito focado e rentável. 0 consumo médio per capita é

de 5 litros de cerveja por ano. Desta forma cada vez mais empresas buscam esta atividade de
negócio. Além das grandes cervejarias, lideres de mercado, hi em praticamente todas as regiões

do pais marcas regionais, que sobrevivem com produções bastante artesanais.
As cervejas podem ser classificadas em grupos gerais: pilsen e premium. A cerveja pilsen

é caracterizada pela sua cor clara e possui um médio teor alcoólico (de 3% a 5%). É obtida a
partir do malte tipo pilsen e Agua de baixa dureza. Sua origem é da cidade de Pilsen na República
Tcheca, mas apesar de ter nacionalidade estrangeira, é a cerveja mais consumida no Brasil por se
adequar ao clima e ao gosto dos brasileiros, que preferem cervejas mais suaves, ao contrário do
público europeu.

As pilsens são responsáveis por, aproximadamente, 90% do mercado, e todas as marcas
lideres são deste tipo de produto. Destaca-se a importância da marca líder, Skol Pilsen, que detêm
mais de 35% de domínio no Brasil. Estas cervejas são abordadas de maneira diferente por
algumas empresas, ou são posicionadas como marcas de valor, ou marcas de preço. É desta forma
que as outras pilsen procuram para combater o domínio da Skol, e da segunda marca.
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A cerveja Premium é considerada de um valor agregado maior, que busca se adequar
perfeitamente ao gosto do consumidor. Normalmente tem teor alcoólico maior que as pilsen, e
sua cor varia de acordo com seu tipo. Segue figura mostrando os tipos de premium
comercializadas no Brasil:

FIGURA 2 — Tipos de cerveja Premium
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0 mercado de premium no Brasil é muito menor que o mercado de pilsen, mas, com
preços entre 20% e 60% superiores, proporciona as maiores margens de lucro desta indústria, e

está crescendo enquanto o mercado cervejeiro como um todo vem de quatro anos de estagnação.
Hi dez anos, a categoria premium praticamente lido existia no Pais. Hoje, responde por 5% de um
mercado de 8 bilhões de litros e cerca de R$ 12,5 bilhões de faturamento anual. Com base nisto
as estratégias de marketing estão focando este segmento de produto, buscando reforçar a marca,
lançar novas embalagens e produtos e posiciona-los de forma a gerar o consumo por impulso.

2.4 - Marketing no ramo de bebidas

Considerando os conceitos de marketing abordados anteriormente, as cervejarias no Brasil
definem estratégias para satisfazer e encantar os clientes, vender e agregar valor is marcas. Seri()
descritas as técnicas e tecnologias de marketing mais comumente utilizadas.
0 ramo de cervejas sempre teve muita preocupação com sua imagem para o consumidor,

investindo em propaganda desde o inicio da comercialização. Com base nisso foram criadas
diversas campanhas publicitárias ao longo dos anos, para fixar a marca e chamar a atenção dos
consumidores.
Uma das primeiras formas de divulgação da marca foi o incentivo i cultura nacional.
Pode-se destacar, como exemplos de campanhas, a inauguração em 1914 do Teatro Cassino
Antártica pela Cia Antártica Paulista no centro de Sao Paulo. Outra campanha que ressaltou a

identidade brasileira foi a da mesma cervejaria no ano de 1972 com a campanha "Nós viemos
aqui para beber ou para conversar?", estrelada por Adoniram Barbosa. Na mesma época a
empresa também desenvolveu ações com as mulatas do Sargenteli.
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0 crescimento do pais começou a exigir outros tipos de eventos e as empresas de bebidas

foram fundamentais nessas iniciativas. Um dos marcos desse processo foi o rock in Rio I, evento
patrocinado pela Malt 90, em 1985. A Cervejaria Brahma no inicio da década de 90 realizou o
Show n°1, com Antônio Carlos Jobim e Jai) Gilberto, com apresentação em Sao Paulo e no Rio
de Janeiro.
A partir dai houve uma explosão de estilos e eventos surgindo no Brasil. As campanhas
publicitárias das cervejarias estiveram presentes na maioria deles, como a inauguração do
camarote da Brahma em 1990 na Marquês de Sapucai, a parceria com a festa de Peão de
Boiadeiros de Barretos pela Brahma em 1993 e a chegada da Antártica a Oktoberfest em
Blumenau em 1995.
A forma de incentivo à cultura mais forte e utilizada por todas as empresas é o incentivo
ao esporte. Pode-se enumerar diversas campanhas com este tipo de apelo, citando as mais
recentes, temos o Guarani Antártica como patrocinador da Seleção Brasileira de Futebol, a Pepsi
patrocinando o Corinthians, a Coca-Cola patrocinadora das Olimpíadas, além de placas
publicitárias nos estádios de futebol de todo o pais.
Outra forma de marketing comumente utilizada é o marketing institucional, através de
campanhas propondo o consumo consciente. Esta prática visa ganhar mercado pela
responsabilidade social. Praticamente todas as empresas já fizeram alguma campanha deste tipo,
normalmente elas são voltadas à conscientização, como por exemplo: instruir o consumidor a não
beber ao dirigir, incentivar o consumo moderado, etc.
Não é somente de propagandas que sobrevive o marketing do ramo, uma forma muito

utilizada e facilmente percebida para divulgação da marca é o investimento com refrigeração.
equipamento disponibilizado pelas empresas, além de trazer comodidade para o consumidor fi nal
e para o ponto de venda pela disponibilização do produto gelado, agrega valor à marca. Sua
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colocação no mercado é feita com base no histórico de vendas do ponto de venda e análise da
proposta de incremento de volume de vendas. Este estudo é feito para garantir o retorno sobre o
investimento que a empresa estará tendo.
Os equipamentos são desenvolvidos para suprir as necessidades de cada ponto de venda e
embalagem em exposição. No segmento auto serviço os refrigeradores são, em sua maioria, com
as portas de vidro, deixando os produtos A mostra do consumidor final. As embalagens
comercializadas são, na maioria, refrigerante 2 litros e cervejas latas e long necks. Os
refrigeradores são colocados perto dos check outs das lojas, estimulando o consumo de ocasião.

Já nos bares e botecos que trabalham prioritariamente com cervejas de 600 ml, os
refrigeradores são de porta "cega", ou sei a, não mostram o produto que está interno, pois estes
equipamentos conservam melhor a temperatura que os de porta de vidro. Seus espaços internos

são adequados is garrafas de 600 ml e são colocados em locais de fácil acesso dos funcionários
do bar, não se preocupando tanto com a exposição para o consumidor final, e sim com sua
utilidade para o ponto de venda.
Para cada tipo de ponto de venda e embalagem há um estudo por trás do equipamento
utilizado. Estes estudos são feitos e utilizados pelas empresas, priorizando o retorno da colocação
de cada equipamento no mercado. Esta pode ser considerada a pratica de marketing mais
utilizada pelas empresas. Todas trabalham com algum tipo de refrigeração, seja freezer, caixa
térmica, chopeiras, entre outros, e seu investimento é menor que o das campanhas publicitárias,
tendo um retorno mais rápido e garantido, desta forma as marcas artesanais demonstram seu
interesse pela estratégia, e podem acompanhar as ações das grandes empresas.
Outra forma de utilização do marketing é a quantidade e variedade de embalagens
oferecidas pelas empresas, que tendem cada vez mais a satisfazer os desejos dos consumidores.
As cervejas hoje são comercializadas em embalagens de lata com 350 e 473 ml, Vidro com 660,
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550, 500 e 355 ml e também em litro, como é o caso do chopp. Para cada tipo de embalagem hi
uma denominação e uma abordagem diferente. As latas de 350 ml são destinadas a todos os tipos
de clientes, mas suas prioridades são as lojas de conveniência e as redes de supermercado,
tentando estimular o consumo por impulso. As latas de 473 ml são foco das lojas de
conveniência, com a mesma abordagem das latas de 350 ml. Estas representam 70% das vendas
do auto serviço e 40% das vendas de rota, por isso a maioria das campanhas publicitárias está
voltada para estas embalagens.
As embalagens de vidro se diferem em quantidade e abordagem. As de 660 ml,
embalagem retornivel, tem como público alvo os bares, botecos, restaurantes, pela dificuldade de
acesso aos vasilhames pelo consumidor final. Nestes clientes a venda do produto chega a ser de
50%. Esta embalagem atrai o ponto de venda e as empresas pela alta margem de lucro que ela
proporciona. As embalagens de 550m1 são encontradas em cervejas super-premium, fatia
pequena do mercado, com preços mais elevados, que está disponível em lojas especializadas em
cervejas importadas, como Auto-Serviço, lojas de conveniência e lojas especializadas no ramo.
As embalagens de vidro com 355 ml são as conhecidas long neck, que tem uma boa participação
de mercado, e seu público alvo pode ser representados por todos os tipos de ponto de venda,
assim como a lata de 350m1. Foi lançado este ano em alguns estados brasileiros a long neck de
500m1, com tampa de rosca, com a abordagem "para você ir menos A geladeira".
A cerveja vendida em litros pode ser exemplificada pelo chopp, comumente
comercializado por cervejarias artesanais e pelas principais cervejarias do pais. Seu consumo é
feito em casas especializadas em venda de chopp e hi um forte consumo domiciliar, em festas e
eventos pequenos. Sua participação é pequena, mas muito valorizada pelo consumidor final,
principalmente em cidades como o Rio de Janeiro, que faz parte da cultura local um chopp no
final de tarde na praia de Ipanema
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Muito das mudanças nas embalagens das cervejas brasileiras aconteceu para agradar o
público feminino. Assim como acontece em outros ramos verificou-se a necessidade de agradar

esta fatia do mercado que cada vez mais decide a compra. Para isso são feitos rótulos mais
atrativos, tampas mais fáceis de abrir, embalagens mais leves e fáceis de carregar. Para
exemplificar esta tendência está sendo lançada a long neck com tampa de rosca, devido ao
enorme número de reclamações por parte das mulheres, da dificuldade de abrir a garrafa de long
neck tradicional. Esta tendência não é apenas brasileira, mas pode ser percebida no cenário

mundial, afinal, a mulher é responsável pela maioria das compras em Supermercados, tem o
maior índice de compras por impulso e dá a palavra final no ato da compra em grande parte das
vezes.
Finalmente, os alicerces do marketing para as empresas são: ter um produto de qualidade
presente no ponto de venda, na quantidade suficiente, na embalagem adequada, a uma
temperatura ideal, com um preço competitivo e na hora certa. A estratégia de marketing das
empresas vai além das propagandas e material de merchandising, ela aplica toda a cultura da
empresa nos ponto de vendas, contemplando todas as areas e estruturas para este atendimento.
Percebe-se a aplicação dos conceitos de marketing definidos pelos autores na utilização prática
das empresas.

2.5

—

Canais de Comercialização

Existem diversos tipos de organizações de varejo e, com a evolução do processo de
comercialização, novos formatos \rem surgindo para atender as necessidades distintas do

consumidor final quanto aos níveis de serviços. Kotler (2000 p.54.0) define quatro níveis de
serviços em que os varejistas podem se posicionar.
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-

Auto-Serviço: o auto-serviço é à base de todas as operações de desconto. Muitos clientes

se dispõem a procurar, comparar e selecionar produtos para poupar dinheiro.

- Seleção: os próprios clientes encontram os produtos que querem comprar, embora possam
pedir ajuda. Os clientes completam, suas transações pagando a um vendedor pelo item.
Serviço limitado: são expostas mais mercadorias à venda, e os clientes precisam de mais

informações e ajuda. As lojas também oferecem serviços, como crédito e privilégio de
devolução de mercadoria.
- Serviço completo: os vendedores estão prontos para ajudar em todas as fases do processo
de procurar, comparar e selecionar. Os clientes que gostam de ser atendidos pessoalmente
preferem este tipo de loja. 0 alto custo de pessoal, juntamente com o maior número de
produtos especializados e itens de menor movimentação e com muitos serviços, resulta em
um varejo e alto custo.

Após serem identificados os tipos de varejo que atuam sobre o mercado faz-se necessário
sua segmentação para melhor trabalha-lo. Antigamente era comum ser utilizado o marketing de
massa, tendo todos os consumidores tidos como iguais, e sem personalização dos produtos, mas
devido as exigências atuais esta estratégia não é mais muito utilizada.

Um segmento de mercado é formado por um grande grupo de compradores identificável em
um mercado. A empresa que pratica marketing de segmento reconhece que os compradores
diferem em seus desejos, poder de compra, localizações geográficas, atitudes e hábitos de
compras. Entretanto, a empresa não está disposta a personalizar seu "pacote" de
ofertas/comunicações para cada consumidor individual. Ao contrario, ela procura isolar
alguns segmentos amplos que formam um mercado. (KOTLER, 2000, p.226)

A segmentação de mercado permite elaborar programas de marketing mais eficientes,
adequando melhor o serviço as necessidades dos segmentos de mercado selecionados. Além
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disso, ela possibilita posicionar o produto em um segmento especifico, com maior vantagem em
relação à concorrência.

2.5.1 — Segmento auto-serviço

Entre os formatos existentes no auto-serviço, por possuir maior visibilidade e freqüência
de visitas, o supermercado é o que mais se destaca. Ele chama a atenção dos consumidores e dos

fornecedores das mais variadas linhas e tipos de produtos. A loja do supermercado é visada por
produtores de alimentos, vestuários, calçados, artesanatos, eletrodomésticos, peças para

automóveis, ferramentas, utilidades domésticas, frios, bebidas, informática e muitos outros. Isso
mostra a importância dos supermercados no mundo moderno. Kotler (2000, p.541), define o
supermercado como "operações de auto-serviço relativamente grandes, de baixo custo, baixa
margem e alto volume, projetado para atender a todas as necessidades de alimentação, higiene e
limpeza doméstica".
As lojas de supermercado podem ser diferenciadas pelo tamanho da área de vendas, o

número de check outs, o número de itens oferecidos, bem como a natureza e origem dos mesmos,
alimentos e não alimentos. Segundo a ACNielsen, um supermercado é toda loja de auto-serviço
trabalhando necessariamente com alimentos (e outros) e com, no mínimo, dois caixas (check
outs) 6. disposição da clientela.

Nas principais redes de supermercado nota-se uma tendência de criação de novas ocasiões
de consumo e prestação de serviços, como praças de alimentação, bancos, livrarias, floriculturas,
entre outros comércios, agregando valor ao negócio, mantendo o consumidor mais tempo nas
lojas e aumentando sua freqüência de visitas. Esta tendência não é apenas por parte dos
supermercados, mas o governo com a intenção de proteger o mercado de bairro proibe algumas
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construções de lojas, conforme sua área, determinando que parte da área de vendas seja destinada
ao comércio local, estimulando a geração de empregos.
Em função da variedade de itens em exposição, poucos foram os setores da economia
brasileira que apresentaram um crescimento tão acelerado quanto o de supermercados. Em cinco
décadas o setor saiu da era do varejo de armazéns, empórios e feiras livres para a instalação de
uma rede de mais de 24 mil lojas cobrindo o pais, segundo o estudo Abras/ACNie/sen (2001),
representando, hoje, algo em torno de 6% do Produto Interno Bruto — PIB nacional.
Segundo a Revista Exame (2002, p.58), o segmento Auto-Serviço detinha 32,3% de
participação de mercado no Brasil, no ano de 2001, como pode ser observado no gráfico:

GRÁFICO 1: Participaçâo do varejo no faturamento brasileiro.
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Para a empresa o auto serviço se destaca pelo volume de vendas concentrado em uma
pequena parte do mercado. Os pontos de vendas que pertencem a esta categoria representam
cerca de 2% da base de atendimento total, e têm concentrado 50% do volume total, trazendo
cerca de 35% da margem de contribuição para a empresa.

0 principal motivo da baixa margem de contribuição gerada ocorre pela concentração e
dependência que o segmento corresponde. Os compradores das lojas de auto serviço e AS Rota
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s ão, na maioria, as pessoas treinadas para negociações, que tem como foco conseguir os menores
preços para repassar aos seus consumidores ou aumentar a margem para o seu negócio. Desta
maneira as negociações do segmento envolvem um grau de profissionalismo maior, e mais
dinheiro envolvido para o fechamento de ações. Os preços de tabela para as redes sio
invariavelmente menores que os preços dos outros segmentos da empresa, e os mesmo não
podem sofrer alteração durante os períodos sem prévia autorização das redes. Eles são 100%
controlados pelo corporativo da empresa.
A distribuição dos produtos se di de maneira mais prática, barata e eficiente, tendo duas
formas de entrega, as feitas via Centro de Distribuição Direta (CDD) e as Diretamente da fábrica
(VD). As redes passam os pedidos aos seus vendedores, e dependendo da quantidade de produtos
a carga pode ser retirada do próprio centro de distribuição de atendimento da rede, tendo horário
de entrega e maximização da ocupação do caminhão, ou se for fechada h. capacidade total do
caminhão, é feita uma marcação direta com a fábrica de produção mais próxima, eliminando um
atravessador e um custo de frete.
Algumas redes possuem o sistema de troca eletrônica de informações (EDI), aonde a
informação vai do sistema de pedidos do cliente diretamente para o sistema de faturamento do
fornecedor. Este sistema permite uma maior rapidez na troca de informações, mais eficiência nos
dados e menor custo por pedido. Nestes casos o vendedor atua apenas nas negociações de
promoções e alavancas de vendas, os pedidos de reposição de gôndola ficam a cargo do próprio
cliente.
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2.5.2 — Segmento Bar/Frio

A outra parte do comércio de varejo que atua no mercado brasileiro, para o ramo de
bebidas, é denominada Bar (pela ACNielsen) e frio para a Empresa. Sua caracterização para a
ACNielsen é a composição de lojas que tenham obrigatoriamente entrada de frente para

UME

ou área de circulação pública, balcão de serviço ou público e consumo no local de no mínimo 1%
do volume total.
A empresa entende que o frio é caracterizado por todos os pontos de venda que possuem
consumo do produto gelado no local de vendas. Desta forma, não são parte deste segmento de
mercado os clientes AS e AS Rota, lojas de conveniência e casas de chopp. Como exemplos deste
segmento pode-se citar, bares, botecos, padarias, restaurantes, casas noturnas.
Sua participação para a empresa é muito importante, no frio são feitos os maiores
investimentos com material de propaganda e há a maior concentração de funcionários envolvidos.
Esta preocupação com o segmento se di por dois motivos básicos, o segmento corresponde a
75% da base de clientes atendidos pela empresa, estes são responsáveis por aproximadamente
13% de volume de vendas e 30% da margem de lucro da empresa.
Para o frio as negociações são feitas em poucos momentos, e os preços são praticados de
forma mais livre, não tic) controlados como ocorre no AS e AS Rota. Esta é a principal razão do
segmento trazer uma margem maior para a empresa, mesmo tendo um menor volume de vendas.
Sua distribuição é feita de maneira irregular, sem critérios de quantidade por pedido,
gerando um custo de entrega mais elevado. É possível o ponto de venda pedir apenas uma caixa
de produto e ter o mesmo entregue a qualquer horário na sua porta. Como a base de clientes é
muito vasta e a equipe de entrega é terceirizada, ocorrendo muita troca de funcionários, os indices
de devolução deste segmento são elevados, causando custos adicionais para de entrega.
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3— DESENVOLVIMENTO

3.1 — Metodologia

Os trabalhos científicos devem conter uma metodologia que de suporte ao tema abordado,
de modo a alcançar os objetivos traçados para o mesmo. Neste capitulo será abordada a
metodologia utilizada na pesquisa pertencente a este trabalho.

3.1.1 — A Pesquisa

0 trabalho foi composto de diversas etapas para sua formação. A primeira foi o

levantamento do problema de pesquisa, considerando todos os fatores de mercado que o cercam.
A pesquisa tem diversas limitações como a dificuldade de acesso a informações e a vasta
abrangência do tema. Deste modo foram traçadas as delimitações para a sua realização,

analisando os resultados do CDD Florianópolis, não estendendo as conclusões para os resultados
das ações no Brasil.
Após estas definições, a elaboração dos objetivos foi elaborada, tendo a preocupação de

conseguir alcança-los e atender As justificativas propostas. Os objetivos estio enquadrados no
tipo exploratórios, que conforme Raupp e Beuren (2003, p. 80) sin:

Algumas finalidades primordiais, como: proporcionar maiores informações sobre o
assunto que se vai investigar; facilitar a delimitação do tema de pesquisa; orientar a
fixação dos objetivos e a formulação das hip6teses; ou descobrir um novo tipo de
enfoque sobre o assunto.
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A revisão da literatura foi o próximo passo estudado, para dar suporte aos objetivos
propostos, embasando a pratica da empresa com o referencial existente. Nesta etapa foi feito o
levantamento bibliográfico dos autores que deram sustentação teórica A pesquisa.
Feita a parte teórica deu-se inicio A dissertação dos programas de fidelidade Verão

e

Prêmios e Te) Contigo que serão os objetos de estudo do trabalho. Deles foi disserta(
importância, mecânica de utilização, aplicação e método no mercado e objetivos esperados pela
empresa.
Como fonte de base teórica, na dissertação dos programas foram utilizados dados
secundários para sua formulação. Estes dados, segundo Mattar (1996, p. 48) "[...] são aqueles que
já foram coletados, tabulados, ordenados e, As vezes, até analisados, com propósitos outros de
atender As necessidades da pesquisa em andamento, e que estão catalogados A disposição dos
interessados".
Feita toda a estruturação de como se aplicam os programas, passa-se para a análise dos
resultados. As informações que deram embasamento para as análises foram obtidas através de
dados secundários, como: sistema de faturamento, registros de vendas e pesquisas de mercado.
Todos os dados levantados foram através de estudo de caso, com observação das variáveis já
existentes na empresa.

um método muito produtivo para estimular a compreensão e sugerir hipóteses e
questões para a pesquisa. 0 método de estudo de caso pode envolver exame de registros
existentes, observação da ocorrência do fato, entrevistas estruturadas, entrevistas não
estruturadas, etc. o objeto do estudo pode ser um individuo, uma organização, um grupo
de organizações ou uma situação. (MATTAR, 1996, p.84)

Após o levantamento dos dados, foram analisadas as informações buscando definir as
premissas para um programa de relacionamento ideal A. empresa e confrontar as bases teóricas
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com a realidade da organização. Neste momento, a pesquisa terá miter conclusivo e descritivo.
Conforme Mattar (1996, p.23) "as pesquisas conclusivas são caracterizadas por possuírem
objetivos bem definidos, procedimentos formais, serem bem estruturadas e dirigidas para a

solução de problemas ou avaliação de alternativas de cursos de ação". 0 objetivo deste tipo de
pesquisa é testar hipóteses especificas e examinar relações especificas.

A pesquisa descritiva expõe características de uma determinada população ou de
determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir
sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora
sirva de base para tal explicação. (VERGARA, 1997, p. 47)

Consideraremos uma amostra fixa da população, medindo-a em diferentes momentos, sob
as mesmas variáveis. Estas serão de natureza quantitativa, pois visa quantificar os dados e
generalizar os resultados da amostra para a população alvo.

3.1.2 A Empresa
-

0 trabalho se desenvolverá sobre o estudo de caso do acompanhamento das ações de
fidelização dos clientes da AmBev — Cia. Brasileira de Bebidas S/A., na unidade de
Florianópolis.

3.1.2.1 Histórico
-

A história da empresa remete ao fim do Séc. XIX, quando o Brasil começou a engatinhar
na direção da industrialização. Em 1.885 é fundada, em São Paulo, a Companhia Antártica
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Paulista. Três anos mais tarde, o Suíço Joseph Villiger, registrou na junta comercial da Capital do
Império a marca Brahma.
Ambas tiveram crescimento rápido no inicio de suas atividades e, com apenas seis anos
após suas fundações, abriram seu capital, se tornando sociedades anônimas (Companhia Antártica
Paulista S/A e Companhia e Cervejaria Brahma S/A).
As empresas, por serem centenárias, possuem uma trajetória similar e com muitos
momentos importantes. Cabe ressaltar alguns marcos:
Em 1.921 teve inicio a produção e comercialização do Guarani Champagne Antártica;
A Brahma lança o Guarani. Brahma em 1.927;

Antártica assume o controle da cervejaria que produz a marca Original em 1941 e a
Cervejaria Brahma S/A lança a Brahma Extra, dando ênfase na qualidade dos ingredientes;
A cervejaria Bohemia, nascida em 1.853, passa para o controle da Companhia Antártica
Paulista em 1.961;
As Cervejarias Reunidas Skol-Caracu S/A lançam a primeira cerveja em lata do Brasil em
1.971, a Skol 350 ml;
A Antártica passa a exportador seus produtos para os Estados Unidos, Europa e Asia já no
ano de 1.979, iniciando a comercialização no mercado internacional;
A Companhia e Cervejaria Brahma, em 1.980, adquire o controle acionário das
Cervejarias Reunidas Skol-Caracu S/A, que fabricava a cerveja Skol desde 1.967;
Quatro anos após a aquisição das Cervejarias Reunidas Skol-Caracu S/A, a cervejaria
Brahma passa a produzir a Pepsi-Cola no Brasil;
As duas empresas no ano de 1.989 lançam as versões Diet dos seus Guaranis, Antártica e
Brahma;
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A primeira cerveja sem álcool do pais, Kronenbier, é lançada no ano 1.991, pela Antártica
Paulista;
Em 1.993 inicia a internacionalização da Brahma, que constrói sua fábrica na Argentir
Logo após sua internacionalização, em 1.997, a Brahma passa a ter suas ações negociadas
na Bolsa Nova Iorque.
Em 30 de março de 2000, foi anunciada a fusão das duas maiores cervejarias do Pais, a
Companhia Cervejaria Brahma e a Companhia Antártica Paulista. Nasce a Companhia Brasileira
de Bebidas S/A, denominada AmBev. 0 objetivo da fusão foi consolidar uma organização com
capacidade para competir mundialmente em pé de igualdade com as gigantes do setor. Após dois
anos da fusão, por decisão do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), a Cia
vendeu a marca Bavária para a canadense Molson, que em seguida adquiriu a cervejaria Kaiser.
Para fortalecer sua presença na América Latina, a AmBev adquire cervejarias em vários países,
culminando com a compra de 37% da cervejaria Quilmes, líder de mercado na Argentina.
Além de estar presente em todo o Brasil, distribuindo seus produtos através de uma rede
de 550 revendedores exclusivos e 45 centros de distribuição direta, a AmBev exporta hoje seus
produtos para o Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia, Chile, Bolivia, EUA, Portugal,
Espanha, Italia, França, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Angola e Japão. Possui, no momento, 33
unidades de fabricação de bebidas no Brasil (refrigerante, cerveja, água, chá gelado e isotônico);
1 maltaria; 2 fábricas de concentrado de refrigerante; 1 Fazenda de Guaraná e 1 unidade de
fomento de cevada, totalizando 49 unidades no Brasil e exterior. Seu quadro de funcionários
conta com aproximadamente 18.000 colaboradores.
Após vários meses de negociação, em março de 2004 ela firmou uma aliança global com a
Belga Interbrew, se tornando a maior cervejaria em volume de vendas do mundo e a segunda
maior em faturamento, com 13,9 bilhões de dólares. Seu valor de mercado está estimado em 23
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bilhões de dólares. Juntas, possuem fábricas em 36 países, produzindo mais de 200 marcas
presentes em 140 países com uma participação de 15% no mercado global de cervejas.

3.1.2.2 — Missão e Visão

A missão é a razão de ser da empresa e representa o negócio em que ela se encontra. Visa
comunicar interna e externamente o propósito do seu negócio. Segundo Tiffany & Petterson

(1998) a missão da empresa deve:
Destacar as atividades da empresa, incluindo os mercados que ela serve, as áreas

geográficas em que atua e os bens e serviços que oferece;
enfatizar as atividades que sua empresa desempenha e que a diferenciam de todas as
outras empresas do mercado;
incluir as principais conquistas que você prevê para os próximos anos;
transmitir o que você quer dizer de forma clara, concisa, informativa e interessante.
A missão da AmBev é "desenvolver o mercado de bebidas profissionalizando suas
Revendas e Centros de Distribuição Direta, distribuindo produtos AmBev com excelente

prestação de serviços aos clientes, ao menor custo, agregando valor para a Cia e Revendedores".
A via) funciona como a bússola da organização, mostrando a dire* na qual a empresa

está caminhando. Além de apontar o caminho para os objetivos, motiva as pessoas em alcançalos. Representa as maiores esperanças e os mais expressivos sonhos da empresa. A via) é a
imagem compartilhada daquilo que os administradores da organização esperam que ela seja ou
venha a ser no futuro.
A AmBev definiu sua missão para atingir até 2005 da seguinte maneira: "Queremos ser
reconhecidos como a mais competitiva companhia de bebidas do mundo (Ebitda/Rol), con

44

crescimento anual de 15% no EVA. Chegaremos lá recrutando, tr einando, mantendo pessoas
excelentes e antecipando-nos aos desejos do consumidor, fabricando e entregando produtos com
qualidade ao menor custo mundial".

3.2 — Pesquisas de Mercado

Para Kinnear & Taylor (apud MATTAR 1996, p.121), pesquisa de marketing "6 a

implementação e a monitoração de um programa de marketing numa pequena parte do mercado
geográfico-alvo para o produto em questão".

E um experimento controlado, realizado numa limitada, mais cuidadosamente
selecionada pat-te de um mercado, cujo objetivo é o de prever as conseqüências sobre as
vendas ou sobre os lucros, tanto em termos absolutos quanto relativos, de uma ou mais
ações de marketing propostas. (ACHENBAUM, apud MATTAR, 1996, p.121)

Para definir que tipo de pesquisa irá desenvolver, as empresas precisam definir quais

informações ela tem necessidade de descobrir. Passada esta etapa, ela precisa avaliar o custobeneficio que a pesquisa implicará.
A AmBev com o objetivo de monitorar seu desempenho em termos de indicadores de

mercado utiliza dois tipos de pesquisa, a Pesquisa ACNielsen e a Pesquisa Thornfis.

3.2.1 — Pesquisa ACNielsen

A pesquisa é fornecida pela empresa ACNielsen, é uma empresa do grupo VNU, líder
mundial em informação de mercado. Fundada em 1923, nos Estados Unidos, a ACNielsen atua
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no Brasil desde 1970. Está instalada em uma área de 15.000 m2, em Cotia, conta com 700
funcionários.
Oferece seus serviços em mais de 100 países, proporcionando medições e análises sobre a
dinâmica do mercado e as atitudes e comportamentos do consumidor. Tem disponível um banco
de dados com informações de diferentes Categorias de Produtos auditados. Este arquivo oferece

informações através da evolução histórica dessas Categorias e as marcas que as compõem.
De acordo com as necessidades do cliente, seja de entrar em um mercado ou
simplesmente obter uma visão geral do mesmo, pode-se escolher entre várias opções quais

variáveis serão analisadas, que variam de acordo com o grau de detalhe da informação solicitada.
A AmBev utiliza a pesquisa de mercado do Instituto ACNielsen no formato de Back

Data, ou seja, com um histórico de informações coletadas. A coleta de dados no mercado a ser
pesquisado é feita quinzenalmente, sendo que o inicio é sempre no dia 15, evitando assim que o
impacto da sazonalidade de final de mês distorça as informações.
Atualmente, as pesquisas encomendadas pela AmBev são abertas por família de produto
(Brahma, Skol, Antártica, Kaiser, Schincariol, Pepsi, Guaraná, entre outros), por estado, e ainda
por segmento de mercado. Os segmentos de mercados analisados pela pesquisa são o Auto-

Serviço, Tradicional e Bar.
0 segmento Auto-serviço é caracterizado por lojas que contenham como característica
fundamental o check outs, ou seja, balcão de saída na loja, com caixa registradora, terminal de
ponto de venda, máquina de somar, ou outros. Os exemplos deste segmento são os

Hipermercados, supermercados, médios e mini mercados e lojas de conveniência;
0 segmento tradicional é formado por todas as lojas que tenham obrigatoriamente balcão
e balconista, vendedor para atendimento, presença de alguns produtos alimentares e não tem
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como característica o consumo no local. Sao exemplos deste segmento armazéns, empórios,
padarias e mercearias.

0 bar é descrito por pontos de vendas que tenham obrigatoriamente entrada de frente para
uma rua ou it-ea de circulação pública, balcão de serviço ao público e consumo no local de no

mínimo 1% do volume. Exemplos deste segmento são bares, botecos, restaurantes, lanchonetes,
entre outros.
Hi alguns pontos de vendas que a leitura ACNielsen não se aplica, por serem
considerados de "dificil acesso". Sao exemplos destes pontos de venda trailers, cantinas de
clubes, empresas e escolas, docerias, academias, fast-food, farmácias, teatros, distribuidores,
entre outros.
A pesquisa atua em determinadas cidades, distribuídas das seguintes formas:
Todas as cidades com mais de 140.000 habitantes;
Cidades que tenham entre 70.000 e 140.000 habitantes serio pesquisadas 50% que
tenham índice > IPC;
De 0 a 70.000 habitantes serão pesquisadas 10% que tenham índice> IPC;
Areas aleatórias para "critérios estatísticos".
Os conceitos da ACNielsen mais utilizados pela AmBev sio os de participação de
mercado (share), que mostra a participação % do volume da marca em relação ao volume total do
mercado; a distribuição numérica, que mostra a representação % dos números de ponto de venda
que comercializam a marca; distribuição numérica sem estoque, representa o % de ponto de
vendas que comercializam o produto e estavam "desabastecidos" (sem produto quente e Frio),
para a AmBev só é considerado estoque produto quente, quando o produto está na geladeira já é
considerado vendido; distribuição numérica liquida demonstra o percentual de ponto de vendas
que efetivamente estão com produto da marca em análise, ou seja, exclui da base os que foram
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considerados sem estoque; e índice de preços, indica quanto em % a marca se encontra acima ou
abaixo do preço médio praticado pela categoria de produto.
Segue o gráfico extraído da pesquisa ACNielsen, mostrando a participação de mercado
das marcas no Brasil, no período de Jan/03 a Jan/04.

FIGURA 3 - Share de marcas
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3.2.3 - Pesquisa Thomas

A pesquisa Thomás é um processo proprietário da AmBev e leva este nome em função do
criador da ferramenta. Constitui em um software alimentado pelas informações coletadas pelos
próprios vendedores durante a rota e pelo sistema de faturamento da Cia.

Tal pesquisa é voltada para a obtenção de dados referentes à situação do mercado, no que
diz respeito à quantidade, presença de marcas, margem bruta, preço e prazo dos produtos próprios
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e dos concorrentes em cada ponto de venda. A partir da coleta destes dados, pode-se realizar
vários cruzamentos de dados, gerando análises especificas, como potencial de mercado,
elasticidade de preços, participação de mercado, entre outros, de acordo com a necessidade de

informações para a tomada de decisão do nível gerencial.
Seu objetivo para a Cia. é alavancar vendas e otimizar a aplicação de recursos no
mercado. A partir dela é possível planejar e executar ações direcionadas para oportunidades e
ameaças nos pontos de venda. Faz-se a análise de mercado necessária para cada tipo de ameaça e
tem-se a lista dos pontos de venda foco para combater a ameaça. Por exemplo, se a ameaça for
queda de volume de uma determinada marca, é possível selecionar os pontos de venda que
tiveram as maiores quedas de venda desta marca, e traçar uma estratégia direcionada para os
mesmos, visando recuperar a venda antes feita, ou até mesmo incrementar a venda dos outros
clientes que permaneçam com as compras estáticas.
Na coleta são verificados dados sobre as cinco principais marcas que atuam na região, que

sio denominadas marca 1 (M1), marca 2 (M2), e assim por diante. Ela é feita pelos vendedores
da cia. na sua rotina nos pontos de venda. Para conseguir todas as informações necessárias, os
vendedores precisam coletar dados do estoque, Area de vendas e informações de vendas

fornecidas pelo proprietário do ponto de venda. Estas informações fazem parte da rotina básica
esperada pelos vendedores em rota, a pesquisa deve agregar informações, não atrapalhar o
vendedor em rota, quanto mais dificil for a coleta dos dados, maiores as chances de falta de
qualidade dos dados coletados.
Os pontos de venda pesquisados na coleta são todos os da base de atendimento da

distribuição, mas os foco da pesquisa são os clientes que trabalham com cervejas 600 ml. Mesmo
os que não trabalham com o produto deverão ser coletados, informando o motivo de não
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pesquisa. Esta atitude é tomada para diminuir ao máximo a margem de erro de coleta. Quanto
maior a precisão melhor serão as análises a partir da pesquisa.
Essa pesquisa é realizada por todas as unidades da Cia. A vantagem em relação a
ACNielsen é que cada unidade consegue visualizar as informações do seu mercado, podendo
assim, definir estratégias próprias. t importante ressaltar que tal pesquisa trata-se de um censo de
todos os pontos de venda atendidos em todos os segmentos.

3.3

—

CDD Florianópolis

A origem do Centro de Distribuição Direta (CDD) Florianópolis está ligada A decisão da
antiga Companhia Cervejaria Brahma (CCB) de distribuir diretamente os seus produtos aos
clientes, incrementando assim as suas margens. Em 1.996 a CCB incorporou a revenda Brahma/
Pepsi Max William. Através de ação judicial de desimpedimento de área, o contrato com o
revendedor foi encerrado e a CCB assumiu as atividades de distribuição da revenda. Em 1.999 a
revenda Skol Koerich entrou em acordo com a CCB e também encerrou o contrato, passando o
CDD Florianópolis a ser bi-marca (Brahma e Skol). Finalmente, em maio de 2000, após a fusão
da CCB com a Companhia Antártica Paulista (CAP), a bandeira Antártica foi incorporada ao
CDD.
0 CDD Florianópolis conta hoje com aproximadamente 140 funcionários próprios e 160
terceiros. Dentre os funcionários próprios, a maior parte está alocada na área de vendas. A força
de trabalho terceirizada responde pelas atividades de reposição (supermercado), distribuição
(entrega), segurança, limpeza e recepção.
Seu volume de vendas é altamente irregular, devido a sazonalidade da regido. A venda de
cervejas em geral sofre influência direta da temperatura e estação do ano, pelo CDD estar situado
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em uma regido litorânea e turística, estes efeitos são percebidos com mais força. Isto acarreta em
diversas dificuldades locais, como planejamento logístico e produtivo. Nos meses de Março a
Outubro o CDD opera com uma rota fixa de 20 caminhões por dia, nos dias de yea() esta rota
fixa dobra, para 40 caminhões dia, tendo dias de pico máximo que se chega a ter 100 caminhões
carregados por dia. E possível traçar uma curva da sazonalidade da Area de acordo com o
histórico de vendas dos anos anteriores:

GRÁFICO 2: Sazonalidade CDD Florianópolis
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FONTE: sistema de Faturamento AmBev.

Os principais fornecedores do CDD Florianópolis são as fabricas que fornecem os
produtos comercializados por ele. Elas são as seguintes (classificadas por embalagem que
produzem):
Lata (cerveja e refrigerante): Sapucaia (RS), Viamdo (RS), Jacarei (SP);
Long neck (cerveja): Curitiba (PR), Lages (SC), Jaguariima (SP), Jacarepagui (RJ);
Pets (refrigerante): Curitibana (PR), Viamão (RS);
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Garrafa 600m1 (cerveja): Lages (SC), Curitiba (PR), Jaguarifina (SP);
Embalagens de isotõnicos: Curitibana (PR), Viamão (RS).
Outro fornecedor, e prestador de serviços, fundamental para a saúde da distribuição é a
ALL — América Latina Logística. É a principal empresa de distribuição que trabalha com a cia.
Ela conta com uma frota Fixa de caminhões disponibilizados para as entregas da Cia, e em dias
de venda acima da rota fixa conta com um cadastro de diversos freteiros para os dias de pico.
Além da ALL também prestam serviços para a Cia a empresa Visal, Prima e VS, que cuidam da
limpeza, segurança e repositores de supermercados.
Em relação aos consumidores a empresa deve obedecer a todas as normas impostas pelo
Código de Defesa do Consumidor. Quanto aos impostos, por ser uma empresa de bebidas, a
empresa em análise possui uma elevada carga tributária incidente em seus produtos. Em Santa
Catarina o ICMS é de 25% para cervejas e 17% para refrigerantes, além desses hi incidência de
IPI e do ICMS substituto, este último é cobrado pelo governo com base em pesquisa de preços ao
consumidor realizado pelo mesmo visando recolher antecipadamente o imposto dado ao alto grau
de informalidade no mercado varejista.
Verificando necessidades diferentes de cada tipo de cliente, sensibilidade a preços
praticados e visando fornecer melhor atendimento e aproveitar todas as oportunidades de
mercado, a Cia separou os clientes em segmentos que recebem políticas comerciais diferentes e
atendimento por estruturas diferenciadas, descritas abaixo:
Clientes chaves - clientes com faturamento AmBev acima de 10 milhões por ano, que
podem ser exemplificados pelas grandes redes de supermercado. Estes são definidos pela
diretoria corporativa da Cia;
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Clientes regionais - clientes com faturamento AmBev entre 1 e 10 milhões por ano, e são

definidos pela diretoria comercial. Pode-se citar como exemplo as redes de Supermercado com
representatividade estadual;
Sub — Distribuidor - clientes que tem por atividade fim distribuir ou sub-distribu
bebidas da Cia ou da concorrência. Estes estabelecimentos não possuem nenhum tipo de contrato
com a Cia., normalmente trabalham com várias marcas, vendem bebidas destiladas e atuam em
clientes não atendidos pelo CDD.
AS Rota - lojas de auto-serviço de médio e pequeno porte, que não se encaixam nos
segmentos cliente chaves ou regionais, além de lojas de conveniência;
Frio - segmento formado por todos os pontos de venda que comercializam o produto
gelado para o consumo no local, como por exemplo: bares, botecos, restaurantes, lanchonetes,
etc.
A representatividade de clientes e a distribuição de volume por segmento dos clientes
atendidos pelo Centro de Distribuição se encontram na figura a seguir:

FIGURA 4— Composição de volumes e clientes por segmento de mercado
REPERSENTATIVIDADE (%)
SEGMENTOS
Clientes

Volume

Clientes Chaves

1%

15%

Clientes Regionais

1%

35%

Sub-distribuidor

2%

12%

AS Rota

21%

25%

Frio

75%

13%

TOTAL

100%

100%

FONTE: Sistema de Faturamento — CDD Florianópolis
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Pelos conceitos de segmentação adotados pela empresa, ela desenvolveu uma estrutura
própria de atendimento para se adequar is particularidades de cada area, visando estreitar o
relacionamento com os clientes de cada categoria. Desta maneira, o CDD conta com
estruturas para atendimento ao mercado: a estrutura de Clientes Chaves (ECC) e a Estrutura de
Rota.
A ECC é composta por uma Sala de Vendas Auto-Serviço, tem urna base de 11 redes, é
formada por clientes chaves e regionais. A sua gestão é de responsabilidade de um gerente de
vendas e um gerente de trade-marketing,

além destes, quatro supervisores de vendas, um

supervisor de trade-marketing, dois representantes de vendas, quatro representantes de execução,
duas assistentes de vendas e um analista de vendas completam o quadro de pessoal da sala. Tem
uma política de preços e gestão de verbas próprias, que são liberadas e controladas pela Diretoria
Regional da Cia.
Na estrutura de Rota existem duas Salas de Vendas denominadas ilha e continente. A Sala
de Vendas Rota Continente tem em sua base de clientes todos os pontos de vendas Frio que ficam
situados no Continente da Grande Florianópolis, nesta parte da base de atendimento atuam três
supervisores de vendas e vinte e um vendedores. Além disso, ela conta com mais um supervisor
de vendas e quatro vendedores que atendem todos os clientes noturnos (pontos de vendas que só
tem funcionamento durante a noite) e as casas de chopp, nesses casos os clientes estão
localizados tanto na ilha como no continente. A sala fica sob responsabilidade de um gerente de
vendas, que tem apoio de um supervisor de trade-marketing e dois auxiliares de marketing.
Completando a estrutura de vendas, a Sala de Vendas Rota Ilha possui um quadro de 38
funcionários, considerando gerente de vendas, supervisores de vendas, supervisor de trademarketing, vendedores, auxiliares de marketing e repositores. A maior parte dos clientes foco
desta sala são do segmento frio e estão localizados na Ilha de Florianópolis, fazendo
53
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também da base de atendimento os maiores clientes do segmento AS Rota (representam 70% do
volume total do CDD no segmento, denominados Top. AS Rota).
Faz parte, ainda, da estrutura do CDD, a Area de Logística responsável pela puxada de
produtos nas fabricas e entrega de produtos aos clientes estando subordinada i Gerência Regional
de Operações, o setor Financeiro e Administrativo, também subordinados A Gerência Regional de
Operações, responsáveis pela gestão financeira da unidade e a Area de Gente e Gestão,
responsável pela implantação das ferramentas da qualidade, treinamentos, gestão de pessoal e

pela execução das diretrizes da Gerência Regional e Diretoria Corporativa de Gente e Gestão.
As tecnologias utilizadas pelo CDD contam com a força de vendas AmBev, que
disponibiliza Palm Top para todos os vendedores em rota, proporcionando maior agilidade e
qualidade de informações aos vendedores. Eles vêm com o sistema de descarga remota, que
permite a transferência dos dados contendo os pedidos do vendedor, através de seu celular,
diretamente para o sistema de faturamento da Cia.
Com relação aos concorrentes, as principais marcas que afetam a distribuição do CDD são
a Schincariol, distribuída pela Distribuidora Koerich e a Kaiser e Bavária, marcas da canadense
Molson, comercializadas pela Distribuidora Vonpar. Além de marcas concorrentes o CDD
também sofre as ações dos sub-distribuidores que comercializam para os mesmos pontos de
vendas que CDD. Com prazos e preços muitas vezes mais competitivos, causando queda nas
vendas.

3.4 — Programa de Relacionamento

Seguindo as tendências de mercado evidenciadas no trabalho, a AmBev lançou dois
programas de relacionamento para capturar maior participação de mercado nos principais
54
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clientes, o primeiro em 2003 destinado ao AS Rota e o segundo em 2004 direcionado ao
segmento Frio. Os programas possuem abrangências distintas, o de AS Rota foi uma iniciativa
local e o do Frio uma ação nacional, lançado pelo corporativo da Cia. Cada um dos programas e
suas ações serio descritos e analisados separadamente abaixo.

3.4.1 — Programa de Fidelidade Verão de Prêmios

Este programa de fidelidade desenvolvido pela Unidade de Florianópolis da AmBev está
destinado ao segmento AS Rota. Sua duração foi de 5 meses, tendo a interrupção de um mês
durante o período. Devido a sua importância para a empresa, foram selecionados como alvo do

programa os pontos de vendas "Top AS Rota", ou seja, os clientes que representam 70% do
volume total do segmento e 35% do volume total da estrutura de rota (120 pontos de venda) que
go atendidos pela Sala de Vendas Ilha.
Os clientes foco do programa são os maiores pontos de venda do segmento, que possuem
grande impacto no volume de rota e gera maior margem para a empresa. Por se tratar de uma
base com um número pequeno de pontos de venda e alta representatividade, o retomo deverá ser
visto com facilidade.
A partir deste foco inicial, foi apresentado o programa a todos os pontos de venda e
entregue uma carta de adesão (vide anexo 1), onde 52 pontos de vendas aderiram ao programa.
Com o objetivo de criar uma base de comparação, foi realizada uma pesquisa de mercado,
a Pesquisa Thomis, antes da implantação do programa. A participação de mercado nos pontos de
venda alvo do programa se apresentava da seguinte maneira:
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GRÁFICO 3 — Pesquisa Thomás (share AS Rota)
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FONTE: Sistema Integrado de Vendas - Pesquisa Thomás (out/2003)

AmBev com participação de mercado de 80%, tendo a Skol como líder com 54% de
participação. Outras marcas não AmBev com 20%, destacando-se Nova Schin aparecendo como
terceira marca com 15% e apenas três pontos percentuais abaixo de Brahma que é a segunda
marca do mercado com 18% de Market Share.

3.4.1.1 — 0 Programa

0 Programa denominado Verão de Prêmios, foi aplicado em duas etapas, no período de
01 de outubro A. 31 de dezembro de 2003 e de 01 de fevereiro A 31 de março de 2004. Dentre os
diversos objetivos que o programa visou, como a fidelização e satisfação, por meio de premiação
aos clientes mais importantes, era foco da empresa o alcance das seguintes metas:
Alavancar Volume de Vendas de Cervejas Pilsen (Skol, Brahma, Antártica), nas
embalagens 600 ml;
-

Alavancar Faturamento Total do ponto de venda (incentivar a comprar maior mix de

produtos);
-

Ter um Preço atrativo para consumidor final.
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Diante dos diversos modelos de programa de fidelidade existentes, como modelo
educacional, contratual, de afinidades, de serviço de valor agregado (ou adicional), de aliança, o
escolhido para o programa foi o modelo de recompensas, que procura recompensar o
relacionamento do cliente e a repetição da compra por meio de prêmios, bônus e incentivos.
Para convidar e estimular os pontos de venda AS Rota a participar do programa, o CDD
Florianópolis ofereceu um coquetel, em setembro de 2003, aos clientes selecionados, para
estimular a participação dos mesmos. 0 coquetel foi oferecido para valorizar os proprietários,
gerentes e compradores dos pontos de venda, mostrando sua importância para a Cia, agradecendo
a confiança que os mesmos sentiam e propondo a formação de parcerias ainda mais estreitas pela
utilização do programa que a Cia desenvolveu.
A premissa básica do programa era premiar os clientes que tiveram as maiores pontuações
nas metas traçadas para cada um deles. 0 gerente de vendas da área, em conjunto com seus
subordinados, traçou metas de volume e faturamento para cada um dos clientes selecionados, e
estes receberiam pontos conforme a figura abaixo:

FIGURA 5 — Pontuação dos itens do Programa
ITEM
Volume Total de Cerveja Pilsen
Faturamento Total
Ponto Extra Cerveja Pilsen
Ponto Extra Cerveja Premium
Ponto Extra Refrigerante
Prego Campego
TOTAL

..
.
.

META
100%
100%
Plus
Plus
Plus
Plus

PONTOS
.
1*
.i.

j

40
30
10
5
5

10
100

FONTE: Programa Verão de Prêmios.

A Meta dos pontos de vendas foi definida com base em seu histórico de vendas, aplicando
um crescimento de acordo com curva sazonal e alavanca definida pela Cia, tanto para volume
como de faturamento. Os espaços extras conquistados no Ponto de venda foram considerados
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pontos "plus", sem definição de meta. Botou — Levou pontos. 0 preço campeão, também
considerado como ponto "plus" seria cumprir o preço sugerido pela Cia/vendedor, que se torna
mais atrativo para o consumidor final alavancando mais vendas. Os Pontos de Venda foram
rankiados de acordo com suas pontuações totais e premiados mensalmente e trimestralmente em
2003.
Os três primeiros lugares de cada mês ganharam:
1° lugar: TV 29'
-

2° lugar: DVD

-

3° lugar: Bicicleta
0 vencedor do trimestre de 2003, ou seja, o ponto de venda que obteve melhor

desempenho em todo período do incentivo ganhou um computador. Nos meses de 2004, fevereiro

e março, não houve premiação para o melhor resultado acumulado, apenas premiações mensais.
Para cada meta de volume ou faturamento atingida em qualquer dos meses, o ponto de
venda receberia um cupom para o sorteio final. Além disso, os três primeiros colocados em cada
mês receberam cupons extras, da seguinte maneira:
1 0 colocado Ranking (5 cupons);
2° colocado Ranking (3 cupons);
3° Colocado Ranking (1 cupom).
Houve dois sorteios com os cupons apurados, o primeiro sorteio ocorreu no final de
janeiro de 2004, com os cupons apurados em 2003, e foi sorteada uma moto 125 CC. Os cupons
apurados em 2004 foram sorteados em abril de 2004, premiando os clientes com três micro
system e mais uma moto 125 CC.

59

0 programa teve seu término em março de 2004 por uma decisão da gerência do CDD
Florianópolis. A unidade não teve apoio de sua diretoria regional para dar continuidade ao
programa, e ela não tem auto-suficiência para determinar quais ações serio desenvolvidas.

3.4.2 — Programa de fidelidade "TO Contigo"

0 "T6 Contigo" foi lançado nacionalmente em janeiro de 2004, um momento muito
oportuno, após a perda de 7 pontos percentuais de market-share para a Nova Schin. O programa
foi desenvolvido pelo corporativo da Cia, tendo como foco o segmento frio.
Através da pesquisa Thomis foram selecionados os clientes alvo do programa.
potencial de venda foi o principal critério para a seleção. Todo o cliente com volume semanal
maior que 3 (três) caixas foram listados, chegando-se a uma meta de adesão de 1.200 clientes
para Florianópolis e 80.000 no pais, para uma base de atendimento de 1.000.000 no Brasil.
A adesão dos pontos de venda ocorreu em duas etapas. A primeira, foi negociar com os

clientes exclusivos das marcas AmBev, para valorizar a fidelidade destes para com a Cia. Este
perfil de clientes corresponde a, aproximadamente, 30% dos clientes foco para adesão. Na
segunda etapa buscou-se a adesão do restante da base, ou seja, os outros 70% dos clientes foco
que não trabalhavam exclusivamente com os produtos da AmBev.

3.4.2.1 — O Programs

Os objetivos centrais do programa são de valorizar as parcerias dos pontos de vendas,
trazendo vantagens aos mesmos pela compra das marcas ArnBev. Seu tipo de valorização é no
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formato de recompensas, através de premiações, descontos, facilidades e aliança com outras
empresas.
Para confirmar o interesse dos clientes selecionados em participar do programa, os
mesmos receberam o termo de adesão To Contigo (Vide anexo A), que deveria ser corretamente
preenchido e repassado para a empresa por intermédio do vendedor de atendimento. Em
Florianópolis 732 clientes aceitaram fazer parte do programa.
Um dos motivos de nem todos os clientes da base selecionada para o programa terem
aderido, foi a interrupção do mesmo em março de 2004, pois o CADE considerou que o
programa tinha caráter de exclusividade, proporcionando o monopólio das marcas, prática
proibida no mercado brasileiro. Desta forma, os clientes que já haviam aderido ao programa
puderam continuar usufruindo os beneficios do mesmo, mas não poderiam ser cadastrados novos
clientes.
Feita a adesão ao programa, o ponto de venda recebeu um kit adesão contendo portacartazetes especiais, feitos para deixar o ponto de venda mais bonito e diferenciado dos demais,
apliques com as logomarcas da cerveja mais vendida no estabelecimento e seis cervegelas,
material utilizado nos bares para conservar a temperatura das garrafas de cerveja (vide materiais
do Kit e exemplos no Anexo B). Além destes, a unidade de Florianópolis também recebeu mesas

e cadeiras de plástico que foram distribuídas na forma de empréstimo aos clientes aderidos, de
acordo com a necessidade de cada um. Também foram destinados equipamentos de refrigeração
com mesmo critério de distribuição que as mesas e cadeiras.
Junto com o Kit de adesão, no ato da aderência ao programa o ponto de venda passou a
contar com beneficios dados pela empresa. Dentre eles se destaca o cartão To Contigo, que além
de identificar os clientes aderidos, busca alianças com outras empresas, trazendo descontos ou
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premiações. Um exemplo foi à aliança com uma empresa de televisão a cabo, dando descontos
nos serviços.
Outro beneficio desenvolvido pelo programa é a diferenciação das regras para
abastecimento dos refrigeradores da Cia. Pelo padrão definido, o refrigerador de determinada
marca poderá somente ser abastecidos com produtos da mesma e seu portifólio. Para os clientes
do programa cada refrigerador poderá ser abastecido com todas as cervejas da Cia, assumindo um
lay-out próprio (vide anexo C).
Além dos materiais e facilidades que os clientes receberam no ato da adesão, há também o
sistema de pontos cumulativos. Os produtos foco do programa são as cervejas de embalagem 600

ml. A partir da compra de determinadas marcas os clientes acumulam pontos que valem prêmios.
Os pontos são distribuídos da seguinte forma:

FIGURA 6 — Pontuação Programa To Contigo
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FONTE: Regulamento Programa To Contigo

Os pontos são contados a partir do mês de adesão ao programa, independente do dia, ou
seja, mesmo que o ponto de venda tenha aderido ao programa no dia 20, a pontuação sera
calculada retroativamente, considerando desde o primeiro dia do mês.
Os pontos serão acumulados até o final do programa, ou até o término do ano de 2004, o
que vier primeiro, e o resgate poderá ser feito até 45 dias após o encerramento. Dentre os diversos
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prêmios que os clientes poderão resgatar há geladeiras, mesas, ar condicionados, entre outros
produtos que poderão ser utilizados para melhorar a venda, como também objetos para uso do
proprietário do estabelecimento, como aparelho celular, relógios, e até uma moto Honda Biz
(vide anexo D).
Para efetuar o resgate dos pontos a Cia criou uma central e 0800 para o ponto de venda
entrar m contato e fazer a solicitação dos brindes. A entrega será feita no local cadastrado no
termo de adesão, e apenas as pessoas cadastradas poderão ter acesso is solicitações. 0 prazo de
entrega será de 30 dias a partir da solicitação.
A qualquer momento o ponto de venda poderá se descadastrar do programa, ele terá
apenas que ligar em urna central do 0800 e solicitar seu desligamento. Até agora, em
Florianópolis, nenhum cliente solicitou seu descadastramento e vários já trocaram seus pontos,
ficando satisfeitos com o sistema de entrega e atendimento da central.
Todo o regulamento do programa, com todas as datas e centrals telefônicas está
disponível para visualização no anexo E.
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4— ANALISE DOS RESULTADOS

4.1 — Resultados Programa Vella de Prêmios

Serão mostrados e analisados os resultados que o programa Verão de Prêmios

proporcionou A Empresa no período de sua aplicação, para os 52 clientes do AS Rota
selecionados para participar. Os mimeros e as conclusões serão abertos mensalmente e as
variáveis discutidas serão: volume e faturamento, participação de mercado, presença de marcas

por pontos de venda e a satisfação e motivação dos clientes participantes.

4.1.1 — Volume e faturamento

A primeira variável a ser analisada sera volume e faturamento. Durante os meses de
outubro, novembro e dezembro de 2003 e fevereiro e março de 2004, dados constantes na figura.

FIGURA 7 — Volume e faturamento.
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FONTE: Sistema de Faturamento e Sistema de controle do Programa de Fidelidade da Cia.

A partir dos resultados obtidos em cada período, chega-se a algumas conclusões. No mês
de Outubro os clientes realizaram 103% da meta estipulada pela Cia. em volume e 110% em
faturarnento. No mês de Novembro o resultado foi ainda mais positivo, com 21% acima da meta

,
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de Volume e 50% acima da meta de faturamento. 0 mês de dezembro consolidou o sucesso do
programa em 2003, tendo o resultado de volume 26% acima da meta e 63% acima do
Faturamento.

No consolidado do período de 2003 as metas de volume e faturamento foram batidas de
maneira muito positiva, com 118% de atingimento em volume e 144% e faturamento, tendo total
apoio e proporcionando a formação de parcerias entre empresa/clientes. As metas foram tragadas

a partir do histórico de vendas dos clientes, sazonalizando pela curva do CDD, e propondo um
incremento de 5% de crescimento em relação ao ano anterior.
Além dos rendimentos que o programa trouxe neste período, as premissas dos programas

de fidelidade também foram atendidas, pois os clientes se sentiram valorizados e agregaram valor
as Wks a eles propostas, fato que se refletiu nas vendas e ações do período. Nesta fase do
programa, aproximadamente, 90% dos pontos de vendas contavam com pontos extras na Area de
vendas, faixas, cartazetes para exposição do produto e preços mdis competitivos para o
consumidor final. Esta movimentação encontrada foi para o alcance das metas 'plus" definidas
pelo programa. 0 lançamento do programa e sua boa divulgação fizeram os clientes se interessar

no alcance das metas, competindo entre si para receber os prêmios oferecidos.
Cabe ressaltar que neste período, além do programa, foram utilizadas outras ferramentas
para alavancar as vendas em função da necessidade de fechamento das metas anuais da Cia.
Exemplo de ações utilizadas foram: ações de prego em cerveja 600 ml e lata e, mais
especificamente no mês de dezembro, ação de consignação para os clientes foco do programa,
para antecipar o volume do pico de vendas no final do ano e reduzir os gargalos de distribuição.
Em 2004 os resultados não foram tão positivos quanto os de 2003. Em fevereiro a meta de

volume foi batida com 111% de atingimento e a de faturamento com 123%. Já em março a meta
de volume não foi alcançada, chegando a 91% de atingimento, mas o faturamento teve alcance de
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101%. As metas desta fase tiveram um acréscimo de 4,5% nas vendas do ano anterior, menos
agressiva que na primeira etapa do programa.
A interrupção do programa em janeiro fez com que vários pontos de vendas concluíssem
que o programa havia terminado. A divulgação por parte da empresa desta segunda etapa foi
falha, não esclarecendo nem motivando os clientes a participar como foi feito com a divulgação
de setembro. Estes fatores aliados à cessão das outras ações que Cia desempenhou em dezembro
foram os principais fatores pela queda neste período. Estas conclusões foram tidas pelas
conversas realizadas com os vendedores e contato telefônico com os clientes.
Nesta etapa não houve movimentação para o alcance das metas "plus", nem o interesse
por parte dos clientes na divulgação dos ganhadores. A empresa não fez contato com os mesmos
para fortalecer as premissas do programa, e os prêmios não foram reapresentados como

motivacionais.

4.1.2 — Participação de mercado

Para acompanhar a participação de mercado da AmBev nos pontos de venda da ação a Cia
utilizou sua ferramenta de marketing mais eficaz, a pesquisa Thomás. Para isso a coleta dos
dados foi feita em teas diferentes momentos, em outubro de 2003, em janeiro de 2004 evict abril
de 2004. Desta forma foi possível comparar e analisar o reflexo das ações nos pontos de vendas
selecionados. A análise 6 feita pelo % AmBev no ponto de venda e pela participação de cada
marca no faturamento total do ponto de venda. Para melhor visualização, segue abaixo os valores
de cada marca em cada uma das leituras:

FIGURA 8— Participação das marcas AmBev.
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FONTE: Pesquisa Thomás - Participação de mercado

Há duas situações distintas que devem ser analisadas pela participação de mercado, nos
meses que a ação foi bem desenvolvida e que houve participação e cooperação dos pontos de
vendas a Cia ganha share em todas suas marcas, resultado muito importante, pois demonstra que
as ações atingiram exatamente os principais concorrentes da empresa. A empresa não cresce
apenas com uma marca, mas com todas, mostrando seu domínio sobre os pontos de venda da
ação. 0 share AmBev Brasil no mesmo período cai aproximadamente quatro pontos percentuais,
sendo que a maior parte da perda acontece para a Paulista Schincariol. Cada 1% de mercado de
cerveja no Brasil eqüivale a 80 milhões de reais em faturamento, descontados custos e impostos,
esse 1% significa que o fabricante coloca limpo no caixa 26 milhões de reais.
JA no segundo momento, quando o programa perdeu um pouco sua força nos pontos de
vendas, os mesmos voltaram a comprar as marcas da concorrência. 0 fator positivo que pode ser
analisado destes resultados é que mesmo o programa perdendo força, o share das outras marcas
não volta ao seu patamar de antes da ação, as marcas perdem participação quando comparadas
outubro, a Skol cai menos de 1 ponto, a Antártica permanece inalterada e a Brahma ganha 3,9 pp.
Comparando graficamente, os valores se expressam no gráfico a seguir:
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GRÁFICO 4— Comparativo Share Meses Outubro, Janeiro e Abril.
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FONTE: Pesquisa Thomás

Na primeira etapa houve ganho de market share em todas as marcas AmBev, fato que não
-

ocorreu na segunda etapa. Porém, a perda dos pontos de venda foco quando comparada com o
desempenho Brasil, percebe-se uma queda menor (Brasil perde 3 pp., enquanto que ponto de
venda foco perde 1,9 pp.).
0 ganho de share na primeira etapa se deve não somente ao programa, mas pelo conjunto
de ações desenvolvidas ao final de 2003 focando o atingimento do volume orçado para o ano. Na
segunda etapa do programa, em 2004, há perda de 1,9 pontos percentuais de share nos pontos de
venda alvo da ação, enquanto que no Brasil Am13ev perde mais 3 pontos de participação.
Esta situação mostra claramente a guerra das cervejas tão comentada na impressa no

período, mostrando Nova Schin como uma marca emergente, que antes tinha uma baixa
representatividade no mercado interno consolidando sua posição como terceira marca no mercado
de Florianópolis. Ao mesmo tempo, Kaiser aumenta em 30% a sua participação neste mesmo
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mercado. Comparando-se a leitura de Abril com a de Outubro, AmBev cresce 3 pp. em share,
enquanto que o share Brasil AmBev cai 7 pp.

4.1.3 Presença de marcas por pontos de venda

A empresa entende que para crescer no mercado ela precisa abastecer a maior parte de
seus clientes, com o maior número possível de marcas, pois desta forma ela tomará os espaços de
seus concorrentes. Para efeito de calculo, foram considerados todos os produtos das famílias
pilsen, ou seja, no caso da Skol conta-se como presença de marca se o ponto de venda comprar

pelo menos uma caixa de Skol, de qualquer embalagem, dentro do mês. A apuração é sempre
feita mensalmente, e no programa foi acompanhada a cobertura estável, ou seja, clientes que
comp aram pelo uma caixa de qualquer embalagem de um produto pilsen nos três meses
consecutivos da leitura Thomás. Com isso chegou-se aos seguintes resultados absolutos para os
períodos analisados:

GRÁFICO 5 — Presença das Marcas
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FONTE: Pesquisa Thomás
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Mesmo com a perda de Share as marcas Brahma e Antártica crescem em distribuição,
estando presentes em praticamente todos os pontos de vendas. A Skol alcança a marca de 100%
de presença em janeiro e cai 3% em abril, mantendo elevada a sua presença nos pontos de venda.
Diante disto, conclui-se que a perda de share ocorre em handlers, ou seja, a distribuição se
mantém e a marca perde força ou pela entrada de um novo concorrente ou pelo crescimento de
algum concorrente já existente.
0 canal Auto Serviço é extremamente dinâmico e sensível a pregos. A partir deste cenário
e analisando as informações obtidas, pode-se chegar a conclusão que o programa por si se) não
garante incremento de market share, porém pode ser uma alavanca para a manutenção da
-

participação de mercado. Na primeira etapa observamos que aliado com outras ações o programa
impulsionou a participação AmBev nos pontos de venda foco. Já na segunda etapa, quando
implantado sozinho, minimizou a perda de participação. Nota-se ainda que o programa é
importante para aumentar a presença das marcas nos pantos de venda, pois em ambas as etapas
houve crescimento de distribuição, principalmente para as marcas com menor força.

4.1.4 - Satisfação e motivação dos clientes participantes.

Diante de todos os resultados analisados deste programa, a conclusão que se chega é que
ele teve duas fases muito distintas de aplicação, a primeira com o envolvimento de todos os
funcionários e clientes, que juntos trouxeram resultados de ganhos muito importantes para a
empresa e para os pontos de vendas. Nesta fase o empenho miltuo formou parcerias e buscou
atingir as metas traçadas, utilizando e aplicando todos os conceitos teóricos do marketing de
relacionamento.
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No segundo momento nota-se uma sucessão de erros cometidos pela empresa, que teve
um programa resultados promissores em mãos, mas não soube aproveitar seu potencial no
mercado. Mesmo com as ações que a empresa desenvolveu no ano anterior, o programa poderia
ter sido utilizado como suporte para novas ações em 2004.
Pela fragilidade da comunicação da empresa com seu cliente, fica evidenciado que os

conceitos do marketing de relacionamento atingidos na primeira etapa não foram tão bem
explorados, deixando de ser cumpridos alguns preceitos básicos, principalmente a falta de

comunicação. A contimtidade do programa poderia ter trazido resultados promissores para a
empresa, mas por decisão da diretoria regional ele teve que cessar, deixando a dúvida se traria ou

não retomo em longo prazo.

4.2 — Resultados Programa Ta Contigo

Serão mostrados e analisados os resultados que o programa To Contigo proporcionou
Empresa no período de sua aplicação, para os 753 clientes do segmento frio que aderiram ao

programa. Os números e as conclusões serão abertos mensalmente e por tipo de produto, pilsen e
premium, e as variáveis discutidas serão: volume, participação de mercado, presença de marcas
por pontos de venda e satisfação e motivação dos clientes participantes.

4.2.1 — Volume

A primeira variável analisada sera a representatividade do volume dos pontos de venda da

ação dentro do total da unidade. Segue os gráficos corn as percentuais atingidos, desde de
dezembro de 2003, aberto por cervejas pil.sen e premium;
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GRÁFICO 6— Volume de cerveja Pilsen
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FONTE: Controle programa To Contigo / sistema faturamento Cia.

A partir das informaçdes extraídas do gráfico de volume cerveja pilsen observa-se um
crescimento da participação dos pontos de vendas a partir da implantação do mesmo, sendo que
em dezembro de 2003 os pontos de venda To Contigo representavam 10% do volume de cerveja
Pilsen 600 ml, após a implantação do programa estes aumentaram sua representatividade para
uma média de 12%.
Quanto As cervejas premium, não houve mudança ern sua participação após a

implantação do programa. Ela manteve a média de 22% em nos meses de análise, sendo que nos
meses de março, abril e maio de 2004 sua média caiu para 20%.
Esta queda é intensificada pela sazonalidade da região. A base de clientes que aderiram ao
programa é formada por diversos clientes que tem seu movimento intensificado no verão, como
restaurantes de beira de praia tão comuns em Florianópolis, e nos meses de março a abril, onde se
verificam as quedas, estes clientes têm seu movimento reduzido há mais de 50%.
Uma característica fundamental destes clientes é o alto consumo de produtos premium,
pelo tipo de clientes que os freqüenta, normalmente turísticas, ou pessoas de poder aquisitivo
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maior. Desta forma a baixa no volume destes clientes influência diretamente no volume dos
produtos, consequentemente no percentual de cowpra da amostra.

4.2.2

—

Participação de mercado

Da mesma maneira que no programa verão de prêmios, a Cia utilizou a pesquisa Thomas
como ferramenta para medir os resultados de market-share conquistados em função da ação. Os
dados coletados utilizados para análise são das pesquisas rea1i7adas em janeiro, abril e junho de
2004. Desta forma 6 possível perceber por meio de comparação o impacto que as ações causaram
nos pontos de venda alvo. Abaixo segue o quadro resumo por marca, e com total AmBev de
participação em cada um dos períodos de pesquisa.

FIGURA 8 - Análise de participação das marcas AmBev.
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FONTE: Pesquisa Thomás - Participação de mercado

Analisando os períodos de levantamento de dados, nota-se o crescimento de participação
nas duas coletas. Mesmo com a queda da marca Skol na coleta de Junho, perdendo em relação a
posição que possuía em janeiro, o share AmBev cresce no período 4,1 pontos percentillis As
marcas Brahma e Antártica crescem o mesmo niunero de pontos, recuperando a queda da Skol.
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No período que as ações foram medidas, o Brasil apontou queda de participação de todas
as marcas, cenário oposto ao dos clientes do programa. Desta forma é possível observar que os
investimentos utilizados nestes clientes estão sendo direcionados para o atingimento da principal
meta da empresa de 2004, participação de 70% no mercado de cervejas nacional, número que foi
sua realidade até setembro de 2003.
Os clientes do programa alcançaram um percentual de participação de mercado muito alto
quando comparado ,á média Brasil. Neles verifica-se uma participação de 93,1% em Junho,
Florianópolis registrou 63% no mesmo período. Vale destacar que o CDD teve um aumento de

1,2 pontos percentuais da leitura de maio para junho, onde estes pontos de vendas influenciaram

positivamente para o alcance.

4.2.3 — Presença de mamas por pontos de venda

A presença das marcas nos pontos de vendas é importante para aumentar a distribuição
dos produtos, desta forma aumentando a participação do mesmo no mercado. O conceito
utilizado é o mesmo descrito no outro programa de fidelidade. Para

Bn Alin

foi aberto o número

de marcas por ponto de venda em cada um dos meses da ação, separando as marcas de cerveja
pilsen das premium. Esta separação é necessária, pois o volume de cervejas premium é muito

pequeno, acabaria irrelevante no consolidado total. Segue a medição consolidada do % de marcas
por ponto de venda em cada um dos meses do programa, de cervejas piLsen:
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GRÁFICO 7 - % marcas por Ponto de venda cerveja pilsen
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FONTE: Controle programa To Contigo / sistema faturamento Cia.

Mesmo havendo queda no índice, este não pode ser observado como aspecto negativo. A
base de clientes T6 Contigo é formada por muitos pontos de vendas verão, ou seja, clientes que, a
partir da sazonalidade de Florianópolis, tem volumes de vendas muito altos nos meses de verão, e
que param de comprar, ou até mesmo fecham nos meses de inverno. Desta forma, em abril e
maio o índice se manteve praticamente igual ao de dezembro, mostrando maior distribuição dos
produtos.
A média de marcas por ponto de venda do CDD Florianópolis em maio foi de 1,2. Os
clientes do programa mostram uma distribuição muito superior ao consolidado dos outros
clientes. Quando é analisada a base de clientes excluindo os pontos de vendas da ação este
número cai para 1,1, ou seja, em média cada ponto de venda trabalha com apenas uma marca da

Cia, tendo um vasto número de clientes que não compra nenhum produto, esmo tendo cadastro
ativo.
Da mesma forma podemos analisar o % de marcas das cervejas premium, pois a base de
clientes é a mesma, e sofre também a interferência da sazonalidade. No caso das cervejas
premium esta influencia ainda mais, pois este tipo de cliente tem uma participação maior na
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venda de cervejas premium que o resto da base de atendimento, como foi reforçado na análise de
volume de vendas.

GRÁFICO 8 - % marcas por Ponto de venda cerveja premium
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FONTE: Controle programa To Contigo / sistema faturamento Cia.

Os indices analisados do programa mostram uma melhora quando comparados aos
resultados do ano anterior, e até mesmo sobre o resultado nacional da Cia, mas quando
observamos a satisfação e motivação do ponto de venda percebe-se que o mesmo objetivo não foi
atingido com tanto otimismo.

4.2.3 - Satisfação e motivação dos clientes participantes.

A Cia teve uma perda muito irnpactante pela interrupção do programa em março, criando
dúvidas nos pontos de vendas se o programa iria realmente existir, e se os prêmios seriam
entregues. A comunicação nesta fase do programa foi falha, a empresa não orientou os clientes já
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5— CONSIDERAÇÕES FINAIS

importante ressaltar que a pesquisa teve relativa importância para a definição de
estratégias para a organização. Usando os conceitos descritos durante o curso de graduação, foi

possível analisar e agregar dados importantes na implantação e desenvolvimento dos programas
de fidelidade AmBev.

0 mercado de bebidas é extremamente competitivo dado a similaridade dos produtos, das
formas de distribuição e das ações promocionais que as empresas utilizam. Quanto ao preço, hi
uma tendência de migração para os produtos de menor valor, apresentando assim um risco para a
AinBev, que possui preços mais elevados em função da qualidade de seus insumos e do
cumprimento das obrigações tributárias.
Frente a esse cenário, é fundamental para a empresa diferenciar-se de seus concorrentes,
seja criando novos atributos para atrair a atenção do consumidor, ou estreitando seu
relacionamento com seus clientes. Desta forma, a AmBev pretende satisfazer o cliente para que o
mesmo crie um vinculo de fidelidade com a organização.
Com o programa Vera() de Prêmios a AmBev deu um importante passo na direção de
estreitar seu relacionamento com seus clientes mais importantes, aqueles que representam 70%
do volume do canal AS Rota. Este objetivo foi amplamente atingido na primeira etapa do
programa, não sendo verificado na segunda etapa devido à falta de comunicação da empresa com
seus clientes.
importante ressaltar que iniciativas isoladas por si só não são efetivas para estabelecer a

fidelização do cliente. Novas iniciativas, em outros canais, e a manutenção de ações continuas no
AS Rota tornam-se fundamentais para que a empresa diferencie-se dos seus concorrentes e atinja
seus objetivos com o programa de relacionamento.
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No programa T8 Contigo houve a mobilização do corporativo da empresa, visando a
fidelidade e parcerias com seus clientes do segmento de Rota Frio. Desta forma a empresa deu
um passo a frente de seus principais concorrentes, que não tiveram o lançamento de um programa
similar no período. Falta a empresa definir estratégias de continuidade do programa, valorizando-

o mais eficazmente e melhor divulgá-lo a seus clientes.
Como propostas para a empresa, destaca-se a importância da comunicação para a

implantação de um programa de fidelidade. Nos dois programas observou-se a falha neste ponto
da empresa, principal motivo dos problemas encontrados na implantação e atingimento de metas
dos mesmos.
Os clientes foco dos programas são diferentes, cada um procura atuar em tipo de

segmento de mercado distinto. Com base nisto é possível afirmar que os programas poderiam ser
utilizados simultaneamente, sendo que um não implicaria nas ações do outro.
Por fim, vale ressaltar que o objetivo do trabalho, que era "analisar os programas de
fidelidade desenvolvidos pela AmBev, avaliar seus resultados e propor melhorias, caso

necessário" foi amplamente atingido, sendo que cada objetivo especifico foi devidamente
monitorado e explicado. Além disso, serviu para aprofundar conhecimentos e habilidades em
areas de interesse e identificar oportunidades de melhoria no programa da organização.
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ANEXO A - TERMO ADESÃO PROGRAMA FIDELIDADE TO CONTIGO

Ter mo

Dados do Vendedor
Nome do Vendedor.

cont,

adesao ,4)

Data de Adesão (Dia, Mós, Ano)

Código

de

Dados do PDV
Nome do PDV:

Código do PDV Antarctica: Código do PDV Brahma: Código do PDV Skol:

I

I

Razão Social:

CNPJ:

Endere o:

Complement

Cidade

Ce:

Estado:

Distribuidor:

'U

I=
DDD:

Telefone:

[1

Nome do responsável.
Declaração de interesse de participação:

Assinatura do Representante do Ponto - de - Venda
CPF:

/

I

Autorizados do PDV para efetuar o resgate:
1) Nome:

1 1

CPF

2) Nome:

CPF:

Honrados pela preferência manifestada por você parceiro comercial fiel as nossas cervejas, desejamos ern agradecimento e retribuição. premia-to corn o
programa °16 Contigo".
Pelo programa, os pontos-de-venda filiados acumularão pontos correspondentes a compra de dada cerveja , podendo troca-los per diversos prémios
indicados em anexo, que poderão ser usados como benfeitorias em seu estabelecimento.
Caso deseje se filiar ao programa pare ter direito aos prémios, sem qualquer ônus e sem alterar narra do que vock já vem fazendo ao nos hortrar por
sua preferência , basta preencher a ficha acima.
Para abandonar o prcgrama , basta solicitar o seu desligamento através da linha 0800 122222 do programa ou então deixar de manifestar sua
preferencia. através da redução do padrão de fidelidade que motivou sua seleção para participar do programa. Se esta fora sua opção.
você não perdera a pontuação acumulada nem os prémiosja conquistados, e ainda pode resgatar os prêmios do catálogo.

Companhia Brasileira de Bebidas
de

051937

de 2 00

2842425906

ANEXO B - KIT ADESÃO T6 CONTIGO

Banners

Apliques

Bandõs e faixas

Porta-Cartazetes

(ervejelas

1111=0:11111

1111=10
■•••1111,111..--

Alternativa 01 (ideal)

Alternativa ai

Alternativa o3

ANEXO C - REGRAS PARA REFRIGERAÇÃO PONTOS DE 'VENDAS ADERIDOS

Regras de Abastecimento
o Skoi
Antarctica Pilsen. Antarctica Original,
Antarctica Pilsen Extra, Antarctica Pilsen Extra Cristo!.
Antarctica Malzbier. Bohemia, Kronembier, Serremalte:

Todus as cervejas des families Antarctica. Brahro•

Brahma Chopp, Brahma Melchior. Drahrno Extra.

Brahma Light, Miller:
Skol Pilsen, Sko! Beats. Carlsberg. Caracu.

Somente as cervelas 600m1 correspondentes
it marca do equipamento.
Ex.: Froceer Antoratios— Antarctioa Pilimn 600m1

Freezer Brahma= Brahma Chopp 60Orni
Freezer Skol= Skol Pilsen 600m1

Apenas as principais cervejas Pilsen em
embalagem 800m1, independent° da marca
cin aquipamonto

- Antarctica Pilsen
-Brahma Chopp
• Shot Pilsen

ANEXO D —PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS PELO PROGRAMA

Microondas
271.
TC 030

(s)
Fogo

Air"

14-

6 Bocas
.i5d TC 031

Impressora
Jain de Tioto
od TC 034

Conjunto
System 110
cad TC 032

ant.-11

Mesa de
Pingue-Pongue
-"

Freezer

Retnqerodor

2421
od TC 039

Mesa de Pebstim
cad TC 041

Mesa de
Sinuca /Snooker
:i5d TC 042

Kennex 2.2 Ghz
128mb 40
Gb CDRW

Honda
700 Biz Okm

ANEXO E -REGULAMENTO PROGRAMA

A Cia Brasileira de Bebidas reserva-se o direito de convidar
participar deste programa pontos-de-venda escolhidos de acordo corn
critenos de marketing da Cia Os estabelecimentos serão premiados en
funcao da sua performance em compras
A participação implica na aceitação plena e incondicional deste
regulamento, assim como dos conciicoes nele expressas

seu desinteresse pelo programa Do ,
sera desligado do mesmc.

(itc; iormas acima oescritas

Desligamento: o rie.sixiamento
programa nao .molicara ria perda
dos pontos acumulados, sendo que os edifies correspondentes
pontuação poderão ser resgatados em ate 30 dias opus o desligamento.

Ift Pr MIIIUS: o estabelecimento
Period() do programa: ano de 2004, considerarias as compras a
partir do data de adesão decade ponto-de-venda
3.1 A renovação da participação do ponto-de-venda no programa é
automática durante toda a existência do mesmo, salvo comunicação
expresso do AmBev en, relação ao término e'ou exclusão du
estabelecimento
3.2 A validade deste catalogo e de Janeiro a dezembro de 200e.
Produtos participantes do programa: caixa de 24 unidades dos
cervejas Antarctica Pilsen. Brahma Chopp. Skol Pilsen e Bohemia
nociasembalagens 600ml.
Como conquistar PONTOS: ao final de cada mês serão apuradas as
compras tf?RiilatiRs. no distrihilidor autorizado, pelos estabelecimentok.
participantes Para cada caixa comprada no mes, o estabelecimento
recebera 1 point,
: 0 ponto-cie-venda lera corno halite de pontuação ate 500 pontos
por mês, em relacão as compras

I

Entrega dos PONTOS: ao final de coda mes serao (111110(k:1S t
enviados aos estabelecimentos os extratos com os PONTOS nominais
no respectivo valor a que fizer ius o participante

illt; Validade dos PONTOS: os PONTOS são válidos ate 45 dias apos

c
termino da validade deste catálogo (31 de dezembro de 2004) ou ate 45
dias epos o termino do programa, aquele que ocorrer primeiro. O
PONTO e:r nominal ao estabelecimento e é intransferivel. Não e válido o
acumulo de PONTOS de estabelecimentos diferentes para resgate de
premios

Revenda no propno estataelecimento. para que os pontos sejam
validos, os produtos adquiridos deverao ser revendidos no pronno
ponto-de-venda participante, sendo vedado o repasse dos mesmos para
revenda por terceiros. Caso verificada essa pratica, o ponto-de-venda
be' ei ale; todu qt1d11(0 à possibilidade de desligamento, sendo desliga0e
ern caso de reincidéncio

cera o direito de trocar seus PONTOS
somente pelos produtos constantes no catálogo do programa, que
estarão identificados por urn cOrligo e o valor em PONTOS. Os prémios do
catálogo estarão sujeitos a disponibilidade no momento do resgate,
podendo ser substituidos por outros que sejam similares, ou superiores
dentro de sua categoria. em cor, marca e modelo. Produtos com as
marcas Antarctica, Brahma e Skol possuem quantidade limitada em
estoque e estarao sujeitos, em caso de termino, à substituição por outros
prémios do catalogo de valor equivalente. Fetos são meramente
ilustrativas. Os PONTOS não poderáo ser trocados por dinheiro.

12 Troco em PONTOS: caso o valor total dos PONTOS acumulados
seja maior que o valor do(s) prémio(s) solicitadors) o estabelecimento
ficará corn o saldo ern pontos para continuar acumulancic
0 resgate de prémios sera efetuailo atraves do 0800 12 22 22 do
programa de fidelidade, sendo que o propnetario do ponto-de-venda ou o
set' resnonsavol alitoriParin no termo do arlesão devera efetuar a ligação e
solicitor o seu prêmio. Para o ponto-de-venda efetuar o resgate deverá
confirmar os dados previamente cadastrados no programa, como CNPJ,
CPF. RG e nome comoleto do resoonsirve:

1:15 Entrega dos premios. os prêmios solicitados serão

entregues em
ate 30 dias uteis apes a solicitação de resqate de orémios. A entrega sera
efetuada no endereço solicitado, podendo ocorrer de 2" a 6" feira das 8 as
19 horas. Nos casos em que a pessoa autorizada a receber o prêmio não
estiver presente no momento do receolmento, ci custo do frete da
proximo entrega sera por conta e onus do oarticipantc
Ern casos de produtos com defeito exclusivamente de fabricação, o
participante terá ate 7 dias da data de recebimento do prémio pare
solicitor a troca através do 0800 90 57 57 I ligação gratuita) devendo
informar o número do pedido (1110 constara na Nota Fiscal. Produtos
manuseados incorretamente. acarretando defeitos , não poderão ser
trocados

¡Olt

Casos omissos eqx, nao previstos neste Hegulamento serão
resolvidos pela Comissão da AmBev responsável pelo programa, cujas
decisões serão irrecorriveis

10 Des:stet-1cm:

o ponto-de-vendo pudera, a qualquer mornenti,
desistir do programa, bastando , para tanto, comunicar seu desinteresse
atraves do número 0800 12 22 22 do programa, o que poclera lambem
ser verificado pole redução do padrão de fidelidade quo motivou sus
seleção para participar do programa. O ponto-de-venda que manifesto.

A AmBev reserva-se o direito de alterar a premiaçaão e pontuação
em decorrência de mudanças na nolttica económica e financeira, durante
o period° de vigOncia do catelogc

