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RESUMO 

 

O processo de desenvolvimento de pessoas, através de treinamentos de integração e  

acompanhamento do novo colaborador com o suporte da ferramenta de matriz de habilidade e 

integração na função de novos funcionários, após a contratação da Revenda ALFA BEBIDAS e 

COMÉRCIO LTDA da cidade de Teresina, tendo como principal objetivo mostrar a importância do 

desenvolvimento do novo colaborador para as atividades de sua nova função dentro da nova 

empresa, evidenciando impacto na diminuição do turn over e rotatividade de funcionários nos 

setores, de forma geral. A discussão sobre esse modelo de desenvolvimento partiu da identificação 

da análise de redução de Turn Over e crescimento de encarreiramento dentro da empresa. A 

metodologia utilizada no trabalho é através de pesquisa bibliográfica, sites, artigos e conversas com 

os líderes da empresa em questão, profissionais conhecedores do negócio nos quais estão inseridos 

neste mercado há mais de 10 anos. O trabalho está dividido em três capítulos que são: Capítulo I – 

Descrição do Projeto, Capítulo II – Planejamento Estratégico e Capítulo III – Pessoas e Qualidade. 

 

Palavras – chaves: Treinamento, Desenvolvimento, Gestão e Turn Over 
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INTRODUÇÃO 

 

A Administração de recursos humanos é um sistema de trocas, em que a organização tem objetivo e metas a 

alcançar por meio das pessoas que nelas estão inseridas, e por outro lado o trabalhador busca a satisfação de suas 

necessidades usando a organização para conquistar parte delas. (ARAUJO, 2006).  

O treinamento deve orientar as experiências de aprendizagem num sentido positivo e benéfico, suplementa-las 

e reforça-las com atividade planejada, a fim de que os indivíduos em todos os níveis da empresa possam desenvolver 

mais rapidamente seus conhecimentos, atitudes e habilidades que serão totalmente benéficas para os colaboradores e 

gestores da empresa. Assim, o treinamento cobre um procedimento contínuo cujo ciclo se renova a cada vez que se 

repete.  

A estruturação escolhida para este trabalho consistiu em uma pesquisa sobre os 

principais processos de integração na função e no desenvolvimento de novos integrados na Revenda Ambev Alfa 

Bebidas. 

No capitulo 1, vamos detalhar a apresentação institucional, explanando sobre organograma gerencial e tratando 

dos princípios da empresa, assim como pontuar visão, missão e valores. No próximo capítulo, será detalhado o processo 

de integração e treinamentos com a apresentação das ferramentas utilizadas para o processo de desenvolvimento dos 

novos contratados. Assim como, a Descrição do Negócio e SWOT do setor responsável pelo processo de engajamento 

e treinamento de pessoas. 

Desta forma, esse trabalho de conclusão de curso tem como objetivo mostrar a 

estrutura ideal ara um plano de negócios com a finalidade mostrar que através de treinamento, se dar um redução de 

turn over. 

 

 

CAPÍTULO I 

 

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

A qualificação profissional é algo que todos buscamos, antes ou depois de alcançar determinado cargo. É preciso 

estar em constante evolução, principalmente com o mercado de trabalho tão competitivo como está. O desenvolvimento 



 
 
de pessoas é algo com que as empresas devem se preocupar, para reter os talentos e manter os colaboradores em busca 

de melhoras. Investir no desenvolvimento dos funcionários significa um melhor desempenho individual e das equipes. 

Como consequência isso traz também melhores resultados para a empresa como um todo. 

Desde a abertura de vaga, com a necessidade do gestor, até a capacitação e treinamento do novo colaborador 

na sua nova função, é importante o acompanhamento do gestor junto com o novo funcionário. A busca pela capacitação 

e transformação de pessoas em profissionais de sucesso é a premissa do desenvolvimento em ambientes corporativos. 

E existem muitos tipos de treinamentos que podem ser colocados em prática: 

1. Integração na Unidade/Revenda: após entrega da documentação e exames admissionais, o novo colaborador 

passa por treinamentos, onde é apresentado aos conceitos de política e cultura da revenda. 

2. Integração na Função: após o treinamento de Integração na Revenda, o novo colaborador inicia na função, 

recebendo um cronograma com treinamento específicos da área de atuação e deve seguir com duração de até um mês 

de integração. Finalizando os treinamentos de integração na função, o gestor realiza uma prova e revisa alguns processos 

da função com o objetivo de medir a retenção do funcionários com as novas atividades. 

3. Bate – Papo com novo colaborador: momento importante que acontece entre o gestor imediato e o novo 

colaborador, para conhecer e identificar dificuldades e adaptação do “novato” na sua nova função. Esse processo 

acontece com suporte do setor de Gente e Gestão, onde é agendado uma data entre as partes, após o período de um mês 

de contratação. 

4. Processo de Avaliação de Experiência: segundo momento entre gestor imediato e novo colaborador. Essa 

etapa também acontece com ferramenta de gestão obrigatória para realização de feedback entre as partes (gestor e 

funcionário). Momento de avaliação do período de experiência do novo colaborador, onde será avaliado 19 (dezenove) 

comportamentos: aptidão física, apresentação pessoal, relacionamento interpessoal, relacionamento com o cliente, 

subordinação, comunicação, interesse e motivação, energia e dinamismo, ambição espírito de equipe, liderança na 

equipe, domínio rotinas operacionais, pontualidade e assiduidade, comprometimento, utilização de uniformes e EPI, 

domínio na rota, conhecimento teórico e prático, concentração e equilíbrio emocional e produtividade. 

5. Treinamentos da Rotina: Esse tipo de treinamento é focado em trabalhar o autoconhecimento e o 

desenvolvimento do colaborador. Também foca em facilitar as relações entre as pessoas de uma mesma equipe ou de 

setores diferentes da mesma empresa. A revenda segue um cronograma anual de treinamentos, onde 90% dos 

funcionários, novatos e veteranos, precisam participar. 



 
 

A ideia de desenvolvimento deste trabalho é explicar e fundamentar os processos e ferramentas de gestão para 

o desenvolvimento de funcionários – novos contratados, para garantir um trabalho diferenciado em um mercado 

dinâmico e concorrido.  

 

 

 

 

1.1 Apresentação Institucional da Empresa 

 

A Alfa Bebidas situada em Teresina-PI, uma empresa genuinamente piauiense, estando entre as 5 melhores 

revendas no Brasil pelas avaliações de excelência, pretende atender sempre a maior quantidade de clientes com 

qualidade não somente no produto, porém, na prestação de serviço diferenciado. Com um modelo de gestão inteiramente 

espelhados ao da AMBEV, a revenda Alfa Bebidas segue 10 princípios de cultura: 

 

1 – Sonhar Grande: 

acreditar sempre no que 

for feito, trabalhar duro e 

com entusiasmo. O sonho 

deve ser claro e 

desdobrado até a base, 

pois todos devem saber 

como contribuir para 

conquistar o sonho. 

2 – Gente: diversidade e 

informalidade. Respeito e 

humanidade nas nossas 

relações é fundamental. Além disso, conhecimento técnico é importante, mas os resultados são sempre feitos por 

pessoas. 

3 – Execução: Planejamento é importante, mas nada adianta se a execução for falha.  

4 – Cliente é o patrão: Precisamos conquistar a preferência dele todos os dias, ter orgulhos de ser eleito pelos nossos 

clientes e consumidores. Temos que liderar nosso segmento 



 
 

5 – Sentimento de dono: Donos fazem as coisas bem e com excelência para deixar um legado para o futuro. Donos 

decidem o melhor. Donos não compromete o resultado de longo prazo em função do curto prazo. Importante ter 

senso de urgência e capacidade de se indignar. 

6 – Insatisfação Constante: Não estamos aqui para manter status quo. Abrir gap não é sinal de fraqueza, mas sim de 

coragem onde podemos melhorar. Abrir e fechar gap é o caminho para evolução. Precisamos nos desafiar para 

entregar ainda mais. 

7 – Método: Utilizar sempre para bater metas, processo em excesso e burocracia podem inibir o crescimento. Foco 

em resultados. Quanto mais simples, melhor. A disciplina é parte essencial de como executar e gerenciar os 

resultados. Fazer coisas boas básicas de forma extraordinariamente excelente. Copiar sempre que possível. 

8 – Qualidade e Segurança: Não podemos comprometer a segurança da nossa gente e a qualidade dos nossos 

produtos para alcançar qualquer que seja o resultado. Qualidade e segurança externa implica em boas práticas 

internas. 

9 – Meritocracia: Critério de justiça, onde acreditamos que tratar todas igualmente é injusto. As pessoas precisam 

ser reconhecidas e premiadas por aquilo que entregam. Crescimento horizontal e vertical tem que ser igualmente 

valorizado. 

10 – Exemplo Pessoal: O discurso tem que ser alinhado com a prática, gastar sola de sapato. Lidera melhor quem 

conhece e entendem as pessoas os processos. 

 

1.2 Principais Objetivos da Empresa 

 

a) Garantir time engajado com a cultura organizacional da empresa, com visão total nos objetivos traçados; 

b) Garantir processos de gestão eficazes na busca de retenção de talentos e construção de profissionais cada 

vez mais alinhados aos processos implantados na empresa; 

c) Garantir posicionamento correto das marcas disponibilizadas pela empresa nos diversos clientes da cidade 

de Teresina 

 

 

 

 

 

1.3 Missão – Visão - Valores 

 

A Alfa Bebidas cria os próprios desafios, abrindo e fechando lacunas, com o objetivo de entregar resultado 

excelentes e para isso contamos com VISÃO – MISSÃO – VALORES: 

a) Visão: Ser a melhor revenda Ambev com as melhores pessoas  



 
 

b) Missão: Fornecer soluções em logísticas para clientes (Pontos de Vendas e AmBev), através de gente 

comprometida com busca constante pela excelência 

c) Valores: Desenvolvimento, Sinergia, Sustentabilidade, Meritocracia e Diretividade 

 

1.4 Estrutura Organizacional 

 

 Hoje a Alfa Bebidas tem uma estrutura organizacional bem alinhada para atender todas as demandas 

administrativas e gerenciais da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O organograma da empresa está sendo exposto de forma coesa e simplificado, apresentando os setores de maior 

impacto no negócio, cada setor é visto como uma catraca dentro dos processos, pois todos eles têm influência direta no 

atingimento do objetivo principal da empresa que é atender os clientes de Teresina-PI com qualidade tanto no serviço 

prestado quanto a qualidade do produto entregue. 

Diretor Coorporativo – gerencia e tem contato direto com tudo que envolve todas as empresas do Grupo e todos 

os gestores de primeira linha. Suas principais responsabilidades são: Implantação/Monitoramento Método Gestão com 

os diretores (Grupo); Elaboração do Planejamento Estratégico das empresas (Grupo); Desdobramento/Monitoramento 

de Metas Anuais com os diretores (Grupo); Reuniões de Resultados mensais com diretores (Grupo); Reuniões de 

Resultados trimestrais com a Presidência (Grupo); Definição da necessidade de capital de giro por operação; Elaboração 

de um cronograma de investimentos por operação; Movimentação/Desenvolvimento do time (Grupo) 

Gerência Comercial – é responsável por toda a organização, responsável pelos desdobramentos de metas para 

cada mês, reuniões de planejamentos estratégicos, planejamentos mercadológicos, incentivos, e monitoramento dos 

principais KPI’s da empresa, alguns deles, EBITDA, OBZ (Orçamento Base Zero), Volumes Vendido, Maket Share, 

etc). 

 Gerentes de Vendas – responsáveis pelo acompanhamento de vendas, visitas aos principais pdv’s de Teresina 

que têm grande potencial de compra, responsável por negociações para reversão de quadros críticos. No cenário de 

vendas, ainda prevalece as funções de: Supervisores de Vendas – e Vendedores – responsáveis pelas visitas aos pdv’s, 

responsável pela qualidade de atendimento ao cliente, responsável por orientar o pdv quanto aos produtos e qualidades 



 
 
oferecidas, promover uma consultoria ao pdv quanto as reais necessidades deles, atendendo a a maior quantidade de 

pdv’s com qualidade e venda. 

 Gerente Administrativo/Financeiros – responsável pela gestão dos setores burocráticos da empresa, sejam eles 

financeiros, gestão de compras, gestão patrimonial, faturamento, emissão de Notas Fiscais. Responsável também pelo 

monitoramento dos programas de gestão, são eles, 5S, programas de responsabilidade social, ambiental. Além disso, na 

liderança do GAF (Gerente Administrativo Financeiro) encontra-se: Analista Financeiro – responsável pelas análises 

de crédito para clientes, liberação de pedidos, liberação de contratos para empréstimo de materiais, controle dos ativos 

no mercado e  Faturista – responsável pelo faturamento de todos os pedidos vendidos em cada dia, emissão de notas 

fiscais, manutenção de pedidos, emissão de boletos dos clientes. 

 Coordenador de Gente e Gestão – responsável pela gestão do recrutamento e seleção de novos talentos, 

responsável pela gestão da remuneração de todos os colaboradores, responsável por garantir que o processo de gestão 

ocorra de acordo com os padrões Ambev. 

 Gerente Operacional – responsável pela logística da empresa, estocagem do produto, manutenção da qualidade 

dos produtos, responsável pelos carros de puxada (fábrica – revenda), responsável pelo carregamento dos carros de 

entrega, responsável pela gestão dos caminhões utilizados nas entregas. NA liderança do GOD (Gerente Operacional) 

encontram-se as funções: Coordenador de Armazém – responsável pela gestão do armazém quanto a estocagem, 

dimensionamento do estoque ideal, estoque máximo, estoque mínimo, responsável pela gestão das puxadas de produtos 

das fábricas Ambev, Supervisor de Armazém – responsável pela gestão das equipes de auxiliares de carregamento, 

responsável pela entrega de todos os caminhões carregados para o time de motoristas de entrega, responsável pela 

garantia de carregamento correto dos caminhões. Em consequência, na liderança do Supervisor de Armazém, encontra-

se:  Analista de Armazém – responsável por monitorar as chegadas e saídas dos caminhões com os produtos 

vendidos pelos vendedores. Responsável pela organização, limpeza e qualidade dos produtos armazenados. 

Responsável pela correta estocagem dos produtos, evitando exposição a luz, responsável pela gestão de FEFO (rodízio 

de estoque);  Conferentes – responsáveis pela contagem de estoque e justificativas das diferenças apresentadas entre 

sistema e físico. Responsáveis pela execução do FEFO (rodízio de estoque). Responsáveis pela liberação dos caminhões 

para as rotas de entrega, responsáveis pelo recebimento dos carros na chegada das rotas. 

 

1.5 Logística do Negócio Revenda 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

 

2.1 Análise SWOT  

 

A palavra SWOT é uma sigla em inglês originária das palavras Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), 

Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats), a sua análise determina fatores específicos que contribuem para 

um diagnóstico claro e eficaz sobre um determinado negócio, é considerada útil e utilizada pela maioria dos 

empreendedores e administradores de empresas. Para Chiavenato (2005) proporciona uma análise estratégica que 

permite perceber como a organização pode lidar com tendências, oportunidades, coações e ameaças provenientes do 

ambiente externo.  

Sendo uma ferramenta de gestão empresarial a analise swot é utilizada para o estudo interno e externo da 

empresa, identificando seus pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças às quais ela está exposta. Esse modelo é 

eficaz na identificação dos fatores que influenciam o funcionamento e adaptação da organização, antecipação às 

mudanças e fortalecimento da competitividade, fornecendo informações bastante úteis no processo de planejamento 

estratégico.  

A função da análise SWOT é compreender fatores influenciadores e apresentar como eles podem afetar a 

iniciativa organizacional, levando em consideração as quatro variáveis citadas (forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças), com base nas informações obtidas a empresa poderá elaborar novas estratégias. 

 



 
 

 
 

Anualmente, até o dia 31 de janeiro, a equipe de gestores reúne-se para realizar o SWOT da empresa, onde são 

expostas as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de cada setor que compõem a empresa. 

Após isso são geradas ações para resolução, integra-se todos os setores da empresa pois, a ferramenta SWOT 

com objetivo de resolução de problemáticas da empresa, podendo assim, problema de um determinado setor, ter impacto 

direto em outro setor. Essas ações são acompanhadas durante o ano, e realizadas durante o período no qual foi 

determinado. O status das ações é divulgado mensalmente em reuniões coletivas em que se reúne todos os funcionários 

da empresa com o intuito de dar visibilidade das ações. Com essa atitude visamos integrar cada vez mais o nosso 

funcionário a ser participante do negócio como um todo. 

 

2.2 Descrição de Negócio Gente e Gestão 

 

Para implantarmos o processo de gestão em qualquer operação devemos partir do principio que todos devem 

estar envolvidos e alinhados pra fazer dar certo. Existem vários obstáculos que impedem o atingimento desse objetivo. 

Entre outros podemos citar: 

ü Ausência de foco no cliente; 

ü Inexistência de objetivos claros, bem definidos e disseminados; 

ü Processos e atividades não documentados e otimizados; 

ü Funcionários e unidades não conhecem bem suas atribuições; 

ü Funcionários não conhecem o papel da instituição; 

ü Funcionários não estão capacitados para executar suas atividades; 

ü Funcionários não participam nos processos, ações e soluções dos problemas; 



 
 

ü Inexistência de formas de medir e avaliar constantemente processos para poder melhorá-los continuamente; 

ü Decisões e ações não são constantemente avaliadas e, por isso, não realimentam correções; 

ü Informações não circulam de maneira rápida e correta entre setores e funcionários; 

ü Inexistência de uma preocupação constante com inovação e mudança. 

A consequência dessa maneira de gerenciar é a prestação de serviços que não atendem as necessidades dos 

clientes. Diante desse cenário, todos os setores devem ter sua própria descrição do negócio. Nesta descrição deve conter 

seus Fornecedores, os Insumos, Visão, Missão e Sonho da área e seus Processos, Produtos e seus Clientes. 

A descrição do Negócio, Sonhos, Missão e Visão deve ser algo particular a unidade ou UG. A Descrição do 

negócio é algo único para o setor em um ano específico, por isso sua revisão é anual ou antes em caso de mudanças. 

Além disso, deve conter as estratégias e as principais entregas para o ano, personalizando ao máximo ao ponto que não 

seja aplicável a nenhuma outra área. 

No processo de Descrição do Negócio do setor, a visão define o que o setor pretende ser no futuro. A 

visão  identifica as aspirações da operação, criando um clima de envolvimento e comprometimento com o seu futuro. 

A definição de onde se pretende chegar permite entender com clareza o que é preciso mudar ou como precisa mudar 

para que a visão seja concretizada. Uma visão compartilhada une as pessoas e impulsiona-as a buscar seus objetivos 

apesar de todas as dificuldades.  A visão deve refletir os valores compartilhados pelo CDD. O enunciado deve ser claro 

e objetivo, positivo e desafiador; e, em geral, é expresso com verbo no futuro. 

 O enunciado da visão é de responsabilidade da liderança. A cada CDD corresponde apenas uma declaração de 

visão de futuro. A visão raramente muda, é estável.  

 A missão é uma declaração sobre o que a operação é, sobre sua razão de ser, seus clientes e os serviços que 

presta, onde se define o que é a organização hoje, seu propósito e como pretende atuar no seu dia-a-dia. Enquanto a 

visão de futuro sinaliza o que a organização pretende ser, a missão aponta para o que ela é. Esta,  cria um clima de 

comprometimento da equipe com o trabalho que a operação realiza. A definição de missão serve de critério geral para 

orientar a tomada de decisões, para definir objetivos e auxiliar na escolha das decisões estratégicas. 

 Os valores são ideias fundamentais em torno das quais se constrói a operação. Representam as convicções 

dominantes, as crenças básicas, aquilo em que a maioria das pessoas do setor acredita. Os valores permeiam todas a 

atividades e relações existentes na organização e da organização com os clientes e descrevem como a organização 

pretende atuar no cotidiano enquanto busca realizar sua visão. Além disso, os valores constituem uma fonte 

de orientação e inspiração no local de trabalho. São elementos motivadores que direcionam as ações das pessoas, 

contribuindo para a unidade e a coerência do trabalho e sinalizam o que se persegue em termos de padrão de 

comportamento de toda a equipe na busca da excelência. Para que os valores sejam fonte de orientação e inspiração no 

local de trabalho, eles devem ser aceitos e internalizados por todos. 



 
 
 

 

 

2.3 Cinco Forças 

de Porter 

 

O modelo das Cinco 

Forças de Porter, 

concebido por Michael 

Porter, foi publicado 

na forma do artigo "As 

cinco forças 

competitivas que 

moldam a estratégia", em 1979, na 

Harvard Business Review e destina-se à análise da competição entre empresas. 

Consideram cinco fatores, as "forças" competitivas, que devem ser estudados para que se possa desenvolver uma 

estratégia empresarial eficiente. Porter refere-se a essas forças como microambiente, em contraste com o termo mais 

geral macroambiente. Utilizam dessas forças em uma empresa que afeta a sua capacidade para servir os seus clientes e 

obter lucros. Uma mudança em qualquer uma das forças normalmente requer uma nova pesquisa (análise) para reavaliar 

o mercado. Porter avalia que a estratégia competitiva de uma empresa deve aparecer a partir da 

abrangência das regras da concorrência que definem a atratividade de uma indústria. 

 De acordo com o Porter, as cincos forças são: “Rivalidades entre os concorrentes; 

Ameaça de novos entrantes; Ameaça de produtos substitutivos; Poder de barganha dos 

fornecedores e Poder de barganha dos clientes” (LIMA 2011 .2). 

FORNECEDORES INSUMOS NEGÓCIO PRODUTOS CLIENTES

ALFA / AMBEV
Metas Anuais

Cultura Organizacional
Políticas Padrões (SDPO)

Gestão de Programa de Excelência 
Ambev

AmBev/ Funcionários

Diretoria OBZ - Pacote de Gente Recrutamento e Seleção Gestores

Gestores LENT e Vagas MISSÃO Gestão de Treinamentos Funcionários

SINE / Balcão do Trabalhador / CRH / 
IFPI / SENAC / ASA / CEREST

Perfis Profissionais Controle de Turn Over Gestores

Sistema S Capacitação Ambiente Seguro Funcionários

Radar/Dimep Sistema de Dep. Pessoal e Ponto VISÃO Controle de Jornada de Trabalho Gestores

LM Gás / Eco Benefícios /  PortoSeguro 
/ Faculdade Cesvale

Convênios e Parceirias
Ser uma Revenda com processos SUSTENTÁVEIS no SDPO nos 

Pilares de Gente e Segurança

Athos Med Medicina do Trabalho SONHO

Realce / Vicksa / Prosef / Multseg EPI's / Fardamentos
Garantir o selo de SUSTENTABILIDADE dos pilares de Segurança - 

85% e Gente - 73% no programa de excelência em 2020

PROCESSOS 5S Funcionários

Gerir nossa gente, buscando ter pessoas treinadas, trabalhando 
com segurança, ocupando os cargos certos, executando os 

processos com qualidade, excelência e satisfação.

Gestão de Passivo Trabalhista
Ministério do Trabalho / 

Sindicatos / Sócios

E-Gente Relatórios e Ferramentas de gente

Fornecer soluções de gente, gestão, remuneração e segurança 
para os clientes, através de gente comprometida e treinada.

Veltec / Orus Controle de telemetria eTech Safety

Gestão da Remuneração Funcionários

Ambiente de Trabalho Funcionários

Gestão de Talentos Funcionários

REMUNERAÇÃO E  BENEFÍCIOS 

SEGURANÇAGENTE



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As forças competitivas são cinco, não importando a localidade da empresa, seja ela nacional ou internacional e 

a atividade em que atua podendo ser (indústria ou serviços). São elas: “a entrada de novos concorrentes, a ameaça de 

substitutos, o poder de negociação dos compradores, o poder de negociação dos fornecedores e a rivalidade entre os 

concorrentes existentes.” (PORTER, 1989). 

 

2.4 Rivalidade entre Concorrentes 

 

 O mercado de Teresina-PI no segmento de cerveja acaba sendo um dos mais acirrados na região Nordeste, tendo 

em vista que a única capital que não é litorânea é Teresina-PI, portanto, o atrativo da cidade acaba sendo bares, 

restaurante, pub’s, onde o consumo da bebida cerveja tem grande espaço. 

 Outro fator determinante quando falamos de concorrentes em Teresina-PI é a relatividade de preços entre nossas 

marcas de bandeira Brahma e Antarctica e os concorrentes, pois, nossos produtos por serem líderes de mercado têm um 

valor agregado maior, ou seja, o ticket médio dos nossos consumidores acaba sendo elevado por conta desse fator. Os 

demais concorrentes têm os preços mais baixos, porém, por escassez de investimentos em visibilidade, marketing, 

brindes, acabam não ganhando tanta força no mercado, os fatores preparação da equipe de vendas através de 

treinamentos, possibilidade de crescimento dentro da empresa, se tornam também um diferencial no mercado. Nossa 

equipe de funcionários acaba frequentemente sendo assediados por outras empresas, por sabem da competência e 

qualidade de trabalho exercido. Porém, fazemos monitoramentos constantes quanto as movimentações dos concorrentes 

no mercado, para que tenhamos planos de ações engatilhados para reversão de qualquer quadro que ameace nosso ganho 

de market share. 

 



 
 
2.5 Ameaça de Novos Entrantes 

 

 A entrada de novas companhias de bebidas na categoria cerveja em Teresina acaba sendo uma das forças mais 

competitivas neste mercado. Uma vez que o consumidor atraído pela novidade, acaba degustando o produto. Neste 

momento é onde essa força de Porter ganha mais notoriedade, pois, se nosso consumidor final gostar do produto, 

podemos perder a fidelidade daquele que antes era nosso consumidor. 

 A disputa por visibilidade das marcas inseridas neste mercado também acaba sendo um fator determinante, pois, 

àquela marca que trabalhar o seu marketing visual para os consumidores acaba saindo na frente quando se fala no poder 

de decisão do consumidor, pois, a marca que melhor trabalhar essa ferramenta, certamente será lembrada pelo 

consumidor final. 

Para isso, ações como visibilidade das nossas marcas em luminosos, cardápios, fardamento para garçons, 

geladeiras com as nossas marcas, são atividades frequentes para que possamos ganhar nosso consumidor já por 

visualizar nossas marcas onde o nosso consumidor frequentar.   

O balanced scored card pode ser definido como um modelo de gestão estratégica que auxilia a mensuração 

dos progressos das empresas rumo às suas metas de longo prazo, a partir da tradução da estratégia em objetivos, 

indicadores, metas e iniciativas estratégicas (PAULILLO, 2010). Levando em conta 04 perspectivas estratégicas: 

Perspectiva financeira, Perspectiva do cliente, Perspectivas de processos internos e Perspectiva de aprendizado interno 

 

 

 

2.6 Poder de Barganha dos Fornecedores 

 

 Outra força importante para influenciar o mercado de Teresina. Porém, a Alfa Bebidas acaba ficando para trás 

neste quesito, pois, as políticas de preços tanto para o revendedor e pontos de vendas são tabeladas pela Ambev, 

limitando assim esse poder de barganha na hora de alguma negociação mais robusta. Nossos concorrentes neste quesito 

levam uma pequena vantagem, pois, a flexibilidade de preço dos produtos não é acompanhada no mesmo nível de 

detalhe no qual acompanhamos. 

 Ao mesmo tempo em que se torna uma leve vantagem, os concorrentes têm uma fragilidade, pois, com essa 

flexibilidade de preço a possibilidade de ações e ou negociações fora do padrão se tornam mais frequentes. 

 O intuito da Ambev também é monitorar os preços que são práticos no mercado, uma vez que, produtos acima 

dessas políticas podem prejudicar a venda e giro destes produtos. Por isso, os preços praticados pela revenda Alfa 

Bebidas sempre estarão em linha com as políticas de preços da Ambev. Possibilitando assim uma margem atrativa para 

o ponto de venda. 

 

2.7 Poder de Barganha dos Clientes 

 



 
 

O mercado de Teresina-PI tem uma grande quantidade de PDV’s classificados como PDV’s PEQUENOS, onde 

o consumo de cerveja é feito ali mesmo no local. Portanto, pela quantidade de concorrentes disponíveis no mercado, 

essas negociações com clientes precisam ser feitas de uma forma em que a prestação de serviço, qualidade do produto, 

aceitação de mercado, volume de vendas sejam pontos fortes na hora da negociação, pois, as tabelas de preços são 

monitoradas e determinadas pela companhia Ambev. Porém, aliado a prestação de serviço, a Alfa Bebidas detém de 

outras ferramentas para fidelizar o PDV, são elas: empréstimo de jogos de mesas, pintura do PDV, brindes, porta 

cervejas, fardamentos personalizados, placas com a marca do pdv dentre outras formas de ativação da marca do 

estabelecimento junto com as marcas das cervejas das quais trabalhamos. 

 

 Ao mesmo tempo que se torna uma leve vantagem, os concorrentes têm uma fragilidade, pois, com essa 

flexibilidade de preço a possibilidade de ações e ou negociações fora do padrão se tornam mais frequentes. 

 O intuito da Ambev também é monitorar os preços que são práticos no mercado, uma vez que, produtos acima 

dessas políticas podem prejudicar a venda e giro destes produtos. Por isso, os preços praticados pela revenda Alfa 

Bebidas sempre estarão em linha com as políticas de preços da Ambev. Possibilitando assim uma margem atrativa para 

o ponto de venda. 

 

CAPÍTULO III 

REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 MARKETING  

        O Marketing é fundamental para a identificação de novos produtos, ele busca satisfazer as necessidades e os 

desejos dos consumidores de forma que gere lucratividade para a as empresas. O cliente externo é o foco principal, 

tudo e desenvolvido buscando entender as carências e os desejos dos consumidores de forma que gere lucratividade 

para as empresas. O cliente externo é o foco principal, tudo é desenvolvido buscando entender as carências e os seus 

desejos, focando a fidelização dos atuais e futuros clientes. Iniciando a revisão da literatura destaca - se:  

         Las Casas (2011, p. 10), que define o Marketing como sendo,  

         A área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes ás atividades de troca, orientadas para a 

satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores visando alcançar determinados objetivos de empresas ou 

indivíduos e considerando sempre o ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam no bem estar da 

sociedade.   

         Ainda de acordo com Kotler e Armstrong (2005, p. 3), “Marketing é um processo administrativo e social pelo 

qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, por meio da criação, oferta e troca de produtos e valor 

com os outros”.  



 
 
         Entende-se então que o marketing não funciona apenas como mais um processo administrativo dentro da 

empresa, ele tem a função de criar e agregar valor aos produtos que serão colocados no mercado, para satisfazer as 

necessidades e os desejos dos clientes.  

         E segundo Peter Drucker (apud KOTLER; KELLER, 2006, p. 4) dizem que:  

         Pode-se considerar que sempre haverá a necessidade de vender. Mas o objetivo do marketing é tornar supérfluo 

o esforço de venda. O objetivo do marketing é conhecer, entender o cliente tão bem que o produto ou serviço seja 

adequado a ele e se venda sozinho. Idealmente, o marketing deveria resultar em um cliente disposto a comprar. A 

única coisa necessária então seria tornar o produto ou serviço disponível.  

         Deste modo, o marketing não está ligado diretamente só com a área de vendas, como se pensava no passado, e 

sim na busca de satisfazer as necessidades dos clientes, oferecendo produtos de qualidade, que tenha características 

específicas, fazendo com que os produto/serviços se venda por si só.  

         O Marketing é responsável pela criação e pela distribuição dos produtos, todas as tarefas são realizadas de forma 

concentrada ao mercado alvo desejado. Os produtos não são criados de forma aleatória, segue um segmento definido 

pela empresa.  

 

PROCESSO DE MARKETING 

3.1 Execução de Mercado 

 

Para uma execução com excelência se faz necessário alguns processos: 

1. Estoque/Sala de Marketing: Materiais novos devem ser apresentados para os Gerentes e Supervisores de 

Vendas pela área de Trade Marketing e essas 

orientações de aplicação devem ser desdobradas para os Vendedores. O Auxiliar de Marketing deve repor 

material de merchandising faltante pelo menos semanalmente em cada sala de vendas, para garantir que 

nunca falte material para os vendedores. Além do material de merchandising, o Auxiliar de Marketing deve 

repor mensalmente para os vendedores o kit básico para aplicação do material. 

2. Qualidade na execução: Os materiais de Trade Marketing além de promover as marcas da AmBev também 

são utilizados para manter os clientes no 

preço aderido. Em cada visita o vendedor deve verificar todos os materiais disponíveis a fim de avaliar se 

estão dentro das propostas de comunicação orientadas pela área de Trade, em bom estado de conservação e 

com o preço combinado com o cliente. Caso o material esteja desatualizado o vendedor deve informar o 

cliente e fazer a substituição do mesmo preservando a 

imagem da companhia e garantindo os objetivos de Trade Marketing. 

A seguir, a lista de materiais básicos que devem ser analisados: 



 
 
 

3.2 Comportamento do consumidor  
 

Através do entendimento do comportamento do consumidor, o profissional de marketing poderá definir os 

segmentos de sua empresa, tais como idade do público alvo, gênero do público alvo, classe social do público alvo, 

entre outros. A partir daí o empresário conseguirá definir melhor o seu mix de produtos e seus preços, bem como o 

ponto de venda. Além desses fatores, é importante que haja ética por parte do empresário, para que ofereça produtos 

com a qualidade prometida, além de preço justo e distribuição adequada (LARENTIS, 2012). 

 

 

  

3.3 Rotina de Marketing 

 

1. Reuniôes: As reuniões de rotina são uma estrutura para verificar regularmente resultados, processos, ICs e 

IVs, tomando ações corretivas quando necessário para garantir a melhoria nos resultados. O objetivo é 

acompanhar o progresso e corrigir possíveis desvios. As reuniões garantem os resultados de ICs de melhoria, 

incluindo o alcance de metas individuais, metas de inovação e projeto. O Termo de Referência (TOR) auxilia 

na manutenção da estrutura e fluxo das reuniões. O time de Trade é responsável por definir qual será o IC 

do Trade e os desafios da matinal de quinta-feira que será aberto no quadro desafio de vendas 

2. Rota de Trade: Durante a rota o Supervisor de Vendas visita PDVs com lacunas de Trade (Giro, Venda Zero, 

Instalação, PDM...) e deve 

identificar as lacunas registrando em seu aplicativo. O time do Trade deve analisar estas lacunas, cadastrar 

um plano de ação para cada lacuna identificada e mensurar quantos PDVs com lacunas visitados pelo SV 

estão com ações endereçadas para reversão. Para essa rotina é verificar se o time do trade monitora os PDV’s 

visitados pelos Supervisores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Equipamentos de Visibilidade 

 

O Supervisor de Vendas deve validar o PDV conforme as diretrizes estabelecidas junto ao Trade e ao 

Financeiro (Giro, Base 

Foco, 1ª Porta, Classe de Risco, Documentação). É importante sempre melhorar a distribuição numérica de nossos 

equipamentos no mercado. A priorização deve ocorrer semanalmente e ser revista diariamente. O STM garante que 

existam caminhões disponíveis para efetuar a entrega e organiza a logística do equipamento até o PDV. O Auxiliar de 

Marketing elabora os mapas com a antecedência necessária para enviar ao Financeiro e à Logística. É importante que 

o Trade acompanhe a instalação de 1ª Porta 

e recolha de 1ª Porta, para garantir o aumento de DN devemos instalar mais 1ª Portas que recolher. 

O supervisor de vendas junto com o time de Trade identifica os PDVs das áreas Eldorado direcionando 

investimentos para os PDVs e seguindo os criterios/análises financeiros e de Volume. As operações devem ter 

acompanhamento gerencial aberto por SV/VD/CIDADE para acompanhar as oportunidades e evolução 

A unidade precisa ter gestão dos equipamentos e meta para garantir da entrega nos pontos de vendas. Para 

atingimento dessa meta é calculado: % de instalação dos equipamentos / quantidade de pontos de vendas. A rotina de 

instalação de equipamentos deve seguir os critérios de priorização definidos na estratégia da unidade. Os recursos 

são limitados, portanto, os investimentos devem ser negociados e instalados na Base Foco respeitando a meta. 

A Alfa Bebidas não tem apenas meta de entrega dos equipamentos nos pontos de vendas, como também da 

manutenção deles. As manutenções dos equipamentos, geladeiras SOPIV, chopeiras e post mix, são realizadas 

primeiramente pela Metalfrio, e 

caso o problema não seja resolvido, pelo CAT. A unidade deve orientar os PDVs sobre processo de abertura de 

chamado e acompanhar a tratativa pelo CAT (Central de Atendimento) no prazo padrão. A unidade deve treinar o 

vendedor no processo de abertura de chamado e ele deve informar o processo aos clientes. O prazo padrão para 

atendimento dos chamados são: Preventivas (28 dias); Corretivas, 48 horas; Chopeiras, 3 horas. 

Durante as visitas aos PDVs, os supervisores e vendedores devem registrar qualquer não conformidade com os 

equipamentos de refrigeração, especificando os danos nas observações finais. Durante essa visita os mesmos devem 



 
 
orientar cliente a abrir 

um chamado e monitorar se foram tratados. 

 

3.5 Eventos 

 

Os microeventos são todos os eventos realizados com o Curtisom. O Curtisom é um meio de ativação das 

nossas marcas, com serviço de entretenimento diferenciado oferecido para atrair mais clientes ao PDV, pode ser 

realizado com o ou sem banda. Para essa rotina , se faz necessário acompanhar alguns processos: 

1. Negociação de eventos: O Supervisor de Curtisom deve realizar rotas de visita a PDVs para ofertar o serviço e 

negociar o agendamento de um 

evento Curtisom. Deve acompanhar o número de eventos realizados até a data, a proporção de eventos já realizados 

com 

banda e definir quantos eventos precisam ser realizados para bater a meta. Priorizar a negociação de eventos conforme 

a base 

enviada pela Geo para definir os PDVs a serem visitados no dia - visando uma rota eficiente e com alta taxa de 

agendamento de 

serviços - deve avaliar o histórico de volume no PDV e o possível incremento. Durante a negociação, deve explicar 

os benefícios 

para o dono do PDV: as vans disponibilizam microfone, palco e uma estrutura de som, informar sobre a regra de 

exclusividade 

durante o evento e orientar sobre a divulgação. 

2. Agendamento de eventos: todos os eventos devem ser registrados no Portal Curtisom pelo Supervisor que 

negociou. No Portal deve ser digitado endereço completo do PDV, nome, telefone de contato, ponto referência e 

informar se o evento vai ter Banda/karaokê ou não. Para microeventos com bandas, é obrigatório ter: Negociação 

prévia com diversas opções de bandas que oferecem um preço mais atrativo para eventos do Curtisom; Mostrar vídeos 

de eventos do curtisom com banda; Montar toda estrutura do curtisom (palco, projetor, iluminação, som, microfone...) 

3. Eventos: O Supervisor de Eventos deve acompanhar semanalmente quantos eventos foram realizados até a data 

para fazer a 

calendarização da meta do mês e buscar novas parcerias para agendamento de eventos. Durante a reunião de 

negociação do 

evento, é importante discutir as características do evento com o cliente para fechar uma proposta de: § Volume a ser 

bonificado; § Estrutura básica ofertada; 

§ Toolkit de Eventos e Tiers de ativação da marca; § Quantidades sugeridas de acordo com público alvo esperado; § 

Data e horário do evento; § Contrapartidas do patrocinador;  

Importante também avaliar o histórico de compras do cliente para evitar inadimplência na realização do evento. 

Os eventos fechados devem realimentar a planilha onde o Supervisor de Eventos controla todos os eventos 



 
 

realizados até a data. Após confirmada a parceria e evento a ser realizado, o supervisor de eventos precisa executar 

uma rotina antes do diado evento para garantir que tudo ocorra bem no dia do evento. Isso inclui:  

1) Entrega dos documentos do cliente para o Financeiro realizar o cadastro do cliente no sistema 

2) Agendamento com supervisor de materiais da logística para entrega do material para estrutura básica 

3) Emissão do pedido com as quantidades solicitadas 

4) Organização da logística de entrega dos produtos no horário agendado com o cliente 

5) Emissão das fichas de comodato para empréstimo do material de estrutura básica  

6) Ativação da marca do evento via agência, conforme diretrizes de cada nível de ativação 

É responsabilidade do supervisor de eventos que todas as frentes citadas acima sejam executadas com qualidade, 

sem gerar 

ruídos com o cliente. Todos os eventos realizados pela Unidade devem ser cadastrados no Extranet e a Unidade será 

auditada 

mensalmente nas informações cadastradas. Qualquer não conformidade levantada na auditoria deve ser justificada. s 

eventos são classificados em 4 TIERS baseados no OBJETIVO do evento, BRAND FIT e o ALCANCE. 

O nível do TIER determina a abordagem para o valuation, negociação e ativação do evento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

   3.6 Conclusão 

 

Conforme abordado no desenvolvimento do trabalho, a empresa Alfa Bebidas busca através de seus processos 

padronizados, gente engajada, busca incansável pelos resultados eficientes, visa proporcionar o crescimento de seus 

colaboradores de forma sustentável e perpétua. A empresa por possuir um método de gestão espelhado na maior 

empresa cervejeira do mundo (AMBEV), trás para a cidade de Teresina-PI profissionais acima da média no que diz 

respeito a cumprimento de processos, excelência na execução do trabalho, disciplina, foco, determinação para trazer 

resultados acima da meta, ambição por melhores resultados. 

Um plano de marketing é uma ferramenta essencial para definição estratégica empresarial. Nele são 

compilados fatores essenciais para que estratégias  realmente necessárias sejam traçadas. Se não houver um estudo 

prévio do que se passa dentro da empresa, conhecendo-a profundamente, não há como determinar pontos que façam 

com que ela alavanque e progrida no mercado em que estiver inserida. 

Precisamos garantir que nossos clientes de Programas de Mercado sejam convidados para os nossos Eventos. 

Para isso, o 

Supervisor de Eventos deve ter um consolidado com a oferta de cortesias para cada cliente do PDM. As cortesias 

devem ser entregues via vendedor e o mesmo deve coletar a assinatura do dono do PDV em um protocolo, afirmando 

que recebeu as cortesias. Esse protocolo deve ser devolvido para o Supervisor de Eventos, que deve então atualizar o 

seu controle. O Supervisor de Eventos deve ter um planejamento de quantas cortesias deve distribuir por mês a fim 

de bater a meta de ativação de clientes. 

Ao desenvolver as análises interna e externa que envolvem a empresa Ambev – Alfa bebidas, percebeu-se que 

as variáveis que a compõem não são independentes, mas caminham juntas. Cada conjunto de variáveis 

interdependentes definirão, gradualmente, o perfil da empresa. Todos os desenvolvimentos das supracitadas 

análises são maçantes, porém essenciais. Somente a partir delas será possível determinar as forças e fraquezas 

da empresa 
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