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1 INTRODU<;AO 

1.1 APRESENTA<;AO 

Ja ba muito tempo os alimentos deixaram de ser fonte de energia humana para se tomar 

mercado gigantesco que aborda todo e qualquer sabor que uma pessoa possa imaginar ter, pelo 

seu tamanho alcan~ado nos dias de hoje. 

0 paladar do consumidor, acostumado a nova realidade e avido a experimentar novos 

sabores, formatos, sensa~oes, etc., tudo isso atraves de seu paladar. 

A Indlistria Alimenticia e urn segmento extremamente importante e amplo que surge 

para a popula~ao como meio cada vez mais desenvolvido de tornar a ingestao de alimentos 

uma atividade diferente que pode envolver, dependendo da ocasiao de consumo, prazer, 

sensa~oes Unicas, praticidade, saudabilidade, sabor, e tantos outros sentimentos. Tudo isso em 

tomo de uma necessidade basica do ser humano: a de se alimentar. 

Como o consumidor de hoje sente-se a vontade nesse mercado, este passa a ser cada 

dia mais rigido em seus gostos e exigir de quem fabrica os produtos melhoras e inova~oes 

constantes, e se o fabricante nao ouvir seu consumidor e nao suprir seus desejos, algum outro 

fabricante ira faze-lo para agradar este grupo de consumidores. 

Neste contexto, alem de ter-se uma variedade enorme de segmentos de alimenta~ao e 

dentro destes, multiplicidade ainda maior de versoes de produtos e sabores, ha. forte 

concorrencia. Essa variedade existente no mercado s6 e vislumbrada em muitos casos por 

causa da competitividade, que fez com que muitas Industrias procurassem outros nichos de 

mercado e desta forma oferecessem ao consumidor maior quantidade de op~oes. 

Nesse ponto a importfulcia da logistica avan~ada na Industria e destacada. E necessano 

utilizar os melhores e mais efetivos canais de distribui~ao para escoar a grande quantidade de 

produtos ja existentes e novos lan~amentos para o consumidor e fazendo com que estes 

estejam disponiveis da melhor e mais pratica maneira com o menor custo e a maior facilidade 

possivel para quem tenha interesse em demanda-lo. 
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1.2. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUI<;AO 

As empresas da Industria Alimenticia utilizam modelos proprio de distribui<;ao, pois 

cada urna possui urna especificidade de estrutura e mix de produtos 1 diferente urna da outra. 

Cada tipo de produto requer estrategia de distribui<;ao especifica. 

Tratando-se de produtos alimenticios de massa, entenda-se por isso produtos que as 

pessoas consomem independente de classe social ou economica, como: leite condensado, 

arroz, feijao, sal, ayucar, leite, farinha de trigo, etc ... ; A estrutura de distribui<;ao de urna 

empresa que atua neste ramo podeni ser voltada para vender seu produto ao maior ntimero 

possivel de intermediarios, como atacadistas e distribuidores, pois independentemente de onde 

e para quem estes intermediarios estejam revendendo a mercadoria, o objetivo fmal de 

chegada do produto as maos do consumidor final, seja ele quem for, esta sendo desempenhado 

com sucesso. 

Ja se tratando de produtos alimenticios de nicho de mercado2 entenda-se este como 

produtos especificos para urn segmento da popula<;ao, seja ela qual for, como: produtos 

dieteticos ( especifico para diabeticos ), produtos naturais e integrais (publico seleto ), chocolate 

importado (classes de alta renda), vinhos (classes de alta renda, etc ... ) estes produtos nao 

podem ser distribuidos para qualquer revendedor que o queira revender, sendo assim, as 

empresas que possuem em seu mix produtos com esta caracteristica devem tomar cuidado com 

a sua estrategia, pois se houver descuido nesta a<;ao outro ponto que podera ser diretamente 

afetado sera o brand equitl. AAKER (1998, p. 16), defme brand equity como sendo urn 

"conjunto de ativos e passivos ligados a urna marca, seu nome e seu simbolo, que se somam ou 

se subtraem do valor proporcionado por urn produto ou servi<;o para urna empresa e/ou para os 

consumidores dela, ou seja, o valor emocional mais intrinseco que a marca possui na mente 

dos consumidores". 

Isso se deve pelo fato da maioria desses produtos atender a urn segmento de pessoas de 

renda mais elevada, e se por acaso o mesmo produto vendido a essa pessoa for oferecido a 

1 Grupo de todas as linhas e itens de produto que urn vendedor em particular oferece aos compradores. 

MOREIRA, Julio Cesar Tavares; PASQUALE, Perrotti Pietrangelo, DUBNER, Alan Gilbert. Diciomirio de 

Termos de Marketing, 3.ed. Sao Paulo: Atlas, p. 247. 
2 Grupo definido de individuos, menor que o segmento de mercado, cujos participantes podem estar a 

procura de urna especial combinar;ao de beneficios. Op. Cit., p. 255. 
3 Valor agregado resultado da transformar;ao de urn produto nurna marca. 0 conceito de brand equity 

atribui a determinadas marcas urn valor superior ao que os consumidores lbe atribuem. Op. Cit., p. 66. 
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outro publico, em mercearia de bairro com menores condi<yoes economicas, podeni ocorrer o 

fenomeno de perda de valor da marca, levando suas vendas a grandes quedas, pois as pessoas 

que costumeiramente se abastecem de alimentos na mercearia de bairro, nao consumirao 

aquele produto ate por falta de recursos fmanceiros, ja que os produtos de nicho tendem a 

possuir valores mais elevados. Desta maneira, as pessoas para quem o produto foi direcionado 

deixarao de consurni-lo, pois para ela a marca do produto pode terse tornado "popular" e por 

esse motivo a pessoa passa a adotar urn concorrente que possua urna marca considerada 

premium4 (marca considerada a melhor entre os concorrentes, geralmente tambem possui o 

maior pre<yo da categoria). 

Para estas categorias de produtos, a estrategia deve ser muito mais rigida e direcionada 

para canais de distribui<;ao que atendam os pontos de venda que a Industria pretende expor 

seus produtos. Outro ponto a ser levantado aqui e que muitos desses produtos considerados de 

nicho, por possuirem reduzido nlimero de consurnidores, tern urn giro no ponto de venda 

menor tambem, o que for<ya a politica de distribui<yao a ser mais severa, pois podem ocorrer 

perdas com devolu<yoes de produtos por vencimento no ponto de venda. 

Com isso, quanto mais especifico e mais de nicho o produto ou o mix de produtos da 

Industria for, mais controlada devera ser sua distribui<yao, e para isso a Industria devera focar 

seus esfor<yos de venda em canais onde esse controle pode ser mais facilmente realizado, como 

e o caso dos Distribuidores que trabalham com os produtos da Industria de maneira continuada 

(Distribuidores exclusivos) e que nao trabalham com produtos concorrentes. Nesse caso ha 

detrimento do sistema de distribui<yao via atacadistas, pois os mesmos tendem a comprar de 

varias empresas concorrentes e nao possuem muitos vinculos com as Industrias, dificultando 

assim o controle acima mencionado, ou seja, de para quem e para onde vao os produtos da 

Industria. 

Portanto, depois de apresentados acima os dois extremos, e possivel se ter visao geral. 

Ao se detalhar os processos percebe-se a influencia da industria e do mix de produtos que a 

mesma possui, pois havera situa<yoes em que a mesma IndUstria possuira dentro de seu mix 

produtos de massa e produtos de nicho, tendo nesse momento que se adaptar a sua realidade e 

manobrar sua equipe de vendas, sua distribui<yao e seus canais para que atendam a sua 

demanda da melhor maneira possivel, sem que haja perda para as marcas e para o sistema 

como urn todo. 

4 Produto ou servi9o de qualidade e pre90 superior. Op. Cit., p. 289. 
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Como exemplo, pode-se ter aqui uma empresa que trabalhe com dois produtos: balas 

de caramelo e capsulas de suplemento alimentar. Nota-se que sao produtos completamente 

diferentes, para publicos diferenciados e com diferentes locais de compra. Apresenta-se, 

portanto, dois sistemas de distribui9ao separados que devem ser administrados por uma Unica 

equipe de vendas ou ate por duas distintas, uma para cada produto e canal e distribui9ao. 

De inicio apresentam-se as balas de caramelo, produto que possui apelo infantil muito 

grande e com caracteristicas de produto de massa, ou seja, vendido em larga escala e em 

diversos estabelecimentos, como: padarias, lojas de doces, bancas de revista, lanchonetes, 

cantinas, supermercados, mercearias, hipermercados, etc ... Para esse tipo de produto propoe-se 

sistema de distribui9ao com foco em grande ntimero de pontos de venda e pontos de venda 

menores, como as padarias e bancas de revista, as quais usualmente compram de atacadistas. 

Sendo assim, pode-se montar a distribui9ao das balas de caramelos atraves de atacadistas, que 

irao suprir a necessidade do pequeno ponto de venda, e de Distribuidores em paralelo, que 

atenderao estabelecimentos maiores que demandam volumes maiores por consequencia, como 

mercearias, mercados redes de supermercados, redes de lojas de doces, etc ... e por fnn pode-se 

ate ter equipe propria de vendas atendendo a alguns estabelecimentos de grande porte de forma 

direta, comumente chamadas de contas-chave ou key-account, por exemplo, as grandes redes 

de supermercados e de farmacias. 

A figura 1 apresenta as demonstra9oes para a distribui9ao das balas de caramelo. 

Ja o modelo de distribui9ao para as capsulas de suplemento alimentar difere em muitos 

aspectos, pois o produto possui nicho de mercado especifico e o seu publico e bern seleto. Essa 

categoria de produto e encontrada com maior frequencia em lojas especificas do ramo, como 

lojas de esportes, lojas de produtos naturais, lojas especializadas em suplementos e 

complementos alimentares e em algumas farmacias. 

Para ocorrer distribui9ao eficaz para esse tipo de estabelecimento especifico a proposta 

aqui e bern diferenciada e se baseia em trabalhar com urn canal de distribui9ao especifico com 

revenda atraves de Distribuidores especializados em produtos desse ramo ou com 

Distribuidores que possuam foco ou uma equipe de vendas voltada para esse segmento de 

produtos. 

A figura 2 apresenta o modelo de distribui9ao proposto para as capsulas de suplemento 

alimentar. 



Figura 1 - Demonstrac;oes para a Distribuic;ao das Balas de Caramelo 
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Figura 2 - Modelo de distribui9ao proposto para as capsulas de suplemento alimentar. 
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Desta maneira visualiza-se o quao complexo pode-se tomar a implementayao de urn 

sistema de distribuiyao que supra todas as necessidades da Industria. Quando a mesma ja 

possui uma estrutura desenhada e implantada, e de extrema importiincia a verificayao da 

adequabilidade dos atuais canais de distribuiyao com os quais ela trabalha aos novos produtos, 

no compasso de seu lanyamento, especialmente se o produto for de nicho especifico e diferente 

do resto da linha vigente. Para isso necessitara de cuidados especiais e estrutura diferenciada 

de distribuiyao. 

Como outra visao do assunto, pode-se operar nao somente de acordo com as linhas de 

produtos e suas especificidades, mas de acordo com uma estrutura de vendas proxima a matriz 

da empresa, diferenciando-se da estrutura de outras regioes do pais. 

Sendo assim, como exemplo, tem-se uma empresa localizada em Porto Alegre/RS que 

atende com seu mix de produtos cujas caracteristicas de venda sao focadas em Distribuidores 

exclusivos em todo o territorio nacional. 

Uma maneira de esta empresa atuar seria da seguinte forma, no Rio Grande do Sui e 

em Santa Catarina possuir equipes proprias de venda em cada estado. Janos outros estados do 

Brasil a empresa pode atender os pontos de venda atraves de Distribuidores dispostos de uma 

maneira que todos ou os principais centros de consumo do pais sejam cobertos pela sua 

distribuiyao. 

1.3 APLICAC:AO: SISTEMA ATUAL DE DISTRIBUIC:AO 

Neste topico e apresentada empresa hipotetica "X", da Industria de Alimentos, com 

grande mix de produtos, variando de produtos com perfil voltado urn pouco mais para massa e 

com produtos com caracteristicas mais voltadas para segmentos especificos de mercado 

(nichos). De maneira geral a empresa hoje atua basicamente com equipe propria de venda, 

Distribuidores exclusivos e alguns atacadistas que transcendem os tradicionais e ja contam 

com equipes de vendas proprias, comprometidas com o giro do produto e com as Industrias 

fomecedoras. 

A equipe de vendas propria da Industria "X" e enxuta e atua basicamente no 

atendimento direto das grandes contas de cada regiao do pais e de seus Distribuidores e 

atacadistas, como por exemplo, uma equipe de vendas propria no Rio Grande do Sui composta 

por 3 (tres) pessoas que atendem os Distribuidores, os atacadistas da regiao e grandes contas 

como o da Cia Zaffari e a Rede Sonae. Estas equipes estao distribuidas por todo o pais em 

quantidades que variam de acordo com o nilmero, com a necessidade e com a quantidade de 
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clientes que requerem da Industria este atendimento de forma direta e sem intermediadores nas 

negoci~oes. 

Esta empresa possui uma boa distribuiyao com a maioria dos seus produtos, introduzida 

em todas as grandes e medias redes de supermercados do pais, alem de possuir boa 

distribuiyao em outros canais, como lojas de departamentos e grandes redes de farmacias. Mas, 

pela caracteristica de alguns produtos de sua linha, a distribuiyao nao alcanya com eficiencia 

alguns pontos de venda como bancas de revistas, padarias, restaurantes, lanchonetes e cantinas 

atraves dos Distribuidores com que trabalha. Cabe aqui explicitar que estes pontos de venda 

sao utilizados por uma parte de seu mix de produtos e nao o mix inteiro. 

A Industria "X" atua desta maneira pela dificuldade de se implantar em uma empresa, 

diferentes estruturas de distribuiyao para cada linha de produto. Este tipo de operayao tende a 

nao apresentar relayao custo X beneficio born, ou, em outras palavras, a operayao tende a nao 

se pagar pelo fato de a empresa trabalhar com urn Distribuidor apenas para uma linha de 

produto, pois a quantidade de produtos da empresa para o Distribuidor toma-se pequena e 

desta maneira a Industria passa a ser menos significativa dentro do Distribuidor. Com isso, 

como o Distribuidor e sua equipe de vendas trabalha com varios produtos de varias empresas, 

e caso uma das empresas possua uma quantidade pequena de produtos, ela perde sua 

importancia eo foco dos vendedores do Distribuidor. 

Tendo isso em vista, a Industria "X" passou a adotar Distribuidores por todo o paise 

estes revendem toda a linha da empresa, e na medida do possivel a Industria, tenta se tomar 

cada vez mais importante dentro do Distribuidor, pois se a mesma e responsavel por uma 

parcela grande do faturamento do Distribuidor, esse passa a tomar certos cuidados extras com 

os produtos da empresa, principalmente pelo valor do seu faturamento representativo no 

Distribuidor. 

Este sistema vern tendo a sua eficacia e alcanyando bons resultados durante os ultimos 

anos, principalmente quando se fala de atendimento direto das grandes e medias contas atraves 

de equipe propria da Industria e redes de supermercados menores que sao abastecidas pelos 

Distribuidores. 

Urn ponto negativo observado e que os Distribuidores nao trabalham apenas com as 

marcas da Industria "X", advindo entao essencialidade de se possuir importancia dentro do 

Distribuidor, pois se isso for verificado se tera parcela maior de poder sobre a sua equipe de 

vendas, foryando-a a trabalhar melhor uma determinada regiao do estado do Parana, por 

exemplo, ou lanchonetes na cidade de Recife. Por isso destaca-se que nao importa apenas 

possuir bons Distribuidores, se o mix de produtos da Industria dentro dos mesmos nao for 
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importante. Caso a Industria nao seja primeira ou segunda colocada no ranking de importancia 

no Distribuidor, ela acaba sendo marginalizada e seus produtos serao vendidos sim, mas nao 

com o empenho e foco que o mix de produtos das Industrias mais importantes dentro do 

Distribuidor. 

Com o sistema atual, esta Industria, assim como muitas outras com sistemas mais 

eficientes de distribui<;ao, encontram no varejo grande problema que as atinge de forma quase 

que generalizada e causa grandes perdas de vendas ao consumidor fmal: a ruptura. 

Ruptura e a falta do produto no ponto de venda quando o mesmo e procurado. Ou seja, 

o consumidor geralmente opta por comprar produto concorrente e/ou substituto ou procura 

novamente o produto em outro ponto de venda. Op<;ao esta verificada com mais dificuldade e 

que ocorre mais comumente com produtos de maior valor agregado, onde o consumidor possui 

grau de fidelidade elevado em relayao ao bern. 

Em reportagens de varias revistas, como Revista Distribui<;ao, Revista Atacadistas & 

Distribuidores e Revista SuperHiper, ve-se a preocupa<;ao com a ruptura e que esse problema 

ocorre independente do tamanho da loja. 

Em reportagem da Revista Distribui<;ao (Ano XII, n. 142, Nov/2004, p. 84)e 

apresentada pesquisa sobre o assunto como segue abaixo: 

A pesquisa 1 o Indice Nacional de Rupturas, feita pelo Comite Cadeia de Abastecimento da 
Associa9ao ECR Brasil, em parceria com a Associa9ao Brasileira de Supermercados, Abras, e 
ACNielsen, avaliou a situa9ao de marcas lideres em lojas de auto-servi9o, com cinco ou mais 
check-outs, da Grande Sao Paulo e do Grande Rio. Envolveu 528 itens, que representam 23,7% 
das vendas das categorias analisadas. Vamos aos niimeros: 

• 8% e a ruptura media dos itens lideres; 
• 8,6% e a maior taxa media de ruptura, em lojas de 5 a 19 check-outs; 
• 8,6% e a maior taxa de ruptura em urn iinico dia da semana- ter9a-feira; 
• 9% e a maior taxa media de ruptura de urn setor, o Bazar; 
• 11,6% e a maior taxa media de ruptura, da categoria paes; 
• 6,8% foi a menor taxa, das categorias Leite e Aperitivo salgado solido e batatas. 

Calma. Se os resultados acima indicam urn descaso entre os grandes, que teoricamente tern 
uma avan9ada logistica e uma parafema.lia incrivel para controlar tudo - ou quase tudo -
imagine os pequenos, cuja maioria mal acompanha o hasico, a diferen9a entre o que sai e o que 
entra nos estoques. Para o superintendente da Associa9ao ECR Brasil, Claudio Czapski, nos 
pequenos, o indice pode facilmente superar a casa dos 25%. 

Ja em rela<;ao a rea<;ao do consumidor quando este vai ao varejista, na Revista 

Atacadistas & Distribuidores (Ano 01, Edi<;ao 06, Out./04, p.58) ha a seguinte cita<;ao: 

A atitude do consumidor diante da falta da marca de sua preferencia na prateleira varia de 
categoria para categoria. Enquanto 69% dos consumidores disseram que compram outra marca 
de oleo de cozinha quando nao encontram a que desejam no momento da compra, apenas 41% 
tern essa atitude quando compram produtos de higiene pessoal. Se a ruptura chega a 20% dos 
produtos que ele procura na loja do supermercado, o carrinho e abandonado com as 
mercadorias ja selecionadas e a compra vai ser feita em outra loja. Em lojas de vizinhanya, a 
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lealdade do cliente e diretamente proporcional ao nfunero de itens que ele encontra 
regularmente na loja. Em sintese, falta de produtos gera perda de vendas e de clientes. Ruptura 
e urn problema da Industria e do varejo e so vai ser amenizado na medida em que houver a9oes 
eficientes e integradas em toda a cadeia de abastecimento ... 

Outra reportagem da Revista SuperHiper (Ano 30, n. 348, Nov./04, p. 22). sobre o 

mesmo assunto diz 

0 primeiro impulso do consumidor ao nao encontrar a sua marca preferida na gondola do 
supermercado e buscar uma marca similar. 0 segundo e procurar em outra loja. E o que diz 
uma pesquisa realizada pela ACNielsen em parceria com a Associ~ao ECR Brasil, divulgada 
na Expo Abras 2004, que ouviu 339 consumidores na Grande Sao Paulo e 266 da Grande Rio 
de Janeiro e revelou que 53% dos entrevistados procuram uma marca com caracteristicas 
proximas as de sua preferida e 3 7% vao procurar a sua marca preferida em outra loja. Outros 
8% desistem de comprar e 3% compram outro tipo de produto 

E de quem e a responsabilidade da ruptura e desse comportamento do consumidor 

quando nao encontra a marca desejada nas lojas? Segundo a mesma reportagem da Revista 

SuperHiper (Nov/04, p. 22): 

A responsabilidade desse comportamento, que atinge tanto o varejo quanto a Industria, e 
justamente de ambos. Por isso, as duas partes do processo de negocia9ao comercial decidiram 
deixar as diferen9as que balizaram por tanto tempo as suas rela9oes para optarem pela parceria 
em seu mais profundo aspecto para evitar a chamada ruptura de gondola, ou seja, o buraco na 
gondola que tanto desagrada o consumidor. 

1.4 APLICA(:AO: SISTEMA PROPOSTO DE DISTRIBUI(:AO 

Nurna nova proposta de trabalho para o sistema de distribui~ao da Indlistria "X" tenta

se adequar o sistema existente, eficaz no mercado em que a empresa atua, para urn modelo 

proximo e que podeni trazer melhorias em varios sentidos para que os produtos da Industria 

"X" cheguem para os consurnidores finais com urn pre~o mais competitivo, melhor exposi~ao, 

melhor indice de reabastecimento, melhor espa~o na area de vendas e em urn maior nlimero de 

pontos de venda. 

0 sistema proposto nao altera a configura~ao atual de venda direta da Industria "X" 

atraves de sua equipe de vendas propria, nem o atendimento aos poucos atacadistas atuais. A 

principal mudan~a se da em rela~ao ao tratamento dado aos Distribuidores Exclusivos dessa 

Industria, que deixam de ser Distribuidores Exclusivos para passar a ser especies de filiais de 

venda da Industria "X", adotando assim urn sistema mais conhecido como Broker. 

Essa especie de Distribuidor, na verdade, e urn passo a frente na rela~ao da Indlistria 

com o Distribuidor. Com esse sistema de relacionamento, mais proximo, espera-se maior 

importancia da empresa dentro do Distribuidor e assim a empresa possuira maior vinculo com 
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o Distribuidor e, conseqiientemente, mais poder para for~a-lo a trabalhar com o foco que a 

Industria necessita para o seu mix de produtos. 

Esse sistema se baseia na transforma~ao do estoque do Distribuidor em estoque 

avan~ado da empresa, como urna filial. 0 Distribuidor deixa de executar urna venda com nota 

propria e passa a emitir urna nota diretamente da Ind1lstria 

Com isso o Broker passa a ser figura mais importante na cadeia e se limita a urn 

n1lmero de fabricantes por equipe de vendas, visando ter foco no trabalho, e nao trabalha com 

empresas em que as linhas possam apresentar conflitos. 

Com esse novo conceito em mente, verifica-se que na filosofia de redu~ao de custo e 

ma10r poder de penetra~ao que as Industrias hoje necessitam para sobreviver e crescer 

{ atender o maior n1lmero de pontos de venda possivel} sem abrir mao de urn trabalho de 

qualidade no varejo { atendimento, ganho de espa~o na gondola, merchandising, etc ... } o 

Broker vern se tomando, gradativamente, urna boa altemativa para as Industrias alimenticias. 

Para diferenciar a nova fun~ao do Distribuidor do Broker, este passa a ser responsavel 

pelo atendimento ao cliente, pela visita e pela venda, pelo merchandising e pelo p6s-venda, 

enquanto existem alguns Distribuidores que ja atuam de maneira semelhante com rela~ao ao 

tratamento com o ponto de venda, mas nao possuem urna obriga~ao por isso. Ja no formato de 

Broker, a Industria passa a cobrar os resultados desse formato de trabalho com os pontos de 

venda, principalmente no que diz respeito ao merchandising, espa~o na area de venda, 

exposi~ao e giro dos estoques. 

Prova desta mudan~a de posi~ao dos Distribuidores quando se tomam Brokers e a 

missao citada da Distribuidora Dia no site <http://www.Distribuidoradia.com.br>, que se 

apresenta da seguinte maneira: 

Ccomo Broker proporcionamos servi~os espectais e personalizados, que vao desde a 
elabora~ao para as Industrias de urn plano de vendas, com sua execu~ao, gerenciamento, 
introdu~ao de novos itens, merchandising, degusta~oes, monitoramento de pre~os e da 
concorrencia, programa~ao de compras, ate a administra~ao de vendas, desenvolvimento de 
neg6cios e apresenta~ao de novas linhas. Nos somos uma continuidade das Industrias que 
representamos, tendo a responsabilidade de trabalhar da melhor forma possivel, consolidando 
as imagens, reduzindo custos e enfatizando o servi~o com urn diferencial que agrega valor ao 
neg6cio de nossos parceiros. 

Com rela~ao aos aspectos legais, o Distribuidor passa a ser urn prestador de servi~os 

logisticos para a Industria, que abre juridicamente urna filial no endere~o de seu Distribuidor. 

A rela~ao juridica entre as duas partes passa a ser determinada por dois contratos (em anexo ), 

urn de presta~ao de servi~os logisticos e outro de comercializa~ao dos produtos da Industria. 
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1.5 METODOLOGIA 

Esta monografia e apresentada como um estudo de caso baseado em empresas do setor 

de alimentos dentro da economia brasileira. Sendo o mesmo baseado em observac;oes de 

empresas do ramo assim como seus fomecedores e principalmente seus clientes, onde se 

encontram os intermediarios de venda; entre eles, o Broker. 

1.6 JUSTIFICATIV A 

Este trabalho possui importancia pelo fato de que este modelo de mudanc;a em um 

canal de distribuic;ao para as lndustrias Alimenticias, transformando seus Distribuidores em 

Brokers, tem-se tornado cada vez mais freqiiente e trazendo para as mesmas resultados 

positivos e melhorando sua flexibilidade de negociac;ao no mercado. Alem disso, ha. varias 

lndustrias e Distribuidores que desconhecem o sistema, ou o conhecem de forma superficial, 

sem se aprofundar em quais as reais implicac;oes e responsabilidades de ambas as partes no 

novo formato de relacionamento. 

Como este estudo optara por demonstrar as principais implicac;oes para ambas as partes 

(Industria e Distribuidor) nessa transformac;ao de um Distribuidor Exclusivo em Broker, e isso 

vern ocorrendo nos ultimos 3 anos de maneira mais contundente no Brasil, o mesmo podera 

ser utilizado como demonstrac;ao de forma resumida desse sistema, ja que ainda nao ha 

bibliografia especifica para esse tema em nosso pais. 

1. 7 OBJETIVOS 

Este estudo tern como finalidade principal provar a eficiencia do novo modelo de 

distribuic;ao atraves de Brokers em todos os semi aspectos e demonstra-lo para quem oferec;a 

interesse em atuar com este modelo para a sua Industria ou que ja seja um Distribuidor 

Exclusivo numa cadeia de distribuic;ao e esteja planejando e/ou estudando a possibilidade de 

vir a se tomar um Broker. 

Como objetivos secundarios deste trabalho apresenta-se nao s6 a apresentac;ao dos 

formatos de canais de distribuic;ao para a Industria alimenticia, mas todas as implicac;oes que a 

Industria e o Distribuidor Exclusivo da mesma sofrerao caso optem pelo novo sistema de 

distribuic;ao proposto, ja vigente em outros paises como os Estados Unidos, conhecido 

comumente como Broker, que transforma a relac;ao de Industria x Distribuidor Exclusivo em 
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urn relacionamento muito mrus proximo e muito mrus comprometido com os resultados 

mutuos. 

Outro objetivo, nurn segundo plano, e demonstrar o que ocorre do lado da Industria e 

do lado do Distribuidor Exclusivo, os enormes ganhos e possiveis perdas que possam ocorrer 

para ambas as partes desde urna visao operacional macro ate urna visao mais minuciosa e 

profunda envolvendo os resultados fmanceiros do novo formato de opera<;ao em compara<;ao 

ao modelo atual de distribui<;ao que se utiliza basicamente de Distribuidores exclusivos. 

2.3. ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVO 

Como forma de apresenta<;ao mais clara do trabalho sera realizada exposi<;ao de 

varios fatores onde cada urn deles obtera aten<;ao especifica no assunto, e dependendo do fator 

este podera possuir urna analise individual quantitativa, como no caso dos custos envolvidos 

nas opera<;oes; ou urna analise em formato qualitativo, como no caso dos ganhos de 

operacionaliza<;ao do sistema por exemplo. 



3 REVISAO TEORICA 

3.1 MODELOS DE SISTEMA DE DISTRIBUI~AO 

De acordo com BERTAGLIA (2003, p. 30), 

A distribui~ao e urn processo que esta normalmente associado ao movimento de material de urn 
ponto de produ~ao ou armazenagem ate o cliente. As atividades abrangem as fun~oes de gestao 
e controle de estoque, manuseio de materiais ou produtos acabados, transporte, armazenagem, 
administra~ao de pedidos, analises de locais e redes de distribui~ao entre outras. 

Distribuir produtos, sejam eles quais sejam,para que os mesmos cheguem aos seus 

consumidores finais e uma atividade complexa e, segundo BERTAGLIA (2003, p. 170): 

Distribuir e uma fun~ao dinamica e bastante diversa, variando de produto para produto, de 
empresa para empresa. Dessa forma a distribui~ao precisa ser extremamente flexivel para 
en:frentar as diversas demandas e restri~oes que lhe sao impostas, sejam elas fisicas ou legais. A 
vantagem competitiva de uma empresa pode estar na foram de distribuir, na maneira com que 
faz o produto chegar rapidamente a gondola, na qualidade do seu transporte e na eficiencia de 
entrega de urn material a urn fabricante. 0 gerenciamento da distribui~ao vai alem de 
meramente movimentar urn produto de urn determinado ponto a outro. E uma atividade 
fundamental no servi~o, custo e qualidade desejados por consumidores e clientes. 

Os sistemas de distribui~ao sao estruturas macro basicamente formadas por urn ou mais 

canais de distribui~ao, e o que sao eles ? Os canais de distribui~ao de acordo com KOTLER 

(1998, p. 271), e "urn conjunto de organiza~oes interdependentes envolvidas no processo de 

tomar urn produto ou servi~o disponivel para o consumidor fmal ou organizacional" . Como 

nao poderia deixar de ser esta abordagem possui urn enfoque maior de marketing do que 

operacional de logistica, defmindo os canais de distribui~ao como meio para as Industrias 

chegarem ao seu consumidor, que e o maior foco dos especialistas nessa area. 

Sendo assim, todo e qualquer intermediario nurn processo de comercializa~ao que leve 

urn produto de seu fabricante ao seu consumidor final podeni ser considerado como urn canal 

de distribui~ao. 

Para urn modelo simplificado de canais de distribui~ao para a Industria alimenticia, 

onde atuem apenas os principais atores, ou seja, os canais mais utilizados pode-se representar 

da seguinte forma: 
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Figura 3 - Modelo simplificado de canais de distribuiyao para a Industria alimenticia 

Produtores ou lndustrias 

Distribuidores Representant 

l 
Atacadlstas 

l 1 
Varejistas 

Consumidores 

Os sistemas de distribuiyao tern a finalidade de cooperayao com as Industrias de levar 

seus produtos ao maior ntimero possivel de pontos de venda, e nessa linha o fornecimento as 

grandes lojas torna-se facil , principalmente por estas possuirem grandes centrais de compra e 

distribuiyao de produtos. 

Por outro lado, os pequenos varejos tambem tern de ser atendidos pelo sistema de 

distribuiyao que a empresa utiliza, mas para isto se tornar realidade a dificuldade e bern maior, 

como mostrado em reportagem da Revista Distribuiyao (Ano XII, n. 139, Ago./04, p.l38): 

Padarias, mercearias, bares, supermercadinhos, milhares de pequenos estabelecimentos 
distribufdos por ruas e avenidas dos grandes centros sao, ao mesmo tempo, o ceu e o inferno 
dos fomecedores. Tern uma venda pulverizada, mas nem por isso menos interessante em 
volumes. Atendem sem cerimonias tanto as necessidades do executivo quanto da empregada 
domestica, do taxista ou do servente de pedreiro, tomando-se uma vitrine e tanto para as 
marcas, especialmente em categorias de compra por impulso, como barrinhas de cereais e 
candies em geral, remedios OTC e de miudezas como aparelhos de barbear, pilhas, 
preservativos, filmes, etc. Acossadas pelas grandes redes, as Industrias ves tentando achar 
canais altemativos para vender e reconhecem que, mesmo com compras picadinhas e espa9o 
superlimitado, os varejinhos tern Ia o seu charme .... O problema e chegar ate eles, com o mix 
correto, urn produto de qualidade e servi9o idem, sem onerar a logfstica. 

Para a escolha de urn modelo de distribuiyao para uma empresa, a mesma deve em 

primeiro lugar definir quais sao os objetivos que deseja alcanyar com a implantayao ou 
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reformula<;ao de urn modelo de distribui<;ao, e segundo defmi<;oes de DIAS (p. 35-36) tem-se 

que OS objetivos primordiais sao: 

• Quais os niveis de penetra<;ao e ocupa<;ao que pretende atingir geograficamente; 

• Volumes de vendas desejados e parcela de mercado pretendida; 

• Nivel de risco no canal de distribui<;ao. 

• E em segundo plano como objetivos secundarios tra<;a-se: 

• .Objetivos para os consumidores, como necessidades e servi<;os requeridos; 

• Objetivos para a propria empresa, como defmi<;ao de volumes de venda, custos, 

lucros, cria<;ao e manuten<;ao de imagem (marca); 

• Objetivos para os intermediarios, como atividades cooperadas, eficiencia, 

pedidos e compras regulares, cobertura de mercado, etc ... 

Baseado nesses objetivos, claramente apresentados para a empresa, junto a 

informa<;oes ambientais como: estudo de mercado em formato quantitativo e qualitativo, 

analise de recursos pr6prios e dos sistemas disponiveis e de seu mix de produtos, a empresa 

teni gama de fatores suficientes em maos para decidir pelo formato de distribui<;ao que ira 

adotar, podendo a mesma ser: 

Intensiva - distribui<;ao no maior nillnero possivel de pontos de venda; 

Seletiva - distribui<;ao para urn nillnero menor de pontos de venda que possuam 

capacidade e compatibilidade com o produto; 

Exclusiva - distribui<;ao para urn nillnero reduzido de pontos de venda, que sao 

geralmente especificos e designados pelo fabricante; 

Visao mais modema de distribui<;ao trata canais de distribui<;ao de maneua 

diferenciada, inclusive defmindo-o como canais de marketing. E nessa nova defmi<;ao segue 

que "Urn canal de marketing e urn conjunto de organiza<;oes interdependentes envolvidas no 

processo de disponibilizar urn produto ou servi<;o para uso comum." (COUGHLAN, et al, 

2002,p.21) 

A essencia da defini<;ao nao mudou, mas a amplitude da mesma neste momento e muito 

maior do que 10 anos atras. E nesta nova defmi<;ao pode-se, segundo os mesmos autores, 

defmir o porque da existencia dos canais de marketing por dois pontos de vista diferenciados, 

urn na visao da demanda e outro na visao da oferta. 

Os fatores por parte da demanda que geram a existencia dos canais de marketing sao: a 

facilita<;ao da busca dos produtos, pois os mesmos acabam se concentrando em nillnero menor 

de estabelecimentos; e o ajuste de sortimento, pois os consumidores buscam alguns produtos 
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enquanto que os fabricantes tendem a disponibilizar urn nfunero excessivo dos mesmos, sendo 

assim os canais que o consurnidor resolver buscar sera o que obtiver o melhor sortimento para 

as suas necessidades. 

Nos fatores por parte da oferta, apresentam-se a cria~ao de rotinas de transa~oes 

comerciais, o que facilita para ambas as partes da negocia~ao, aurnentando a eficiencia do 

processo; outro ponto e a redu~ao substancial do nUm.ero de contatos, pois o fabricante passa a 

obter rela~oes com alguns canais que terao a incurnbencia de se relacionar com outros canais e 

com os consumidores fmais para atender a toda a demanda. 

3.2 CONCEITOS DE CUSTOS 

Para que haja melhor entendimento das demonstra~oes de ganhos financeiros e 

economicos apresentados, aqui se expoem conceitos basicos de custos com essa fmalidade. 

Custos possuem varias defmi~oes e cada autor tenta delimita-lo ou especifica-lo de maneira a 

facilitar o entendimento do publico, sendo assim temos o conceito de LEONE (p. 54) que sera 

utilizado, onde custo e "o consurno de urn fator de produ~ao, medido em termos monetarios 

para a obten~ao de urn produto, de urn servi~o ou de urna atividade que podera ou nao gerar 

renda". 

3.2.1 CUSTOS FIXOS 

Custos fixos sao aqueles que nao possuem varia~ao de acordo com a quantidade de 

produto ou servi~o produzido, e por essa razao e nomeado de fixo, pois independentemente da 

produ~ao de nenhurn produto/servi~o ou urna produ~ao extremamente grande, o seu valor sera 

omesmo. 

Para exemplo de urna Industria Alimenticia, podemos tomar o aluguel de urn barracao 

para estoque, pois o valor do mesmo independera da quantidade de produto que a empresa 

produz no mes, sendo sempre constante. 

3.2.2 CUSTOS VARIA VEIS 

Ja no caso dos custos variaveis, estes possuem correla~oes positivas e significativas se 

comparados as quantidades de produto/servi~o produzidos pela empresa, por exemplo, na 
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Industria Alimenticia temos como custos variaveis os valores de materia-prima utilizadas nos 

produtos, embalagens individuais e de transporte, que aurnentarao ou diminuirao conforme a 

quantidade de alimentos produzidos no mes. 

3.2.3 CUSTOS DIRETOS 

Custos diretos sao assim apresentados pelo motivo de estarem diretamente ligados a 
produyao de urn bern, como por exemplo o custo da embalagem de urn alimento, pois o 

mesmo faz parte do produto e esta ligado diretamente a produyao. 

Todos estes custos podem ser alocados diretamente a ayao de produyao de urn bern ou 

serviyo. Assim como a afrrmayao de LEONE (p. 58), "Todo o item de custo que e identificado 

naturalmente ao objetivo do custeio e denominado de custo direto". 

3.2.4 CUSTOS INDIRETOS 

Os indiretos possuem a caracteristica de nao estarem incidindo de maneira clara na 

produyao de urn bern ou serviyo, como por exemplo o custo do salario de urn gerente de 

fabrica para a Industria Alimenticia, este no caso e considerado indireto porque nao esta ligado 

de forma direta com a produyao do produto. 

Outra caracteristica marcante para este tipo de custo e o fato de o mesmo necessitar de 

alguma especie de rateio para que seja alocado, por exemplo no caso do escrit6rio acima 

citado, o nl1mero de advogados que exercem suas funyoes no local ou o tamanho do espayo 

fisico utilizado por cada urn deles. 

Nessa linha de pensamento, LEONE (p. 59), diz que " ... podemos generalizar, 

identificando o custo indireto como aquele item que precisa de urn criterio de rateio para sua 

identificayao ao produto ou objeto cujo custeio e desejado". 

3.2.5 CUSTO DIRETO DE F ABRICA<;AO 

0 custo de fabricayao que se apresenta aqui envolve, no caso de urna Industria de 

Alimentos toda a materia-prima utilizada, assim como as embalagens e mao-de-obra direta do 

produto. 

Somando-se a estes custos, tem-se ainda os custos indiretos de fabrica devidamente 

rateados, como: agua, luz, mao-de-obra indireta, etc ... 
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Este custo e apresentado conforme a generaliza~ao de conceito de LEONE (p. 69) que 

diz que "0 custo fabril e a soma dos custos de material direto, de mao-de-obra direta e das 

despesas indiretas de fabrica~ao debitados a produ~ao durante determinado periodo". 

Observa-se aqui que no custo de fabrica~ao nao sao embutidos custo indiretos como os 

administrativos por exemplo, sendo aqui somados apenas os custos indiretos que estao ligados 

de urna forma ou outra a produ~ao do produto. 

3.2.6 MARGEM DE CONTRIBUICAO 

T odo produto possui urn custo de fabrica~ao para a Industria e conseqlientemente 

tambem possui urn pre~o de venda que gerara urn determinado faturamento para o mesmo 

produto. 

Como ja colocado anteriormente, esse produto possuira urn custo ( custo direto de 

fabrica~ao ), mas alem de custos ligados a fabrica~ao do produto, a Indlistria possui outros 

custos que sao chamados de indiretos, pois nao fazem parte da opera~ao de fabrica~ao e sim da 

parte administrativa da Industria e podem ser fixos ou variaveis. 

Os fixos sao: salarios, alugueis, deprecia~ao, etc ... e como exemplo de variaveis pode

se citar as comissoes de vendas e fretes que variam de acordo com a quantidade vendida. 

Sendo assim a estrutura de custos para a parte administrativa da empresa tambem 

existe. 

Com isso cria-se o conceito de margem, que nada mais e do que urn indice que mostra 

o quanto urn produto coopera para o pagamento de custos fixos da empresa ap6s pagar todas 

os custos gerados pela sua fabric~ao (variaveis). 

Assim mostra a defmi~ao de MARTINS (p. 195), que diz que Margem de Contribui~ao 

Unitaria "e a diferen~a entre a Receita eo Custo Variavel de cada produto; eo valor que cada 

unidade efetivamente traz a empresa de sobra entre sua receita e o custo que de fato provocou 

e lhe pode ser imputado sem erro". 

Isso cria duas instancias, que sao os custos variaveis referentes a produ~ao do produto 

em si e os outros custos variaveis, geralmente referentes as vendas dos produtos. 

Neste caso para motivo de avalia~ao do resultado da margem de contribui~ao, tem-se a 

Margem de Contribui~ao Bruta, que deduz de sua receita apenas o custo direto de fabrica~ao e 

a Margem de Contribui~ao Liquida, que retira da receita o custo direto de fabrica~ao e todos os 

outros custos variaveis, como comissoes, fretes, PDD (Provisao para Devedores Duvidosos) e 

despesas fmanceiras de giro. 
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3.3 INTERMEDIARIOS NOS PROCESSOS DE COMERCIALIZACAO 

Quando ha cita9oes sobre sistemas de distribui9ao tem-se de lembrar em primeiro 

plano o porque os mesmos existem o e o porque as Industrias se utilizam deles. 

Nesse foco pode-se pensar que sea Industria atuasse diretamente sobre os pontos de 

venda sem a utiliza9ao dos canais de distribui9ao com certeza essa teria urn maior controle 

sobre como e onde os seus produtos sao vendidos, entao porque a utiliza9ao de intermediarios? 

Na visao de KOTLER (1998, p. 271) "os intermediarios sao necessarios devido a sua grande 

capacidade de tomar os hens acessiveis aos mercados-alvo. Atraves de seus contatos, 

experiencia, especializa9ao e escala operacional, eles geralmente oferecem as empresas mais 

do que elas podem render por conta propria". 

Agora em uma defini9ao de COUGHLAN et al (2002, p. 29) de quem sao os 

intermedicirios, pode-se dizer que "intermediario refere-se a qualquer membro de canal que 

nao seja o fabricante ou o usucirio fmal (consumidor individual ou comprador empresarial)." 

Os processos de comercializa9ao podem fazer com que os produtos de uma Industria 

sigam diferentes percursos ate seu consumidor final, passando por diferentes intermediarios no 

que diz respeito tanto ao processo de comercializa9ao quanto ao processo fisico de transporte e 

movimenta9ao dos mesmos desde a fabrica ate as maos do consumidor fmal que ira se utilizar 

do produto. 

Como forma de explicitar quais sao estes possiveis intermediarios, suas competencias e 

os fatores que os diferenciam dos demais, apresenta-se abaixo a descri9ao basica de cada urn 

deles segundo alguns autores, para que nao hajam distor9oes de conceitos: 

3.3.1. ATACADO 

Entende-se por Atacado o comercio realizado entre Indlistria e varejo, onde o atacadista 

compra em grandes volumes da Industria e vende em unidades menores para os varejistas. 

0 atacadista possui como caracteristica principal o seu trabalho com marcas 

concorrentes, fato este nao apresentado nos outros intermediarios, o que o diferencia de forma 

mais facil dos demais, outras aspectos dos Atacados sao os seguintes de acordo com a GELPE 

(Grupo de Estudos da Logistica de Pernambuco) (Apresenta9ao Canais de Distribui9ao 

GELPE): 

• Compra e vende as mercadorias; 
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• Trabalha para diversos fomecedores, inclusive com linhas concorrentes; 

• Tern seu mix limitado a marca lider e outra de pre9o mais baixo; 

• Nao gerencia o estoque dos clientes varejistas; 

• Os produtos sao bi-tributados. 

Esses atacadistas tern em seu portfolio grande gama de produtos de diversos 

fabricantes, nao existindo assim rela9ao de fidelidade. Aqueles que contam com grande area 

de cobertura e carteira de clientes, vern inclusive desenvolvendo marcas pr6prias, 

apresentando-se no mercado de varejo, que possui grande potencial. 

Como hist6rico dos Atacados no Brasil tem-se que no inicio, o Atacado, possuia 

basicamente o formato balcao, onde os varejistas se dirigiam as suas dependencias para 

realizar as compras e em seguida retirar os produtos. Com a melhor estrutur~ao dessas 

empresas, a partir dos anos 60, foi adotado o modelo de entrega, ou seja, o Atacado dispunha 

de urn quadro de vendedores e/ou representantes que atendiam os varejistas e posteriormente o 

Atacado realizava as entregas. Esse modelo predomina atualmente no setor. Em seguida, 

iniciou-se no Brasil o modelo de Atacado de auto atendimento, onde o cliente varejista escolhe 

os produtos em gondolas e o mesmo faz o transporte ate o seu estabelecimento, exemplo e o 

Makro Atacadista. 

Prova dessa evolu9ao dos Atacados e essa antiga defmi9ao de pouco mais de 10 anos 

atras, que diz: "o atacadista e o comprador para o varejista, antecipando-se as necessidades 

deste e facilitando-lhe a tarefa de selecionar e comprar produtos de que necessita". (DIAS, 

1993,p. 75) 

No segmento de Atacados no Brasil ha grandes empresas, sendo que Atacados como 

Martins, localizado em Minas Gerais destacam-se dos demais pelo seu volume de transa9oes. 

Mas a nivel nacional nenhum Atacado iguala-se em tamanho e quantidade de transa9oes com a 

rede Makro Atacadista, que hoje e a referenda deste mercado. 

3.3.2. DISTRIBUIDOR (DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO) 

0 Distribuidor possui caracteristica principal inversa a do Atacado, sendo que o 

mesmo trabalha tambem com mais de uma empresa, mas nao com empresas que possuam 

produtos concorrentes entre si, outros pontos a serem observados para o Distribuidor na visao 

da GELPE (Grupo de Estudos da Logistica de Pernambuco) sao: 

• Compra e vende as mercadorias; 
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• Trabalha com exclusividade para urna ou no maximo cmco empresas de 

segmentos distintos; 

• Tern pouca variedade em cada categoria; 

• Nao gerencia o estoque dos clientes varejistas; 

• Os produtos sao bi-tributados. 

0 Distribuidor, alem de comprar e vender, tern urna alianva estrategica com o 

fabricante, pois passa a representar seus produtos em determinada area de atuavao. 0 

Distribuidor foca no desenvolvimento das marcas, cuidando de seu posicionamento e 

participavao nos pontos de venda, isso de acordo com os direcionamentos passados pela 

Industria, incluindo em muitos casos o trabalho de merchandisinl, que antes era explorado 

apenas nas grandes redes diretamente pelos fabricantes, porem, o nivel de concorrencia entre 

produtos gerou a necessidade de esta atividade ser desenvolvida nos pequenos e medios 

varejos, porem, isto s6 se toma viavel se for realizado via Distribuidor. 

3.3.3. REPRESENTANTE 

A representavao de urn produto no perfil comercial atual passa a ter as mesmas 

caracteristicas de urn Distribuidor, mas com escala menor, ja que na grande maioria das vezes 

o representante e uma pessoa, ou seja urn vendedor, que pratica vendas para mais de urna 

empresa com produtos nao conflitantes, geralmente nao possui estoque proprio e e 

comissionado pelas suas vendas, sem vinculo empregaticio com as empresas e sem salario 

fixo, por consequencia. 

Este autonomo sobrevive a partir das comissoes recebidas das empresas para quem ele 

atua, dependendo ooica e exclusivamente dele. 

DIAS (1993, p. 78) define que 

0 representante e uma figura que nao assume a compra e a posse do bern. Opera com 
catalogos, mostruarios, tabelas e e, a rigor, urn tomador de pedidos para o fabricante. Em geral, 
nao assume riscos de credito, nem de estoques. Pode operar com contratos, carta-acordo, etc.; o 
fabricante deve defmir area geografica de atua~j:lio, tipo de cliente que interessa abordar, cotas a 
serem cumpridas, servi~j:os que devem ser prestados a clientela, linha de produtos, politica de 

S J.a{:iJO promociona[/igada a presen{:ajisica do produto. 2.Qua[quer imp/ementa{:iJO jeita no ponto de 

venda com o material de comunica{:iio, visando aumentar o rendimento da propaganda dirigida ao produto. 

(Diciomirio ... , p. 244). 
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pre~os, prazos de entrega, indeniza~oes, devolu~oes, tamanho minimo da equipe de vendas, 
dura~ao do acordo, chiusula de rescisao, etc. 

E de acordo com o mesmo autor, e interessante o uso do Representante quando: 

• Nao se tern recursos (ou a rela'(ao investimento-retomo nao estimula) para 

explorar mercados distantes ou pequenos, ou marginais ou tudo isso. 

• Se tern algum produto novo ou diferenciado em rela'(ao a linha tradicional, nao 

sendo interessante ( ou crescente) usar a estrutura da distribui'(ao tradicional. 

• Pretende-se explorar novos mercados geognificos, sem grandes custos de venda 

pessoal, estrutura, etc ... 

• A venda do( s) produto( s) for sazonal. 

3.3.4. BROKER 

Este sistema de distribui'(ao aparece nos Ultimos periodos como a grande inova'(ao para 

as lndustrias no que diz respeito a logistica e aos seus canais de distribui'(ao, sendo que varios 

Distribuidores vern se interessando dia-a-dia em transformar sua estrutura em uma estrutura de 

Broker, ja que para isso as mudan'(as necessarias nao sao dificeis de serem implementadas. 

0 Broker, de acordo com a GELPE (Grupo de Estudos da Logistica de Pernambuco), 

possui as seguintes caracteristicas principais: 

• Nao compra nem vende as mercadorias; 

• Trabalha para nl1mero limitado de empresas e nunca para mais de uma num 

determinado segmento concorrente; 

• Oferece a linha completa das empresas que representa; 

• Gerencia os estoques dos clientes varejistas; 

• Nao ocorre ~ bi-tributacao. 

• 0 Broker e o responsavel pelo atendimento ao cliente, pela visita, 

venda,merchandising e p6s-venda. 

Neste formato de distribui'(ao o intermediario passa a ser filial da Industria 

inclusive para fins fiscais e juridicos. Assim a Industria deixa de ter urn Distribuidor e 

passa a ter mais uma filial de vendas, onde ele pode atuar com o gerenciamento do estoque 

controlando-o como lhe convier; gerenciando de forma muito mais aproximada a equipe de 

vendas do Broker, a qual ira trabalhar com a sua gama de produtos; controlando o 

faturamento; controlando a carteira de clientes, pois como as notas que saem do Broker sao 
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notas da Industria, essa possui total supervisao de para onde quando e a que pre9o estao sendo 

vendidos seus produtos na area de atua9ao do Broker, facilitando a coordena9ao ate de pontos 

ou regioes que nao estao sendo bern atendidas ou que nao possuem atendimento. 

Tudo isso se toma de surna importfulcia para a Industria, mas urn dos principais ganhos 

eo fato de que com essa opera9ao de venda para urn varejista, ocorre redu9ao de emissao de 

urna nota fiscal de venda no processo, sendo assim ha tambem redu9ao de tributos referente a 

urna nota que seria a nota do Distribuidor para o V arejista. No caso do Broker, como essa 

fatura usando a nota fiscal do fabricante, a incidencia dos tributos na etapa 

Atacadista/Distribuidor- V arejo, e eliminada 

0 Brasil apresenta sistema de tributos onde os impostos incidem em cascata, ou seja, o 

mesmo produto e tributado tantas vezes quantas forem o ntimero de faturas emitidas entre duas 

empresas durante o processo, desde sua fabrica9ao ate a chegada ao consumidor final. Com 

isso, a redu9ao de urn elo nessa cadeia implica em ganhos de valores para a opera9ao. 

Nesse caso esse ganho serve para que a Industria possua margem de manobra maior 

para aplicar esse ganho da melhor forma para seu beneficio, podendo ser este como 

investimento em merchandising, redu9ao de seu pre9o no ponto de venda, melhora em sua 

estrutura, etc ... 

Na filosofia de redu9ao de custo e maior poder de penetra9ao (atender o maior nlimero 

de pontos de venda possivel) sem abrir mao de qualidade no trabalho de varejo (atendimento, 

ganho de espa9o na gondola, merchandising, etc ... ) o Broker vern se tomando, gradativamente, 

urna boa altemativa para as Industrias. 

Alem disso, o Broker e urna nova forma de atender as exigencias impostas por este 

mercado tao competitivo como ja comentado anteriormente, possibilitando a Industria chegar 

ao varejo de modo diferenciado e com varias vantagens. 

3.3.5. REDES (PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES) 

As Redes para efeito de defmi9ao sao todo e qualquer estabelecimento comercial 

denominado como mercado/supermercadolhipermercado que possua mais de urna loja com a 

mesma bandeira (marca/nome) configurando assim urna rede de lojas. 

As pequenas Redes podem ser apresentadas como aquelas em que as lojas possuem 

menos de 4 checkouts ou caixas, as medias redes se configuram por possuirem lojas maiores, 

geralmente variando entre 5 e 19 checkouts ou caixas. 
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As Redes consideradas como grandes sao as mais conhecidas da popula((ao como urn 

todo, inclusive atuando na maioria das vezes em nivel nacional, como: CBD (Cia Brasileira de 

Distribui((ao) que engloba bandeiras como Pao de A((ucar e Extra, Wal Mart (incluindo a 

bandeira Wal Marte Born Pre((o), Cia Zaffari, Angeloni, Super Muffato, Sendas, Carrefour, 

Sonae (bandeiras como BIG, Mercadorama e outras regionais), etc... Todos estes 

estabelecimentos possuem grandes lojas e tambem sao consideradas como Grandes Redes pelo 

fato de representarem uma parcela grande das vendas das Industrias alimenticias do pais, 

possuindo grande poder de barganha frente as fabricantes de produtos que comercializa. 

As redes diferenciam-se dos outros intermediarios principalmente por duas 

caracteristicas: compram diretamente da Industria, mas tambem de outros atacadistas e 

Distribuidores e vendem prioritariamente para o consumidor final, pessoa fisica. 

3.3.6. AUTO SERVICO 

0 Auto Servi((o e considerado basicamente como sinonimo de 

mercados/supermercados/hipermercados, ou seja, qualquer loja com estas denomina((oes onde 

o proprio consumidor escolhe os seu composto de produtos que ira consumir. 

Entende-se por Auto Servi((o lojas que nao fazem parte de uma rede, portanto possuem 

uma bandeira independente. 

3.3.7. CANAL PARMA 

Este canal a apresentado neste trabalho pelo ganho de importancia nos Ultimos anos e 

pelo surgimento das Drugstores, que movimentam hoje parcelas consideraveis de faturamento 

de varios segmentos da Industria. 

0 Canal Parma e apresentado como as cadeias de farmacias existentes em todas as 

regioes do Brasil, que hoje ja funcionam como as redes de supermercados possuindo inclusive 

centrais de compra e centros de distribui((ao. 

Com isso, elas passam a ser atendidas na maioria dos casos diretamente pela Industria e 

nao mais pelo Distribuidor, que passa a atender apenas as farmacias independentes ou as redes 

menores que possuem estrutura reduzida. 
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3.2 DIFERENCIA<;AO ENTRE REPRESENT ANTE DE VENDAS, DISTRIBIDDOR E 

BROKER 

Esta diferencia~ao se da principalmente no ambito de atua~ao e operacionaliza~ao dos 

processos. Como ja citado anteriormente, o Distribuidor e urna empresa que possui estrutura 

mais complexa, estoque :fisico proprio, equipe de vendas propria e todo urn sistema de 

armazenagem, recebimento de mercadorias e despacho das mesmas com notas do proprio 

Distribuidor. 

Por outro lado o representante de vendas configura-se geralmente como agente Unico, 

autonomo, que representa a Industria para fins de venda de seus produtos, atuando 

praticamente como vendedor proprio da fabricante, diferenciando-se do mesmo pelo fato de 

nao possuir vinculo empregaticio, nao possuir salario fixo e apenas receber comissoes 

percentuais sobre as vendas que realizar. 

0 Broker aparece no contexto atual como urn novo sistema, muito semelhante ao 

Distribuidor, mas de forma evoluida, pois apresenta algumas caracteristicas iguais ao 

Distribuidor e algumas extras que o diferem. Os fatores que o fazem semelhante ao 

Distribuidor sao: area :fisica de armazenagem, recebimento e despacho de mercadorias proprio 

assim como urna equipe de vendas. 

Os diferenciais em rela~ao ao Distribuidor sao 

0 estoque com que o Broker trabalha nao e seu e sim do fabricante, sendo que a antiga 

venda da Industria para o Distribuidor toma-se neste caso apenas urna transferencia de estoque 

e ai caracteriza o Broker como urna filial juridica da Industria; 

A equipe de vendas do Broker passa a ter maior responsabilidade sobre os produtos 

dessa empresa, inclusive responsabilizando-se pela efetiva~ao dos pontos de venda e por todo 

o merchandising nos pontos onde atua, sendo posteriormente cobrada pela Industria pelo seu 

desempenho; 

As notas emitidas para o varejista nao saem como notas do Distribuidor e sim como 

notas diretas da Industria, caracterizando mais urna vez na opera~ao a ideia de que o Broker 

passa a ser urna filial da Industria. 



4 ANALISE DA SITUA<;AO 

4.1 SISTEMA DE DISTRIBUI~AO COM DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 

Urn sistema de distribui~ao considerado usual das Industrias Alimenticias no Brasil 

baseia-se, dependendo da caracteristica do mix de produtos que possui, ora em intermediarios 

como Atacados e ora em Distribuidores. 

Ultimamente, as empresas que possuem grau de especificidade ma10r de seus 

produtos e que procuram atender da melhor forma possivel o seu consumidor final tendem a 

utilizar-se de estrutura voltada basicamente para o Distribuidor, podendo utilizar-se de 

Atacados para preencher areas geograficas grandes onde os seus Distribuidores nao atuem. 

Isso se deve pelo fato de o relacionamento com o Distribuidor ser muito mais proximo 

e controlavel, como ja citado anteriormente, o que promove melhor distribui~ao e integra~ao 

de seus canais de distribui~ao. 

Para efeito de exemplo, apresenta-se abaixo a estrutura de uma IndUstria de Alimentos 

qualquer, que atende seus clientes com a seguinte estrutura de distribui~ao de seus produtos: 

• 5% Atacados; 

• 5% Canal Farma; 

• 60% Distribuidores; 

• 10% Grandes Redes; 

20% Auto-Servi~o. 

Com essa configura~ao, percebe-se grande peso para Distribuidores e o V arejo em si, 

compreendendo Grandes Redes e Auto Servi~o, e isto ocorre com muita frequencia entre as 

Industrias Alimenticias. 

Duas explica~oes sao necessarias para caracterizar a situa~ao atual: Num primeiro 

momento as Industrias possuem marcas e necessitam de investimento e de apari~ao no 

mercado para se tornarem seus produtos conhecidos e reconhecidos pelos consumidores. 

Nesse caso nada melhor do que a venda desses produtos para as Grandes Redes, ja que urn 

fluxo enorme de consumidores transita por estas lojas diariamente. 0 ponto negativo disso e 

que para as Indl1strias possuirem seus produtos a venda nas Grandes Redes, as mesmas devem, 

alem de pagar percentuais sobre o faturamento, estipulado em contrato, para cobertura de 

diversos fatores como: limpeza, estocagem, cobertura de devolu~ao de produtos, descontos, 

etc ... pagar quantias altas para as Redes apenas pelo direito de comercializ~ao em suas lojas, 
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vulgarmente conhecida como "introdu~ao de produto", o que impossibilita varias Industrias de 

menor porte de introduzirem seu mix de produtos nesse tipo de canal. 

A outra explica~ao e sobre os Distribuidores, pois atraves deles a Industria consegue 

penetra~ao de mercado chegando aos pontos de venda menores e geograficamente mais 

complicados de serem atendidos. 0 ponto favonive1 aqui e, alem da enorme distribui~ao e 

claro, a possibilidade de atuar com margens maiores, ou seja, com lucratividade maior. 

Apresenta-se a seguir (Figura 3), modelo grafico dos canais com os quais esta Industria 

atuava. 

Atraves deste sistema baseado fortemente em Distribuidores, apresenta-se abaixo 

planilha que demonstra de maneira resumida urn DRE (Demonstrativo de Resultados) de uma 

opera~ao qualquer de venda de uma Industria Alimenticia para o canal de distribui~ao, que 

neste caso e o Distribuidor. 

Quadro 1- DRE (Demonstrativo de Resultados) de uma opera~ao qualquer de venda de 

uma Industria Alimenticia para o canal de distribui~ao 

Venda Volume (Caixas) 100 
Valor Unitario R$ 10,00 

R$ % 
Venda Bruta 1.000,00 
ICMS 120,00 12,00% 
PIS/COFINS 92,50 9,25% 
Devoluc;oes 10,00 1,00% 
Venda Liquida 777,50 100,00% 
Custo Direto Fabricacao 500,00 64,31% 

Margem de Contribui~ao Bruta 277,50 35,69% 
Comissoes - 0,00% 
Fretes 30,00 3,86% 
Provisao Devedores Duvidosos 40,00 5,14% 

Despesa Financeira de Giro 25,00 3,22% 
Margem de Contribui~ao Liquida 182,50 23,47% 
Marketing 38,88 5,00% 
Vend as 38,88 5,00% 
Administracao 38,88 5,00% 
LAIR 65,88 8,47% 

Exemplo retirado de medias de Industrias Alimentfcias 
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Aqui se apresenta urna venda no valor R$ 1.000,00 vindos do faturamento de 100 

caixas de urn produto a R$ 10,00 cada caixa. 

Neste exemplo tem-se alguns fatores que devem ser apresentados com mrus 

profundidade, como o fato de nao apresentar comissoes, isso se deve ao fato de a venda ser 

praticada diretamente do fabricante sem passar por intermediarios. A venda e realizada pela 

equipe propria de vendas da Industria e a comissao paga aos seus vendedores esta considerada 

dentro do item vendas. 

Em rel~ao aos pre~os ao consumidor fmal, ve-se, conforme o exemplo, abaixo urna 

negocia~ao do mesmo produto dessa Industria passando pelos intermediarios Distribuidor e 

V arejo e chegando ao consumidor final. 

Volume (Caixas) 
1 

Pre~o 

R$ 10,00 

Industria Distribuidor 
R$ 10,00 R$ 14,00 

Markup 
40% 

fonte: Industria Alimenticia 

Varejo 
R$ 19,60 

Markup 
40% 

~I Consumidor I 
Final 

Neste caso vemos a Industria vendendo urn produto ao seu Distribuidor a urn pre~o de 

R$ 1 0,00, o Distribuidor trabalha com urna margem de 40% sobre o valor da compra, assim 

como o V arejo. Sendo assim, o pre~o de urna caixa de produto para o consumidor final sera de 

R$ 19,60. 

4.2 SISTEMA DE DISTRIBUI<;AO PROPOSTO COM BROKERS 

A proposta aqui e de demonstrar o novo sistema, sendo assim, o primeiro passo e de 

apresentar o funcionamento basico de urn Broker em sua opera~ao. 

De inicio pode-se dizer que este modelo de distribui~ao foi urna forma utilizada para 

haver ganhos para ambas as empresas participantes do processo e com este ganho na cadeia de 

distribui~ao, ainda houveram terceiros beneficiados, que sao os consumidores. 



34 

0 Broker e urn Distribuidor que passa juridicamente a ser visto como urna filial da 

Industria e com isto passa a desempenhar urn papel diferenciado no canal de distribuiyao. Isto 

pode ser melhor visualizado atraves de urn contrato de operayao entre urna Industria e urn 

Broker, conforme apresenta o anexo I. 

Com isso, a primeira diferenciayao visualizada e de que se o Broker passa a ser urna 

filial da Industria, a mesma pode realizar transferencias de mercadorias entre sua matriz e 

filiais atraves de notas fiscais de simples remessa, nao sendo necessarias notas de faturamento, 

pois a Industria nao venderia produtos para si propria. Na mesma visao, quando o Broker 

vende urna mercadoria para urn pequeno varejo, por exemplo, como este e filial da Industria, 

este deve emitir urna nota de fatura da Industria que ele esta representando para o pequeno 

vareJo. 

Nesta operayao podemos notar que ha emissao de nota de fatura a menos no processo 

de comercializayao em relayao ao processo comurn de distribuiyao atraves de urn Distribuidor, 

onde ha urna nota de fatura da Industria para o Distribuidor e outra, do Distribuidor para o 

pequeno varejo. Sendo assim, urn elo do processo de faturamento das mercadorias foi 

eliminado. 

Sobre as faturas emitidas comurnente por urna Industria de alimentos incidem impostos 

como ICMS (0%, 7% ou 12% dependendo do Estado da Federayao, existem outros casos mais 

complexos que nao serao abordados aqui) e PIS/COFINS que somados chegam a casa de 

9,25%. Como no Brasil os impostos, como os ja citados acima, incidem em cascata sobre as 

cadeias de suprimento e distribuiyao, a eliminayao de urn elo na cadeia reflete diretamente nos 

valores comercializados na situayao, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Demonstrayao de Impostos do Sistema de Distribuiyao com Distribuidores 

Venda PIS/COFINS ICMS TOTAL IMPOSTOS 
Industria- Distribuidor R$ 100,00 9,25% 12% R$ 21,25 
Distribuidor - Varejo R$ 140,00 9,25% 12% R$ 29,75 

R$ 51,00 

Demonstrayao de Impostos do Sistema de Distribuiyao com Brokers 

I I Venda I PIS/COFINSIICMS TOTAL IMPOSTOS 
IJndustria(Broker)- Varejo I R$ 140,00 I 9,25%1 12% R$ 29,75 

R$ 29,75 
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Com isso, nota-se que o ganho realmente ocorre quando extinguimos urn ela da cadeia 

de distribui~ao, fazendo com que o valor de impostos obtenha urna redu~ao significativa. Este 

ganho pode ser utilizado pelas empresas de diversas formas, como: aurnentar a lucratividade 

da venda; repassar este valor em redu~ao de pre~o para o varejo, o que fara com que o 

consumidor final pague tambem urn pre~o reduzido no produto; etc ... Sendo assim, a Industria 

possui urna maior flexibilidade no seu sistema de pre~os para trabalhar uma politica que seja 

interessante aos seus objetivos. 

Alem da caracteristica de impostos apresentada, ha diferenciais grandes em rela~ao ao 

formato Distribuidor no que se refere ao sistema operacional em que atua urn Broker, como 

por exemplo: 

Emissao de Nota Fiscal da Industria- como ja comentado, o Broker passa a emitir 

notas de fatura contra os pontos de venda para quem efetua venda com urna nota identica a 
emitida diretamente pela Indtistria. 

Controle total das vendas - como a nota emitida pelo Broker e de propriedade da 

Industria e o sistema de emissao da mesma tambem, atraves do mesmo a Industria tern 

controle sobre o quanto esta sendo vendido, para quem, em que regiao e por quanto. 

Carteira de Clientes - atraves do sistema que e de propriedade da Industria, essa possui 

controle e urna carteira de clientes que sao atendidos via Broker. 

Controle sobre o pre~o e politica de venda - as tabelas de pre~o praticadas pelo Broker 

sao estipuladas pela Indtistria, sendo assim ha controle da politica de venda e pre~o que e 

praticado na ponta da cadeia de distribui~ao. 

Maior cobran~a sobre o merchandising- a equipe de vendas possui urna cobran~a 

muito mais severa e proxima por parte da Industria, pois essa esta permitindo ganhos 

financeiros altos para o antigo Distribuidor e agora Broker, e alem disso, a equipe de vendas 

da Industria responsavel pela supervisao do Broker possui grande quantidade de informa~oes 

com as quais pode trabalhar para exigir mais da equipe de vendas. 

Controle do estoque do Broker - como nao ha venda para o Broker e s1m urna 

transferencia de mercadoria de urn estoque para outro, a Industria possui acesso ao estoque do 

Broker, ate porque a propriedade do estoque e da Industria. 

Divisao de PDD (Provisao para Devedores Duvidosos) - quem efetua as vendas e 

Broker, sendo assim ha urna divisao de responsabilidades entre as duas empresas no que se 

refere a inadimplencia. 
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Paga comissoes sobre vendas e transporte do Broker - como a equipe de vendas e do 

Broker e nao da Industria, a mesma deixa de pagar comissoes para sua equipe de vendas e 

passa a pagar comissoes sobre a venda e sobre o transporte de entrega realizado pelo Broker. 

Alguns desses fatos apresentados acima podem ser visualizados na tabela abaixo que 

compara o sistema com Distribuidores versus o sistema com Brokers no que diz respeito a urna 

venda comurn de urn produto. 

Quadro 2 - Compara<yao do sistema com Distribuidores versus o sistema com Brokers 

no que diz respeito a urna venda comurn de urn produto. 

Venda Volume (Caixas) 100 
Valor Unitario para Distribuidor R$ 10,00 
Valor Unitario para Varejo via Broker R$ 14,00 

DISTRIBUIDOR BROKER 
R$ % R$ % 

Venda Bruta 1.000,00 1.400,00 
ICMS 120,00 12,00% 168,00 12,00% 
PIS/COFINS 92,50 9,25% 129,50 9,25% 
Devoluyoes 10,00 1,00% 14,00 1,00% 
Venda Liquida 777,50 100,00% 1.088,50 100,00% 
Gusto Direto Fabricacao 500,00 64,31% 500,00 45,93% 

Margem de Contribui~io Bruta 277,50 35,69% 588,50 54,07% 
Comissoes - 0,00% 280,00 20,00% 
Fretes 30,00 3,86% 1,68 1,00% 
Provisao Devedores Duvidosos 40,00 5,14% 2,59 2,00% 

Despesa Financeira de Giro 25,00 3,22% 0,28 2,00% 
Margem de Contribui~io Liquida 182,50 23,47% 303,95 27,92% 
Marketing 38,88 5,00% 38,88 3,57% 
Vendas 38,88 5,00% - 0,00% 
Administracao 38,88 5,00% 38,88 3,57% 
LAIR 65,88 8,47% 226,19 20,78% 

Aqui se notam as principais diferen<yas em rela<yao a urn Distribuidor, sendo que o 

primeiro ponto a ser explicitado e a diferen<ya do valor do produto na hora de sua venda da 

Industria para o Distribuidor e sua venda para urn V arejo atraves de seu Broker. 

Para exemplificar a situa<yao e tratar o fato de maneira real, como as empresas o fazem, 

e levado em considera<yao que o ganho de urn elo na cadeia de distribui<yao em valores e 

convertido em faturamento para a Industria de modo a aurnentar seu faturamento, de onde a 

mesma ira retirar a parcela de comissao e outros valores referentes ao novo formato de 

tratamento comercial atraves do Broker. 
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Sendo assrm, como o mark-up (margem de ganho) utilizado pelos Distribuidores 

geralmente gira em tomo de 40%, a lndustria.passa a faturar 40% a mais como encurtamento 

dessa cadeia. 

Com isso come9am a surgir outros ganhos quando analisamos os dois DRE's 

(Demonstrativos de Resultados), come9ando pelo Custo Direto de Fabrica9ao, que pelo fato de 

o produto a ser vendido nas duas opera9oes e o mesmo, em valor para as duas anruises ele 

permanece e como o faturamento via Broker e maior, o seu peso (percentual) cai em rela9ao a 
opera9ao com Distribuidores. 

Outro ponto importante e o aparecimento do pagamento de comissoes de vendas e 

transporte, estas pagas ao Broker pelo fato de este intermediar a venda aos V arejos. 0 

percentual de 20% e uma media estudada entre Brokers de IndU.Strias Alimenticias. 

0 percentual de fretes e reduzido e nao anulado em rela9ao a estrutura com 

Distribuidores pelo fato de que ainda existem fretes que ficam por conta da Industria, que sao 

os referentes ao abastecimento do estoque do Broker. 

Outro percentual que e reduzido tambem e o de PDD (Provisao para Devedores 

Duvidosos ), ja que nesse novo sistema estes custos passam a ser compartilhados. 

As despesas fmanceiras de giro sao reduzidas porque os prazos praticados, atraves do 

Broker para os clientes e menor, o que faz com que a necessidade de capital para este frm seja 

menor. 

As comissoes de vendas deixam de existir pelo fato de que agora a equipe de vendas e 

do Broker, e nao ha mais vendedores pr6prios envolvidos na opera9ao. 

Nesta analise, percebe-se que tanto as margens de contribui9ao bruta quanto liquida, 

assim como seu LAIR, Lucro Antes do Imposto de Renda, possuem valores e percentuais 

maiores do que a opera9ao anterior, provando a viabilidade e a eficiencia do sistema novo com 

distribui9ao atraves de Brokers. 

4.3 GANHOS PARA A INDUSTRIA 

Como maior beneficiada em todo este processo, a Industria se posiciona neste novo 

cenario com varias vantagens sobre o sistema verificado anteriormente. A seguir estao citados 

os diferenciais que a IndU.Stria obteve com a mudan9a, os quais resultaram em ganhos para sua 

opera9ao: 
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4.3.1 GANHOS MERCADOLOGICOS 

Com a opera~ao de sua distribui~ao realizada atraves do Broker a Industria apresenta 

cobertura de mercado mais abrangente, e isso se da pelo maior controle da equipe de vendas 

do intermediario. Com isso, os ganhos mercadol6gicos sao verificados diretamente no ponto 

de venda, pois o produto tende a estar exposto em ntimero maior de estabelecimentos e 

possuindo melhor apresenta~ao nos pontos de venda atendidos pelo Broker. 

Isso se deve pelo fato do contato direto da Industria com a equipe de vendas do Broker, 

devendo essa ser cobrada pela Industria no que se refere a melhora na distribui~ao e exposi~ao 

de seus produtos atraves do merchandising dos mesmos. 

Tendo esse melhor trabalho de ponto de venda agora operacionalizado pelo Broker e 

com maior controle imposto pela lndlistria, os produtos comercializados tendem a obter 

melhor imagem perante o consumidor, que encontrara o produto desejado no local desejado e 

melhor apresentado no que diz respeito a exposi~ao do mesmo nas lojas. 

Outro ponto importante para a Industria e o fato de que se o seu produto estiver 

disponivel em maior nlimero de estabelecimentos, ha probabilidade maior de o produto ser 

comprado e consumido pelo consumidor, sendo assim, a melhora da distribui~ao de seus 

produtos pode cooperar de maneira clara e direta para que as marcas da Industria possuam 

maior market share (participa~ao de mercado) dentro das categorias onde atuam. 

4.3.2 GANHOS OPERACIONAIS 

Com este formato de opera~ao de distribui~ao de produtos ao mercado atraves de 

Brokers alguns ganhos de opera~ao sao vislurnbrados, como descritos a seguir: 

Melhor distribui~ao fisica dos produtos da Industria alcan~ando atraves da cobran~a da 

equipe de vendas do Broker urn maior nlimero de pontos de venda e urna distribui~ao mais 

homogenea; 

Distribui~ao mais especializada, pois a Industria pode controlar, direcionar, delimitar e 

treinar de maneira mais eficiente a equipe de vendas do Broker; 

Controle por parte da Industria sobre todos os pontos de venda que estao sendo 

atingidos pelo Broker, pois como as notas emitidas pelo Broker sao notas da Industria e sao 

emitidas pelo seu sistema, a Industria passa a ter controle sobre todos os pontos de venda que 

estao sendo atendidos e as quantidades vendidas a cada urn deles, com isso a Industria passa a 

ter em seus docurnentos toda a carteira de clientes que e atendida; 
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Melhora do merchandising desses pontos de venda, pois agora a equipe do Broker 

sofre cobranc;a direta por parte da Industria; 

Na mesma analise, a Industria passa a ter todo o controle sobre a politica de prec;os 

utilizada pelo Broker, ja que quem estipula a tabela de prec;os que o Broker ira seguir e os 

devidos descontos a serem aplicados, e a Industria; 

Maior proximidade do ponto de venda fmal, o que traz para a Industria percepc;ao mais 

aguc;ada das vendas e dos problemas que cada V arejo de menor parte, antes atendido pelo 

Distribuidor, possui e que tipo de ac;ao pode e/ou deve ser realizada para que os produtos da 

Industria alcancem boas vendas para o consumidor final. 

4.3.3 GANHOS FINANCEIROS 

Os ganhos fmanceiros para a operac;ao ja foram citados acima e se baseiam em urn 

ponto principal, que diz respeito a eliminac;ao de urn elo na cadeia de distribuic;ao e 

conseqiiente reduc;ao de emissao de urna nota de fatura durante todo o processo de 

comercializac;ao do produto. 

Com isso ha a diminuic;ao de pagamento de impostos referentes a nota que deixa de ser 

emitida, que podera ser utilizado pela Industria da melhor maneira possivel para que sua 

operac;ao se tome mais rentavel ou que possa atender ao seu consumidor da melhor maneira 

possivel, podendo incluir ate rebaixamentos de prec;os no fmal da cadeia. 

4.4 GANHOS PARA OS BROKERS 

Em pnmerro plano para o Broker que antigamente era Distribuidor, ocorre urna 

modificac;ao que se da em urn dos funbitos ainda nao citados, que e o de atendimento ao seu 

cliente, a Industria, pois ao se tomar Broker esta empresa passa a oferecer a Industria urna 

gama de servic;os diferenciados que fazem com que a Industria melhore sua operac;ao, 

diferenciando-se assim do Distribuidor. 

Nesse mesmo pensamento o Broker com essa nova operac;ao se especializa de maneira 

efetiva nas linhas de produtos com que atua pela Industria e com isso obtem urn know-how 

importante para o seu futuro no que diz respeito a ampliac;ao de seu neg6cio e obtenc;ao de 

novas linhas de produtos de outras empresas para trabalhar. Aqui se destaca tambem que a 

equipe de vendas do Broker deve ser urna equipe de vendas mais preparada e treinada para 

suprir as novas necessidades de servic;os que o Broker esta oferecendo a Industria. 
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Com isso em vista, o Broker ao oferecer estes novos servi~os, obtem seu principal 

ganho em sua opera~ao intema, que se toma ainda mais importante por nao se tratar de urn 

ganho operacional e sim financeiro. 

Este ganho se da no momento em que o Distribuidor deixa de ter o seu proprio estoque, 

onde havia urn alto valor monetario parado e a espera de ser consumido e passa a possuir 

dentro de seu estoque produtos consignados, sem que necessite pagar pelos mesmos. Ai se 

apresenta o enorme ganho de capital de giro no Broker, pois o estoque fisico dentro de seu 

deposito pertence a Industria e deixa de ser seu ativo .. 

4.5 GANHOS PARA 0 SISTEMA DE DISTRIBUI<;AO E CONSUMIDORES 

0 sistema como urn todo e beneficiado com este novo modelo de opera~ao, desde a 

Industria que se beneficia em varios aspectos, passando pelo Distribuidor que agorae Broker, 

posteriormente ha ganhos tambem para os V arejos menores, que agora sao atendidos 

diretamente pela Industria e terminando pelas vantagens proporcionadas para o fim da cadeia 

de distribui~;ao, que e 0 consumidor final. 

Como os ganhos para a Indlistria e para o Distribuidor ja foram abordados 

anteriormente de maneira mais detalhada, aqui se foca o sistema como urn todo e o seu fim 

que e 0 consumidor final. 

Tomando-se a cadeia de distribui~;ao como urn todo, nota-se que ha ganhos para todas 

as partes, sendo a maior beneficiada, a Indlistria; nao pelos ganhos que teri, mas por nao 

necessitar abrir mao ou fazer mudan~;as maiores assim como o Distribuidor, que necessita 

muitas vezes de reformular sua equipe de vendas, seus metodos de controle, sistemas e outros, 

para se adaptar ao sistema da Industria. 

A cadeia de distribui~ao toma-se menor, o que faz com que menos intermediarios 

existam. Com isso o produto tende a chegar mais rapidamente e de forma mais eficiente ao 

consumidor, e tudo isso sobre supervisao muito mais rigida de quem possui e determina os 

objetivos e 0 futuro dos produtos, que e a Industria. 

Quando se fala de agradar ao consumidor, cita-se muito a expressao de que o produto 

certo deve estar no local certo, na hora certa, com o pre~o adequado e com a propaganda certa. 

Isso se molda de acordo com os 4 P' s propostos por Kotler (Produto, Pra~a, Pre~;o e 

Promo~;ao) e todos esses pontos deverao ser melhores trabalhados atraves do novo sistema de 

distribui~;ao atraves de Brokers, pois o local certo e hora certa serao na maioria das vezes o 

maior nlimero possivel de pontos de venda que se adequem ao tipo de produto; o pre~o do 
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produto sera totalmente monitorado pela Industria, a propaganda sera cobrada da equipe de 

merchandising do Broker e o produto fica por conta da qualidade oferecida aos consumidores 

pela Industria. 

Sendo assim com a mudan<;a do sistema de distribui<;ao, a posi<;ao do consumidor sera 

privilegiada e este tambem obtera vantagens com essa transforma<;ao na cadeia de distribui<;ao. 



5 OBSERV A<;OES FINAlS 

Observa-se que toda mudan~a em qualquer ambiente provoca rea~oes diversas entre as 

pessoas e seus processos de trabalho. No caso apresentado acima notamos que nao lui 

diferen~a, e que toda mudan~a gera certa instabilidade momentanea, que dependendo de quem 

estiver conduzindo a situa~ao e dependendo de como o assunto for tratado podeni causar 

grandes danos ou urna nova fase de estabilidade e crescimento de todas as partes. 

Nesse pensamento observamos aqui que a rela~ao de urna Indtistria com urn 

Distribuidor e urna troca que necessita de certa doa~ao de ambas as partes para que a 

finalidade da opera~ao e todas as trocas entre as empresas possuam o menor dispendio 

possivel de energia pelos dois lados para que assuntos de maior importancia sejam focados 

com mais aten~ao. 

Com a transforma~ao de urn Distribuidor em Broker percebemos que este 

relacionamento se estreita ainda mais e se toma muito mais profundo. Entao para a escolha de 

urn Distribuidor para a mudan~a do mesmo em Broker deve-se tomar muito cuidado, 

porquanto o nivel de troca de informa~oes, fidelidade e colabora~ao deverao ser muito 

maiores. Por isso sugere-se que para iniciar-se urna opera~ao atraves de Broker, deve-se 

inicialmente testar a cadeia de distribui~ao com esta empresa como Distribuidor, estudar seu o 

metodo de trabalho, sua saude financeira, sua equipe de vendas, sua area de atua~ao, suas 

experiencias passadas, seu ambiente funcional, seu metodo de trabalho e todos os aspectos que 

podem vir a in:fluenciar no relacionamento da Industria com essa empresa. Somente ap6s isso 

se deve como Indtistria propor este novo metodo de cadeia de distribui~ao. 

Ap6s isso, como segundo passo, deve-se preparar muito bern a equipe de vendas do 

Broker, de maneira a motiva-los sempre a praticar as melhores vendas e no maior nlimero de 

pontos de venda possiveis, mas nao de maneira a fazer o V arejo comprar por apenas urn 

periodo e no periodo seguinte ele nao seja abastecido, o que ocorre muitas vezes com 

Distribuidores; mas trabalhar para a efetiva~ao de clientes, ou seja, clientes que passem a 

fazer parte de sua carteira de clientes e que sejam visitados pela equipe de vendas 

freqiientemente. 

Este sistema apresentado aqui tem-se tern mostrado muito eficiente no Brasil nos 

Ultimos anos, sendo cada vez mais utilizado pelas Industrias. Prova disso e que empresas 

renomadas no mercado brasileiro ja se utilizam desse metodo e servem ate de modelo para que 

outras Industrias se utilizem e aprendam como se constitui esse formato de distribui~ao. 
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Industrias Alimenticias como Dori, Nutrimental, Marilan, M. Dias Branco e Garoto, 

que foi urna das pioneiras e hoje serve de exemplo para muitas outras empresas, sao lndustrias 

de Alimentos que obtiveram sucesso na transformayao de Distribuidores para Brokers. 

Gostaria de explicitar que este processo nao e simples e que demanda muito tempo de 

estudo, principalmente do relacionamento entre ambas as partes para que nurn segundo 

momento nao ocorram problemas, pois se houver qualquer conflito neste sentido o caminho de 

volta e mais complexo e com certeza por pelo menos urn periodo de tempo a Industria terci 

perdas de distribui9ao no que se refere ao atendimento dos pontos de venda atendidos pelo 

Broker, ate que haja urna solu9ao para o conflito. 

Como ponto fmal, podemos ressaltar que os ganhos sao visiveis para as empresas que 

se utilizam desse novo modelo de opera9ao e que tiveram o cuidado suficiente para escolher 

bons parceiros para a sua distribui9ao. Os Brokers com urna boa supervisao por parte da 

Industria e com urn born relacionamento entre as partes, ou seja, com as partes motivadas e 

dispostas a fazer urn born trabalho como parceiros, tendem sempre a crescerem juntas. Sendo 

assim, ap6s o estudo do sistema proposto, acreditamos que ele se toma altamente viavel e 

recomendavel e deve se tomar nos pr6ximos anos urn dos principais formatos de cadeia de 

distribui9ao no Brasil. 
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ANEXOS 



ANEXO I- CONTRA TO 

REPRESENTADA: CONTRATANTE: INDUSTRIA, pessoa juridica de direito 
privado, inscrita no C.N.P.JIMF sob n°. XXXXXXXXIXXXXX-:XX, estabelecida a Rua 

na cidade de 
__________ , Estado do , neste ato representada na 
forma do seu Estatuto Social. 

REPRESENT ANTE: BROKER , pessoa juridica de direito privado, inscrita no 
C.N.P.JIMF sob n°. XXXXXXXXIXXXXX-:XX, estabelecida a Rua 
_____________ ,, na cidade de , Estado 
de --------------·' neste ato representada na forma do seu Contrato 
Social. 

As partes acima nomeadas e qualificadas tern como justo e contratado este instrumento 
particular de REPRESENTACAO COMERCIAL, que se regeni pelas clausulas e condi9oes 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: 0 objeto desta representa9ao sao os produtos de fabrica9ao 
da REPRESENT ADA, conforme tabela de produtos, anexo I, parte integrante deste. 

CLAUSULA SEGUNDA: Compete ao REPRESENTANTE, como obriga9ao 
principal, a venda dos produtos de fabricayao da REPRESENT ADA, sem exclusividade, 
dentro da zona territorial de atua9ao defmida no anexo II, parte integrante deste instrumento. 

CLAUSULA TERCEIRA: Os pre9os dos produtos, condi9oes de venda, forma e 
prazos de pagamento, serao fixados periodicamente pela REPRESENT ADA. 

CLAUSULA QUARTA: A REPRESENTADA reserva-se o direito de nomear para 
mesma zona territorial de atua9ao do REPRESENT ANTE outro representante, Distribuidor, 
agente ou funcionarios pr6prios, para a venda de seus produtos, sem que caiba qualquer 
especie de remunera9ao ou indeniza9ao ao REPRESENT ANTE. 

CLAUSULA QUINTA: Os produtos serao faturados e fomecidos aos clientes de 
acordo como pre9o vigente em tabela fomecida periodicamente pela REPRESENT ADA, nao 
podendo o REPRESENT ANTE conceder qualquer desconto ou condi9ao especial, salvo com 
autoriza9ao expressa e por escrito da REPRESENT ADA. 

PARAGRAFO UNICO: As condi9oes de pre9o, fomecimento, prazos e formas de 
pagamento serao alteradas pela REPRESENT ADA, sempre que necessario for, mediante 
simples aviso ao REPRESENTANTE, com no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedencia. 

CLAUSULA SEXTA: A REPRESENTADA reserva-se o direito de nao faturar 
pedidos efetuados para clientes sem condi9oes de credito, ou por outros motivos relevantes 
relacionados com disponibilidade de estoque, a seu exclusivo criterio, e nesta hip6tese, 
nenhuma comissao sera devida ao REPRESENT ANTE. 

CLAUSULA SETIMA: 0 REPRESENTANTE podera exercer sua atividade para 
outra empresa ou efetuar neg6cios, sob qualquer modalidade, em nome proprio ou de 
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terceiros, desde que nao se relacionem a produtos concorrentes ou similares aos da 
REPRESENT ADA, sob pena de rescisao imediata e de pleno direito deste contrato, sem 
qualquer especie de indenizac;ao, que nao as previstas neste instrumento. 

CLAUSULA OITAVA: 0 REPRESENTANTE se obriga a fomecer 
a REPRESENT ADA, sempre que solicitado, informac;oes detalhadas do posicionamento de 
mercado de seus produtos, dos clientes e dos neg6cios postos a seu cargo, devendo dedicar
se a venda, objeto deste, de modo a desenvolver os neg6cios da REPRESENT ADA, 
promovendo 0 produto objeto deste, no territ6rio e clientela que lhe e afeto. 

CLAUSULA NONA: 0 REPRESENT ANTE se obriga, por si, seus funciomirios e 
prepostos, a tratar confidencialmente todas as informac;oes sobre a REPRESENT ADA, 
principalmente quanto a prec;os, condic;oes de venda, propaganda, promoc;ao e situac;ao dos 
clientes em seu territ6rio, mesmo ap6s a rescisao do presente contrato. 

CLAUSULA DECIMA: A REPRESENTADA pagara ao REPRESENTANTE, a 
titulo de comissao sobre as vendas por este efetivamente realizadas e devidamente pagas, os 
valores percentuais defmidos no anexo III, parte integrante deste instrumento. 

P ARAGRAFO PRIMEIRO: 0 pagamento da comissao liquida sera efetuado ate o 
15o. ( decimo quinto) dia util de cada mes subsequente ao pagamento das duplicatas. 

P ARAGRAFO SEGUNDO: Para as vendas efetuadas aos clientes considerados 
atacadistas, a comissao sera definida de comum acordo por negociac;ao entre as partes, para 
cada venda efetuada. 

PARAGRAFO TERCEmO: A REPRESENTADA podeni, a titulo de mera 
liberalidade, conceder adiantamentos de valores de comissoes sobre vendas realizadas e ainda 
nao pagas, feitas a clientes que, a exclusivo criterio da REPRESENTADA, possuam 
condic;oes satisfat6rias de credito. Nesta hip6tese, e em caso de inadimplencia destes clientes, 
os valores eventualmente antecipados serao integralmente descontados do valor total de 
comissoes devidas ao REPRESENT ANTE. 

P ARAGRAFO QUARTO: A faculdade estabelecida no paragrafo anterior, nao se 
constituira em direito adquirido para o REPRESENT ANTE, em nenhuma hip6tese, sendo 
que o mesmo somente fara jus ao recebimento de comissoes sobre vendas efetivamente pagas 
a REPRESENT ADA, na forma que preceitua a legislac;ao em vigor. 

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: Fica expressamente estabelecido e aceito pelas 
partes, que nao existe por forc;a deste instrumento, nenhuma especie de relac;ao de emprego 
entre as partes contratantes, nem qualquer especie de vinculo de responsabilidade, solidaria ou 
subsidiaria. 

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: Este contrato rege-se pelas suas clausulas e 
condic;oes, e pela Lei n°. 4.886/65 e suas alterac;oes. 

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: As partes elegem o foro da Comarca de 
, preferindo a qualquer outro, por mias privilegiado 

--------------------------~~ 

que seja, para a soluc;ao dos litigios oriundos do presente instrumento. 
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E POR ESTAREM JUSTOS E ACORDADOS QUANTO AO INTEIRO TEOR 
DESTE, AS PARTES 0 ASSINAM, JUNTAMENTE COM OS ANEXOS QUE 0 
INTEGRAM, EM TRES VIAS IGUAIS, NA PRESEN<;A DAS TESTEMUNHAS 
ABAIXO, PARA QUE PRODUZA TO DOS OS SEUS JURiDICOS E LEGAlS 
EFEITOS. 

Cidade, Data. 

INDUSTRIA 
BROKER 

TESTEMUNHAS: 

R.G. XXXXXXX-X R.G. XXXXXXX-X 
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ANEXO II- Os produtos a serem comercializados pelo REPRESENTANTE sao os 

seguintes: 

RELA<;AO DE PRODUTOS 

INDUSTRIA 

BROKER 
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ANEXO ill ZONA TERRITORIAL DE ATUA<;AO DO REPRESENTANTE 

A Zona territorial de atua~ao do REPRESENT ANTE, serao os Municipios 

relacionados abaixo, todos no Estado de -------------------------

Municipio 01, Municipio 02, Municipio 03, Municipio 04, Municipio 05, Municipio 

06, Municipio 07, Municipio 08, Municipio 09, Municipio 10, etc ... e a Cidade de 

_______________ , nas areas compreendidas pelos seguintes bairros: Bairro 01, Bairro 02, 

Bairro, 03, Bairro, 04, Bairro 05, Bairro 06, Bairro 07, Bairro 08, Bairro 09, Bairro 10, etc ... 

INDUSTRIA BROKER 
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ANEXO IV- TABELA DE COMISSOES SOBRE VENDAS 

0 percentual de comissao sera de X% (X por cento ), sobre o total das vendas efetuadas. 

INDUSTRIA 

BROKER 
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ANEXO V- MINUTA DE ARMAZENAGEM 

CONTRATANTE: INDUSTRIA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no 
C.N.P.J/MF sob n°. XXXXXXXXIXXXXX-:XX, estabelecida a Rua 

na cidade de 
__________ , Estado do , neste ato representada na 
forma do seu Estatuto Social. 

CONTRATADA : BROKER , pessoa juridica de direito privado, inscrita no 
C.N.P.J/MF sob no. XXXXXXXXIXXXXX-:XX, estabelecida a Rua 
_____________ , na cidade de , Estado 
de ______________ ,, neste ato representada na forma do seu Contrato 
Social. 

As partes acima nomeadas e qualificadas tern justo e contratado este CONTRA TO DE 
PRESTA<;AO DE SERVI<;OS DE ARMAZENAGEM E ADMINSITRA<;AO DE 
VENDAS EM GERAL, mediante as chiusulas e condi<;oes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA- OBJETO 

A CONTRATADA prestani a CONTRATANTE servi<;os de armazenagem, 
administra<;ao de vendas e transporte dos produtos industrializados pela CONTRATANTE, 
conforme discriminado no anexo, que assinado pelas partes passa a fazer parte integrante deste 
instrumento. 

Os servi<;os serao prestados no estabelecimento da CONTRATADA, o qual encontra
se cedido em comodato para a CONTRATANTE, que permaneceni isenta de reparar danos 
ao im6vel,ja que a opera<;ao sera executada pela CONTRATADA. 

A administra<;ao as vendas e o transporte serao limitados aos municipios constantes do 
anexo, que assinado pelas partes passa a fazer parte integrante do presente contrato. 

Todas as mercadorias serao entregues pela CONTRANTE a CONTRATADA, em 
conseqiiencia deste contrato, sob condi<;ao de deposito e aceitando, os representantes legais da 
CONTRATADA a condi<;ao de fieis depositarios, aperfei<;oando-se esta condi<;ao com a 
simples recep<;ao dos produtos no estabelecimento referido neste contrato, ainda, que em razao 
das caracteristicas e escopos deste instrumento, as mercadorias estejam destinadas a 
estabelecimento da CONTRA T ANTE, visto que o mesmo e administrado pela 
CONTRATADA, na forma deste contrato. 

A CONTRATANTE entregara os produtos por ela industrializados, no 
estabelecimento da CONTRATADA, onde deverao ser armazenados, responsabilizando-se 
pela sua guarda e conserva<;ao, desde o momento da retirada ate a efetiva entrega ao cliente. 

Os produtos serao colocados a disposi<;ao da CONTRATADA, mediante a solicita<;ao 
desta ultima, todas as vezes que o estoque sofrer consideravel diminui<;ao. 

A recomposi<;ao dos estoques instalados no estabelecimento da CONTRATADA, 
obedecera aos criterios da CONTRATANTE, bern como sua disponibilidade. 

Os produtos devem ser armazenados pela CONTRATADA em local adequado, 
conforme as orienta<;oes da CONTRATANTE, ja transmitidas a CONTRATADA, as quais 
declara ter pleno conhecimento. 
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A CONTRATADA se compromete a zelar pelo hom nome da CONTRATANTE, de 
sua marca e de seus produtos, abstendo-se da pnitica de qualquer ato que possa, de alguma 
forma, prejudicar a sua boa imagem no mercado. 

CLAUSULA SEGUNDA- PRAZO 

0 presente contrato vigorara pelo prazo de 01(urn) ano, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser renovado mediante termo escrito ou, rescindido imotivadamente a 
qualquer tempo, por qualquer das partes, desde que urna notifique a outra com 30 (trinta) dias 
de antecedencia, independentemente do pagamento de qualquer multa ou indeniza<;ao. 

CLAUSULA TERCEIRA- PREc;O E REAJUSTE 

Pelos servi<;os prestados, nos termos deste contrato, a CONTRATANTE pagara a 
CONTRATADA: 

X% (X por cento) sobre as vendas efetuadas para clientes com limite de cn!dito 
superior a R$ 1.000,01 (urn mil reais e urn centavo) no momento da venda; e ainda, para as 
vendas a clientes com limite de credito igual a R$ 1.000,01 (urn mil reais e urn centavo), 
porem, que nao tinham limite suficiente para a referida compra, sendo que, neste caso, a 
liberacao do credito e de responsabilidade da CONTRA T ANTE; 

X% (X por cento) sobre as vendas efetuadas para clientes com limite de credito inferior 
a R$ 1.000,01 (urn mil reais e urn centavo) (neste caso a liberacao do credito e de 
responsabilidade da CONTRATANTE); 

50% (cinqiienta por cento) destes percentuais, serao pagos no faturamento eo restante, 
no recebimento das duplicatas, nos dias 05 e 20 de cada mes. 

0 limite de credito estipulado de R$ 1.000,00 (urn mil reais), podera ser alterado a 
criterio da CONTRATANTE, mediante comunicacao escrita a CONTRATADA. 

Os pagamentos serao efetuados nas dependencias da CONTRATANTE, 05 (cinco) 
dias uteis, ap6s a apresenta<;ao da fatura pela CONTRATADA, devidamente acompanhada de 
c6pias dos comprovantes de recolhimento das contribui<;oes, previdenciarias (parte de empresa 
e do empregado ), dos depositos de Fundo de Garantia do Tempo de Servi<;o (FGTS), ISS e 
demais obriga<;oes fiscais e tributarias, todos relativos ao mes imediatamente anterior, hem 
como, da folha de pagamento especifica dos empregados que prestam servi<;os no CEDI, alem 
das respectivas notas fiscais de presta<;ao de servi<;os. 

A CONTRATADA devera indicar no verso das guias de recolhimento citadas no item 
anterior, que as mesmas se referem aos funcionarios que efetivamente prestam servi<;os nas 
dependencias da CONTRATANTE . 

Fica facultado a CONTRATANTE postergar o pagamento da fatura ate a efetiva 
entrega da docurnenta<;ao exigida, ou a reter os respectivos valores, sem nenhurn onus ou 
acrescimo para a CONTRATANTE, nos termos do artigo 31, § 1°., da lei 8.212/92 e artigo 
46, do Decreto n°. 612/92. 

A CONTRA T ADA nao podera negociar ou colocar em cobran<;a bancaria, titulos 
decorrentes do contrato, sob pena de incorrer na multa prevista neste instrumento. 

Considerando que a CONTRA TADA exercerci, tambem, as fun<;oes de representante 
comercial autonoma, conforme contrato celebrado nesta data, caso haja inadimplencia nos 
pagamentos efetuados pelos clientes administrados pela CONTRATADA, a CONTRATANTE 
podera abater dos valores devidos, daquele correspondente a remunera<;ao devida, salvo na 
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hip6tese de creditos aprovados pela CONTRA TANTE, ou vendas celebradas alem dos limites 
autorizados por esta ultima. 

CLAUSULA QUART A- OBRIGA<;OES A CONTRATADA 

A CONTRATADA, na execu<;ao dos servi<;os contratados, obriga-se a: 
Executar dos servi<;os necessario a conscientiza<;ao da opera<;ao; 
Arcar com todos os custos relativos as taxas de agua, luz, telefone, ainda que lan<;ados 

em nome da CONTRATANTE ; 
Responsabilizar-se por seus prepostos e empregados, respondendo exclusivamente por 

todos os encargos trabalhistas, acidentarios e previdenciarios dos mesmos, declarando 
expressamente nao existir qualquer vinculo de declarando empregaticia entre seus empregados 
e/ou proposto e a CONTRATANTE ; 

Seguir as normas tecnicas apresentadas pela CONTRATANTE; 
Praticar os pre<;os, prazos e forma de pagamento determinado pela CONTRATANTE; 
Armazenar, administrar as vendas e transportar apenas os produtos de fabrica<;ao da 

CONTRATANTE; 
Emitir os documentos fiscais da opera<;ao de venda de produtos em nome da 

CONTRATANTE, guardando-os e responsabilizando-se pela sua correta utilizayao; 
Manter o sigilo das informa<;oes obtidas junto a CONTRATANTE , por si, seus 

empregados e/ou prepostos; 
Arcar com todas as despesas de locomo<;ao, hospedagem, meios de comunica<;ao, 

manuten<;ao de veiculos, material de venda, prospectos ou qualquer outra decorrente da 
presta<;ao dos servi<;os; 

Responsabilizar-se por prejuizos causados a terceiros por seus prepostos ou 
empregados; 

Responsabilizar-se por eventuais furtos, roubos ou sinistros das mercadorias de 
propriedade da CONTRATANTE ; 

Responsabilizar-se por eventuais danos causados por produtos deteriorados ou com 
prazo de validade vencido, decorrentes de sua ineficiencia no processo de armazenagem; 

Executar os servi<;os dentro da melhor tecnica e sob sua exclusiva responsabilidade, 
sendo vedada a transferencia dos mesmos a terceiros sem previa concordancia da 
CONTRATANTE; 

Assumir a responsabilidade civil e criminal em eventual acidente de qualquer natureza, 
inclusive de transito ocasionado durante sua gestao, indenizando terceiros elos valores 
correspondentes se caracterizada a sua responsabilidade. 

CLAUSULA QUINTA- OBRIGA<;OES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE se compromete a: 
Entregar a CONTRATADA os produtos necessarios a manuten<;ao do estoque, 

conforme sua responsabilidade; 
Responder pelas obrigayoes acess6rias inerentes a legisla<;ao fiscal e comercial, bern 

como, pelos tributos incidentes sobre a opera<;ao de venda dos produtos; 
Pagar o pre<;o acordado na clausula segunda deste contrato; 
Fomecer a CONTRATADA toda a documenta<;ao necessaria a execu<;ao do presente 

contrato. 
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CLAUSULA SEXTA- DISPOSI<;OES GERAIS 

A CONTRATANTE podeni desenvolver vendas diretas, bern como, cuidar da 
distribui9ao de produtos no mesmo territ6rio de atuayao da CONTRATADA , nao havendo 
qualquer obriga9ao de pagamento das comissoes ou indenizavao a CONTRATADA. 

A CONTRATANTE podeni efetuar periodicamente auditorias ou vistorias no 
estabelecimento da CONTRATADA , avaliando as condi9oes do estoque fisico das 
mercadorias, bern como da escritura9ao fiscal e contabil. 

A CONTRATADA nao podeni compensar seus creditos para a CONTRATANTE 
com valores que tenha a receber de clientes, por conta do exercicio da representa9ao comercial 
auto noma. 

A CONTRATADA no exercicio da representayao comercial autonoma, somente 
podera conceder descontos ou prazos para pagamento nas vendas realizadas, em conformidade 
com as condi9oes e percentuais previamente estabelecidos pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA devera indenizar a CONTRATANTE de eventuais despesas 
com demandas judiciais com contrata9oes irregulares de terceiros, bern como mau uso, 
preenchimento e guarda de documentos fiscais, podendo a CONTRA T ANTE efetuar as 
dedu90es dos valores devidos a CONTRATADA . 

A CONTRATADA nao podera ceder ou transferir o presente contrato sem previae 
expressa autoriza9ao da CONTRATANTE . 

As partes comprometem-se a nao admitir em seus quadros ou contratar os servi9os 
profissionais, ou ainda de qualquer forma se associar a qualquer forma empregado da outra, ou 
de empresas controladas ou coligadas, pelo prazo de XXX, contado da data de desligamento 
do mesmo, salvo se houver autoriza9ao por escrito da outra 

A nulidade de qualquer clausula ou condi9ao prevista neste contrato nao implicara na 
nulidade das demais deste contrato, as quais sao passiveis de execu9ao especifica. 

Qualquer altera9ao nas clausulas ou disposi9oes deste contrato ou seu anexo, somente 
serao operadas por meio de termo escrito. 

Todas as informa9oes franqueadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA, exceto 
aquelas de dominio publico, sao consideradas confidenciais, cabendo a esta ultima, guardar 
completo sigilo das mesmas, comprometendo-se com isso por si, seus prepostos, empregados e 
terceiros a seu servi9o, sob pena de responder civil e criminalmente pela violayao deste sigilo, 
em quaisquer situa9oes, salvo com autoriza9ao expressa e por escrito da CONTRA T ANTE. 

A CONTRATADA devera apresentar no ato da assinatura deste e sempre que 
solicitado, as certidoes negativas do INSS e do FGTS. 

Qualquer importancia que a CONTRATANTE seja compelida a pagar, decorrente de 
decisao judicial transitada em julgado, em virtude de a9oes trabalhistas movidas por ex
empregados da CONTRATADA, pretendendo vinculo empregaticio e seus consectarios, com 
a CONTRA T ANTE, com fundamento na rela9ao havida por meio deste contrato, sera 
integralmente ressarcida pela CONTRA T ANTE com eventuais creditos desta, 
independentemente de qualquer aviso ou notifica9ao judicial ou extrajudicial. 

0 presente contrato nao estabelece entre as partes qualquer forma de sociedade ou 
associa9ao, nem cria qualquer especie de vinculo de responsabilidade solidaria, nem 
subsidiaria As obriga9oes das partes restringem-se ao previsto nas clausulas deste 
instrumento. 
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CLAUSULA SETIMA- AUSENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO 

A CONTRATADA se obriga a apresentar pessoal qualificado, os quais nao terao 
vinculo empregaticio com a CONTRATANTE, nao sendo esta responsavel pelo pagamento 
de quaisquer encargos de natureza trabalhista, previdenciaria ou fundiaria, cuja 
responsabilidade corre exclusivamente por sua conta e risco. 

CLAUSULA OITAV A- FIAN<;A 

Caso urn dos fiadores, por qualquer motivo, venha a ficar impossibilitado de prestar a 
fian9a ou tome-se insolvente, a CONTRATADA obriga-se a apresentar substituto idoneo, no 
prazo de 10 (dez) dias a contar do evento, sob pena de rescisao deste contrato, devendo ser 
previamente aceito pela CONTRA T ANTE. 

CLAUSULA NONA- CESSAO 

E vedado a qualquer das partes ceder ou transferir, total ou parcialmente, a titulo 
oneroso ou gratuito, os direitos e obriga9oes decorrentes deste contrato, ressalvada a anuencia 
expressa da outra parte. 

CLAUSULA DECIMA- TOLERANCIA 

Fica estabelecido que qualquer concessao ou renfulcia por qualquer das partes ao estrito 
cumprimento de qualquer clausula ou condi9ao deste contrato pela outra, nao sera considerada 
como novayao, podendo a referida clausula ou condi9ao ser executada 

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA- SUCESSORES 

0 presente contrato obrigaas partes CONTRATANTE s e seus sucessores. 

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA- RESCISAO 

0 presente contrato podera ser considerado rescindido, independentemente de 
notifica9ao judicial ou extrajudicial, e do pagamento de qualquer multa, ficando a 
CONTRATADA obrigada a devolver a CONTRATANTE todo o material e/ou 
documentayao pertencente a esta ultima e que se encontrar em seu poder, nas seguintes 
hip6teses, alem das previstas em lei: 

Descumprimento das obriga9oes assumidas neste contrato e instru9oes e instru9oes 
expedidas pela CONTRATANTE em avisos, cartas e circulares; 

Pratica pela CONTRATADA de atos que importem em seu descredito comercial; 
Ocorrencia de fatos devidos a for9a maior; 
Caso a CONTRATADA, ap6s tomar conhecimento da situa9ao de inadimplencia do 

cliente, continue vendendo a ele os produtos da CONTRATANTE , nos termos item 3.7. , 
deste contrato. 
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Ajuizamento do pedido de falencia ou concordata, ou se ficar caracterizado quadro de 
insolvencia financeira. 

A parte que inadimplir qualquer das chiusulas e condi~Y5es deste contrato, incorreni na 
multa de 10% ( dez por cento) sobre os valores pagos no ultimo faturamento, sem prejuizo da 
apura'Yao das perdas e danos decorrentes do inadimplemento. 

CLAUSULA DECIMA-QUART A- FORO 

As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Sao Jose dos Pinhais, 
Estado do Parana, para dirimir quaisquer questoes ou disputas oriundas do presente contrato, 
renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E POR ESTAREM JUSTOS E ACORDADOS QUANTO AO INTEIRO TEOR 
DESTE, AS PARTES 0 ASSINAM, JUNTAMENTE COM OS ANEXOS QUE 0 
INTEGRAM, EM TRES VIAS IGUAIS, NA PRESEN<;A DAS TESTEMUNHAS 
ABAIXO, PARA QUE PRODUZA TODOS OS SEUS JURiDICOS E LEGAlS 
EFEITOS. 

Cidade, Data. 

INDUSTRIA 
BROKER 

TESTEMUNHAS: 

R.G. XXXXXXX-X R.G. XXXXXXX-X 
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ANEXO VI- ZONA TERRITORIAL DE ATUA~AO DO REPRESENT ANTE 

A Zona territorial de a~ao do REPRESENT ANTE, serao os Municipios 

relacionados abaixo, todos no Estado de ------------------------

Municipio 01, Municipio 02, Municipio 03, Municipio 04, Municipio 05, Municipio 

06, Municipio 07, Municipio 08, Municipio 09, Municipio 10, etc ... e a Cidade de 

___________ , nas areas compreendidas pelos seguintes bairros: Bairro 01, Bairro 02, 

Bairro, 03, Bairro, 04, Bairro 05, Bairro 06, Bairro 07, Bairro 08, Bairro 09, Bairro 10, etc ... 

INDUSTRIA 

BROKER 


