
ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE
MARKETING DE CERVEJARIAS

UTILIZADAS EM PONTOS DE VENDA

Débora Cristina Lopes Martins 
debora.martins@foa.org.br

UniFOA

Patricia Nunes Costa Reis
patricia.nunes@foa.org.br

UniFOA

Agamêmnom Rocha Souza 
agamemnom.souza@foa.org.br

UniFOA

Leonardo Pinheiro Rodrigues 
patricia.nunes@foa.org.br

UniFOA

Ludmila de Mello Brum
patricia.nunes@foa.org.br

UniFOA

Resumo:O artigo apresentado tem por objetivo analisar as ferramentas de marketing de cervejarias
líderes no mercado brasileiro e suas ações em pontos de venda, como estratégia de retenção e fidelização
de clientes, tanto B2B quanto B2C. Diante da batalha pela conquista da preferência do consumidor, a
utilização cada vez mais frequente do ponto de venda tem se tornado uma importante ferramenta
estratégica de marketing. Estratégias essas que exigem uma grande sinergia entre si, devido à grande
variedade de informações, marcas e produtos que o consumidor dispõe na hora da compra. Como
metodologia da pesquisa, adotou-se a pesquisa bibliográfica e estudo de caso das empresas Ambev e
Grupo Petrópolis. Verificou-se, após análise das estratégias de marketing nos pontos de vendas adotadas
pelas empresas, objetos deste estudo, que a Ambev tem foco maior em pesquisa e desenvolvimento de
produtos que atendam às necessidades do consumidor. E o Grupo Petrópolis tem como foco ações
promocionais voltadas para os pontos de venda. Fica clara a importância de investimentos em pesquisa
de marketing, promoção de vendas e merchandising para a captação e fidelização de clientes.

Palavras Chave: Marketing - Merchandising - Promoção de vendas - Consumidor - 



 
1 INTRODUÇÃO 

Quando falamos de marketing no ponto de venda, estamos falando das técnicas de 
merchandising, material promocional, posicionamento de preço, comunicação com o 
consumidor, entre outras ativações que, bem executadas, geram maior visibilidade dos 
produtos no PDV, e influenciam na decisão de compra dos consumidores.  

Geralmente, as técnicas de marketing no ponto de venda são utilizadas para fortalecer 
a introdução de um novo produto, para aumentar ou manter a preferência ou provocar o 
interesse do consumidor por produtos de baixo giro. 

Em um cenário de mídia cada vez mais fragmentado, as empresas direcionam 
investimentos para seus pontos de venda. Elaborar materiais de PDV não é tão fácil quanto se 
parece. É necessário combinar todas as ferramentas de marketing, gerenciar os produtos nas 
prateleiras e gôndolas, com a melhor configuração possível, com o propósito de despertar a 
atenção do consumidor e monitorar eficientemente as ações praticadas, acompanhando seus 
resultados. 

O ganho esperado das ações de marketing dentro de um PDV deve ser refletido no 
aumento das vendas, mas há outros resultados importantes também, não imediatos, como a 
fidelização do consumidor e o próprio fortalecimento da marca. 

Assim, o principal objetivo desse estudo é analisar e detalhar como funcionam esses 
mecanismos de movimentação de mercado entre o Grupo Petrópolis e Ambev, e as principais 
estratégias de marketing em seus principais pontos de venda, em busca de fidelização de 
clientes. 

Para melhor entender como tais estratégias se desenvolvem, a proposta consiste em 
descrever as implementações de marketing no ponto de venda e quais dessas ações funcionam 
na prática e quais são e quais não são eficientes no curto prazo, haja vista que são feitos altos 
investimentos nesse sentido pelas companhias. 

Para fazer a análise e atender ao objetivo geral, serão abordados temas relacionados ao 
conceito de marketing, pesquisa para tomada de decisão, promoção de vendas e 
merchandising. 

2 DEFINIÇÃO DE MARKETING 
Para conquistar cada vez mais as oportunidades existentes em um mercado, onde há 

uma vasta gama de produtos, marcas e informações, é fundamental que pequenas, médias e 
grandes empresas façam uso das ferramentas do marketing para chamar novos públicos às 
compras e, conseqüentemente, estreitar a relação com esse público, uma vez que os 
consumidores possuem papel fundamental na vida das organizações, pois não havendo 
clientes, não há negócios. 

Dentre os estudiosos, Kotler e Armstrong (2008), explicam que marketing é 
administrar relacionamentos lucrativos com os clientes, e afirmam que o processo de 
marketing está dividido em cinco passos, desde entender as necessidades dos clientes, 
elaborar estratégias e programas de marketing orientados para o cliente até desenvolver 
relacionamentos com o mesmo e capturar valor para a empresa. 

 
O Marketing é uma função empresarial que cria continuamente valor para o cliente e 
gera vantagem competitiva duradoura para a empresa, por meio de gestão estratégica 
das variáveis controláveis de marketing: produto, preço, comunicação e distribuição. 
(DIAS, et al. 2010, p. 2). 

 
A função do marketing é, portanto lidar com os clientes e, para obter sucesso, toda 

organização necessita de boas estratégias de marketing. Até mesmo empresas sem fins 
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lucrativos como museus, igrejas e orquestras sinfônicas fazem uso do marketing para 
promoção de seus produtos e serviços. 

É possível enxergar claramente a utilização de estratégias de marketing por toda parte, 
seja pela variedade de produtos nos shoppings, nos anúncios de TV, nas revistas, nas 
mensagens recebidas por e-mail e nas animações das páginas da Internet, mas por trás disso 
tudo existe uma rede de pessoas e atividades disputando a atenção de potenciais 
consumidores. 

O marketing realmente ocorre quando as pessoas decidem satisfazer suas necessidades 
e desejos a partir de uma troca na qual,  ambas as partes são beneficiadas. 

Kotler e Armstrong (2008) afirmam que marketing já não deve ser entendido como 
simplesmente mostrar e vender, mas realmente satisfazer as necessidades dos clientes, pois, 
para que um produto seja vendido com facilidade, é necessário que os profissionais de 
marketing utilizem técnicas que permitam analisar o mercado e consumidor, ferramentas de 
planejamento, técnicas de desenvolvimentos de novos produtos, estratégias de 
relacionamentos, modelos de distribuição, métodos de precificação e ferramentas de controle 
dos resultados. 

Como visto anteriormente, o objetivo principal da orientação de marketing é 
direcionar todos os esforços de uma empresa visando entender as necessidades e desejos dos 
consumidores para ofertar produtos que atendam suas reais expectativas em troca de lucro. E 
uma das estratégias usadas para possibilitar esse cenário, é a pesquisa de marketing descrita 
abaixo.  

2.2 PESQUISAS DE MARKETING PARA TOMADA DE DECISÃO 
A pesquisa de marketing é uma estratégia muito utilizada para entendimento do que 

representa valor para o cliente. 
Dessa forma, visando aprimorar os processos de decisão e a formulação de campanhas 

e lançamento de novos produtos pelas empresas, cada vez mais é necessário conhecer o que 
pensam as pessoas, consumidores finais B2C1 e corporativos B2B2. E a pesquisa de marketing 
é a ferramenta que oferece condições às empresas de entenderem o perfil do mercado onde 
estão inseridas. 

A fim de mapear as ações de seus concorrentes no mercado e definir futuras 
estratégias de investimento e políticas de marketing, muitas companhias que atuam no B2B 
fazem uso de pesquisas, onde informações importantes são coletadas junto aos proprietários 
de pontos de venda, que são intermediários entre o fabricante e o consumidor final. A 
pesquisa de marketing também pode ser utilizada pelas empresas para o seu planejamento, 
resolução de problemas e controle. 

Churchill Jr. et al. (2012), dizem que, quando usada para o planejamento, a pesquisa 
de marketing visa determinar, principalmente, quais oportunidades de marketing são viáveis e 
quais não são propícias para a empresa. 

A partir do início do século XX, as empresas perceberam que não poderiam mais 
vender tudo o que conseguiam produzir. Nessa ocasião, a pesquisa de marketing começou a 
crescer, pois observou-se que seria necessário medir as reais necessidades do mercado 
permitindo que a produção se adequasse às necessidades e desejos dos consumidores. 

 

                                       
1 B2C são empresas que vendem produtos para consumidores finais.  
http://www.publicitariossc.com/2013/09/b2b-x-b2c-qual-e-a-diferenca-entre-um-cliente-corporativo-e-
outro-massivo/ 
2 B2B são empresas que vendem produtos ou prestam serviços para outras.  
MOREIRA; PASQUALE E DUBNER (1996, p. 72) 
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A pesquisa de marketing faz parte do sistema de informação de marketing (SIM) da 
empresa e visa coletar dados pertinentes e transformá-los em informações que 
venham a ajudar os executivos de marketing na solução de problemas específicos e 
esporádicos que surgem durante o processo de administração de marketing. 
(MATTAR, 2007, p. 4)  
 

De acordo com Churchill Jr. et al. (2012), a pesquisa de marketing é a função que liga 
consumidor, cliente e público ao profissional de marketing por meio de informações. 
Informações essas que são usadas para definir e identificar novas oportunidades, além de 
ajudar na resolução de problemas relacionados ao marketing. 

Já Malhotra (2012) define pesquisa de marketing como a identificação, a coleta, 
análise e a dissipação contínua e objetiva de informações de forma a aprimorar a tomada de 
decisão relacionada à identificação e à solução de problemas. 

 
A função que conecta o consumidor, o cliente e o público ao profissional de 
marketing por intermédio de informações usadas para identificar e definir 
oportunidades e problemas de marketing; para gerar, refinar e avaliar ações de 
marketing; para monitorar o desempenho de marketing; e para melhorar a 
compreensão do marketing como processo (MALHOTRA, 2012, p.6). 
 

Consoante o autor, ao se fazer uma pesquisa de marketing, a empresa busca identificar 
problemas e mercados potenciais, participação de mercado das empresas, imagem da marca, 
características do mercado, análise das vendas, fazer previsões de curto médio e longo prazo 
além detectar tendências de negócios. 

Para se obter sucesso em um ambiente cada vez mais competitivo, as empresas devem 
avaliar seu desempenho, ou seja, mensurar as vendas de seus produtos e sua participação no 
mercado. E uma maneira eficaz de fazer isso, é coletar dados junto ao varejista, especialmente 
aqueles relacionados ao comportamento do consumidor. 

Churchill et al. (2012), afirma que uma forma de se obter esses dados é determinar 
quanto foi vendido pelos varejistas. Porém, esse mecanismo não permite entender de maneira 
clara e objetiva como o produto está sendo percebido pelos consumidores e, além disso, 
simplesmente calcular entradas e saídas de produtos, não fornece informação sobre a 
verdadeira performance do produto no ponto de venda em relação aos de outras empresas. 

O autor declara que outra eficiente maneira de avaliar as vendas do produto e a 
participação no mercado é a auditoria de varejo, onde uma determinada empresa de pesquisa 
envia investigadores de campo, chamados de auditores, à loja de varejo, ou muitas das vezes 
esses auditores são os próprios vendedores da empresa contratante, onde os mesmos, a cada 
visita, fazem um inventário completo de todos os produtos designados para a auditoria, e 
anotam a mercadoria que entra na loja, verificando as faturas dos atacadistas, os registros de 
retirada dos depósitos e as remessas enviadas diretamente pelos fabricantes. 

De acordo com Churchill Jr. et al. (2012) o primeiro passo é decidir quando uma 
pesquisa é realmente necessária. Fazendo esse mapeamento o gestor estará pronto para 
escolher o fornecedor de pesquisa mais adequado para o trabalho. 

Atualmente, existem vários institutos especializados em pesquisa de marketing, e um 
deles é o índice ACNielsen de varejo. A ACNielsen foi a precursora da auditoria de varejo. 
As informações coletadas pelo instituto são fornecidas por área e tipo de loja, para o mercado 
total, segmento e marca, de acordo com o universo de lojas auditadas pela ACNielsen no país. 

A ACNielsen, segundo afirma Mattar(2007), coleta e processa dados sobre uma 
grande quantidade de produtos, tais como: alimentar, farma-cosmético, bebida alcoólica, 
papelarias, enlatados, sabões em pó, sabonetes e sorvete de dois em dois meses, através de um 
painel de lojas alimentícias em todas as regiões metropolitanas do Brasil. Os dados coletados 
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incluem, compra e vendas, estoque e preços das diversas marcas existentes das categorias de 
produtos pesquisados, e as informações fornecidas aos clientes.  

É muito importante também que uma empresa, ao realizar uma pesquisa de marketing 
com o intuito de mapear ações de concorrentes e definir estratégias de marketing ou até 
mesmo o lançamento de novas marcas, faça o uso da experimentação, ou seja, o uso de 
projetos experimentais, que é uma das formas mais utilizadas em marketing para observar as 
relações de causa e efeito entre variáveis e a experimentação, pois proporciona controle aos 
investigadores. 

 
A utilidade dos projetos experimentais de marketing abrange todas as 
áreas funcionais de decisão de promoção, distribuição, preço e 
produto. Sempre que o gerente de marketing estiver interessado em 
medir os efeitos de alternativos cursos de ação, a experimentação pode 
ser uma forma prática de reduzir o risco envolvido na escolha dessas 
alternativas. (COX E ENIS APUD MATTAR, 2007, p. 24) 
 

Mattar (2007, p. 23) lista exemplos de inúmeras utilizações possíveis de projetos 
experimentais em marketing, tais como: 

a. Qual o melhor canal para distribuir nosso produto? 
b. Qual a relação entre espaço ocupado na prateleira dos supermercados e 

participação no mercado de um produto? 
c. Qual a relação entre a altura em que tal produto é colocado na prateleira do 

supermercado e suas vendas? 
d. Os vizinhos de nosso produto na gôndola do mercado têm implicações em suas 

vendas? 
e. Qual o efeito sobre uma redução no preço de um produto? 
f. O lançamento de um novo item na linha de produtos  tomará vendas de um 

produto concorrente ou ganhará venda de outro produto nosso (canibalismo)? 
g. Qual deverá ser o efeito de uma nova campanha de propaganda ou promoção de 

vendas, em nível nacional? 
h. Qual será o efeito de um novo plano de incentivo à equipe de vendas? 
Como visto, a pesquisa de marketing é uma ferramenta imprescindível para as 

organizações inteirar-se, analisar e principalmente controlar possíveis problemas oriundos do 
mercado. É através dela que se criam estratégias que fazem toda a diferença na hora da 
escolha de um produto, como as promoções de vendas que serão vistas a seguir. 

2.2 PROMOÇÕES DE VENDAS 
Las Casas (2006) evidencia que o objetivo principal da promoção de vendas é o de 

promover, sendo uma ferramenta considerada abrangente, incluindo cupons, concursos, 
amostras, demonstrações, shows, entre outras coisas. Em princípio, qualquer esforço 
adicional, fora da propaganda e da venda pessoal, é considerado promoção de vendas e 
caracteriza-se por um incentivo de prazo limitado e complementar a outra forma de 
comunicação.  

As verbas promocionais, no Brasil, têm aumentado paulatinamente, principalmente no 
varejo, em que a ferramenta, juntamente com o merchandising, é mais adequada para 
conquistar o cliente no ponto de venda. 

De acordo com Kotler e Keller (2012) a promoção de vendas é uma ferramenta usada 
para estimular a venda ou compra mais rápida de um produto ou induzir os varejistas e 
atacadistas e até mesmo os próprios consumidores a comprar um produto ou marca. 
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Kotler e Keller (2012, p.514) aprofundam mais o assunto e conceituam promoção de 
vendas como: 

 
Uma variedade de incentivos de curta duração para estimulara experimentação ou a 
compra de um bem ou serviço, incluindo promoções de consumo como (amostras, 
cupons, prêmios) promoções comerciais como (bonificações de propaganda e 
exposição) e promoções corporativas e da força de vendas (concurso para 
representantes de vendas). 
 

São inúmeros os fabricantes que disputam o mesmo ponto de venda. Sabendo disso, 
eles utilizam algumas estratégias de marketing promocional conhecidas também como 
modalidades promocionais, todas com o intuito de seduzir o cliente, ganhar a simpatia de 
varejistas e atacadistas, provocar seu interesse pela marca e estimulá-los sempre com a 
finalidade de aumentar as vendas, os giros dos produtos e fidelizar cada vez mais clientes. 

 
Quando se fala de marketing no PDV, nos referimos às técnicas de merchandising, 
ação ou material promocional usado no ponto de venda, que proporcionam melhor 
visibilidade do produto, marcas ou serviços, com o propósito de influenciar a 
decisões de compra dos consumidores. (CONSTANTINO, 2014) 

 
Para Crescitelli e Shimp (2012, p. 388) a atividade promocional está dividida em dois 

tipos: a tradicional e a institucional. A promoção de vendas tradicional pode ser usada não só 
com única finalidade de aumentar as vendas, mas também tende a atender outros objetivos 
como: 

Neutralizar as investidas dos concorrentes (uma ação promocional pode diminuir os 
impactos de uma forte campanha de propaganda), reduzir estoques excessivos no 
fabricante (decorrentes de previsões otimistas demais de produção), reduzir os 
estoques excessivos no canal (fruto de vendas mal feitas, acima do potencial de 
giro), aumentar o nível de estoques no canal (se o canal está com elevados estoques 
de uma marca, tende a não comprar uma marca concorrente, especialmente em 
pequenos varejistas com limitações de capital de giro), provocar a experimentação 
de novos produtos (quebrando um [sic] barreira natural de resistência ao novo) 
estoque de venda no PDV. 

 
Ainda de acordo com Crescitelli e Shimp (2012) as ações promocionais tradicionais 

compreendem os descontos, os kits promocionais e as amostragens. As amostragens 
consistem na distribuição de amostras de produtos em locais com alto fluxo de pessoas e 
concentração de potenciais clientes como eventos, pontos de venda, praias e etc., com o 
objetivo de gerar experimentação. Já os kits promocionais são oferecidos junto com algum 
outro benefício como exemplo o desconto, que não poderá ser válido para a compra dos itens 
separadamente.  

Las Casas (2006) utiliza o termo promoção de vendas para fazer referência a essa 
ferramenta e conclui que existem outros tipos de modalidades promocionais como exposições, 
por exemplo, que também é uma forma muito utilizada para fazer a divulgação da marca e 
atingir um público-alvo específico. No entanto, o autor chama a atenção para o alto custo e 
sugere que a empresa seja criteriosa ao adotar essa opção. 

Para as promoções de vendas darem certo no PDV e o consumidor intermediário se 
interessar por elas, as empresas fornecedoras precisam ter bem definidas suas estratégias 
oferecendo algum tipo de incentivo financeiro, como exemplo oferecer um produto com valor 
mais baixo, conseqüentemente aumentando o fluxo e volume de vendas de ambas. 

Viriato (2011)3 afirma que a promoção de vendas é uma estratégia excelente para 
                                       
3 A importância do marketing no PDV. Disponível em 



 

5 
 

estimular o comportamento do consumidor e conseqüentemente ajudar o varejista a se 
destacar dos outros concorrentes. 

Para os PDV`S onde bebidas, por exemplo, são consumidas diretamente no local 
tais como: padarias, bares, botequins e restaurantes, o preço é fator muito importante no 
processo de decisão de compra, uma vez que as semelhanças são muitas e os 
consumidores contam com preços baixos e incentivos de promoção. Mas o preço não 
deveria ser o único fator decisivo para a compra de um bem e serviço. A empresa precisa 
entender e mapear o comportamento do consumidor para saber quais tipos de estratégias 
que podem ser usadas. Para incentivá-los a adotar outros critérios como determinantes de 
escolha, como qualidade do produto, por exemplo. 

Las Casas (2006) comenta que, quando os compradores estão no processo de compra 
eles passam por vários estágios, e que o primeiro deles é ter consciência do produto. Em 
seguida eles procuram saber sobre suas características e também sobre os benefícios da oferta. 
Finalizada essa etapa, eles evoluem para um novo estágio que é a convicção e por último o 
estágio da compra. O autor ainda afirma que se o comprador tiver uma experiência positiva 
ele volta a comprar o produto ou a marca. 

Las Casas (2006 p. 386) finaliza dizendo que “para cada uma dessas etapas, as 
ferramentas promocionais são diversificadas e tem efeitos diferenciados”. Para etapa compra 
as ferramentas mais indicadas são a venda pessoal juntamente com a promoção das vendas. 

As promoções de vendas têm algumas finalidades fundamentais e, de acordo com Las 
Casas, algumas devem ser utilizadas e outras não, conforme descrito no Quadro 1, a seguir 

Quadro 1: Finalidades de marketing 

AS PROMOÇÕES DE VENDAS PODEM AS PROMOÇÕES DE VENDAS 
NÃO PODEM 

 Estimular o entusiasmo da equipe para 
um produto de vendas novo, melhorado 
ou maduro. 

 Revigorar as vendas de uma marca 
madura. 

 Promover a introdução de novos 
produtos no mercado. 

 Aumentar o espaço das mercadorias na 
prateleira e fora dela. 

 Neutralizar a propaganda e as promoções 
de vendas da concorrência. 

 Obter compras de experimentação por 
parte dos consumidores. 

 Manter os usuários atuais encorajando-os 
a fazer compras repetidas. 

 Aumentar o uso dos produtos fazendo 
que os usuários comprem maiores 
quantidades. 

 Prevenir que os consumidores migrem 
para outras marcas, fazendo que 
comprem maiores quantidades. 

 Reforçar a propaganda. 

 Compensar uma equipe de vendas 
mal treinada ou pela falta de 
propaganda. 

 Dar ao canal de distribuição ou ao 
consumidor uma forte razão para 
continuar a comprar a marca. 

 Parar permanentemente a tendência 
de queda nas vendas de uma marca 
estabelecida ou mudar a não 
aceitação básica de um produto não 
desejado. 

           Fonte: Crescitelli e Shimp (2012, p. 390) 
 

Como já descrito, a promoção de vendas tem por objetivo estimular a compra e venda 
mais rápida de um produto, para isso são adotadas algumas ações como demonstrações, 
                                                                                                                        
http://revistapronews.com.br/anteriores/detalhe/383/a-importancia-do-marketing-no-pdv.html 
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amostras e descontos. E é no PDV onde mais se utiliza dessas estratégias, e geralmente está 
vinculado ao merchandising que visa aumentar a visibilidade, além de lembrar e informar os 
clientes sobre um produto, como detalhado abaixo. 

2.3 MERCHANDISING 
Para que realmente um PDV obtenha sucesso, não basta simplesmente oferecer 

produtos e serviços de qualidade, é preciso oferecer algo que atraia o potencial cliente, que o 
incentive a caminhar para dentro do PDV, como por exemplo, um ponto de diferenciação 
singular, que tenha uma identidade visual, totalmente insólita que chame a atenção, 
cativando-os e mantendo-os fiéis a marcas, lojas e produtos. 

Aliado à promoção de vendas, merchandising é uma ferramenta muito aplicada em 
marketing e se utiliza de ações, técnicas ou materiais objetivando uma melhor visibilidade, 
além de lembrar e ou informar os consumidores sobre um produto. Tudo isso é feito de 
maneira que influencie e motive a decisão do consumidor na hora da compra, tornando assim 
as compras mais fáceis e conseqüentemente aumentando o giro das mercadorias e os números 
de venda.  

Las Casas (2006, p.401) descreve merchandising como “uma operação de 
planejamento necessária para pôr no mercado o produto certo, no lugar certo, no tempo certo, 
em quantidades certas, a preço certo”. 

 Já Blessa (2010, p. 7) define merchandising como “um conjunto de técnicas 
responsáveis pela informação e apresentação destacada dos produtos na loja, de maneira tal 
que acelere sua rotatividade.” 

Como já citado anteriormente, a promoção de vendas e o merchandising estão 
intrinsecamente conectados, o merchandising atua depois que outras ferramentas do 
marketing já entraram em ação, levando em um primeiro momento o consumidor para dentro 
do ponto de venda. 

Blessa (2010) em seu livro Merchandising no ponto de venda, afirma que pesquisas 
revelam que mais de 85% dos consumidores decidem o que irão comprar dentro da loja, ou 
seja, no ponto de venda. Daí surge a importância de reafirmar produtos e marcas nos PDV’S, 
pois de acordo com a autora é nesse momento em que estão reunidos 3 elementos- chave que 
são o produto, o consumidor e o dinheiro. 

O merchandising de acordo com Zenone e Buairide (2011) visa destacar o produto no 
PDV, aumentando efetivamente a chance de venda de produtos. Para se obter um 
merchandising efetivo a empresa precisa que algumas atividades de merchandising estejam 
em sintonia, caso contrário todo o esforço feito em etapas anteriores, além do objetivo final 
que é a compra, pode não ser alcançado. 

Zenone e Buirade (2011) citam ainda a importância de estratégias bem traçadas uma 
vez que os consumidores lidam com o auto-atendimento e fazem suas escolhas livremente. 
Portanto, considerando que 85% das decisões de compras são tomadas no PDV, é importante 
que empresas varejistas utilizem a promoção de vendas e o merchandising em conjunto. 
Enquanto uma ferramenta estimula a compra em função dos benefícios financeiros que 
proporciona ao consumidor, a outra, de acordo com Blessa (2010), tem a função de cuidar da 
correta exposição do produto no ponto de venda. 

 
3 METODOLOGIA 

De acordo com Cajueiro (2014, p.40), metodologia são: “todos os procedimentos 
adotados para execução da pesquisa.” 

Souza et al. (2007, p. 24), definem metodologia como o processo utilizado para se 
alcançar um objetivo, e da mesma forma conclui que, “são técnicas que determinam [...] a 
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forma de proceder num processo de pesquisa.” 
Para a realização desse estudo desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica sobre 

merchandising, promoção de vendas, pesquisa de marketing no ponto de venda e estudo de 
caso, sobre as estratégias de marketing utilizadas pelas empresas Ambev e Grupo Petrópolis 
no ponto de venda. 

Marconi e Lakatos (2009, p.43) afirmam que: 
 
A pesquisa bibliográfica trata-se de levantamento de toda a bibliografia já publicada, 
em forma de livros, revistas [...] e que sua finalidade é colocar o pesquisador em 
contato direto com tudo aquilo que já foi escrito sobre determinado assunto.  
 

Para o estudo de caso deste artigo, foi realizada entrevista com a Senhora Maria Irael, 
proprietária do ponto de venda ( nome PDV), localizado no bairro Ano Bom em Barra Mansa-
RJ. 

Para se obter informações do Grupo Petrópolis foi realizada uma entrevista no dia 01 
de novembro de 2014, com o Senhor Geovane dos Santos Martins, proprietário do ponto de 
venda 1ª Porta Grill, localizada no bairro Amaral Peixoto, Centro, na cidade de Volta 
Redonda. 

4 ESTUDO DE CASO GRUPO PETRÓPOLIS VS AMBEV, E SUAS ESTRATÉGIAS 
DE MARKETING NOS PONTOS DE VENDA. 

4.1 GRUPO PETRÓPOLIS 
De acordo com informações do site do Grupo Petrópolis4, a empresa é detentora das 

marcas de cerveja Itaipava, Crystal, Lokal, Black Princesse, Petra, e Weltenburguer Kloster. 
No segmento dos não alcoólicos detêm as marcas de energético TNT e Magneto, o isotônico 
Inorage, e a água mineral Petra, e as vodkas Blue Spirit e Nordka. O grupo tem, atualmente, 
11,3% de marketshare5 no Brasil segundo dados da Ac Nielsen.   

Fundado na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, o Grupo Petrópolis 
é a segunda maior cervejaria do Brasil e a única empresa com capital 100% nacional do setor 
de bebidas. O grupo está presente em mais de vinte estados através de cinco fábricas e 
também de centros de distribuição. 

De acordo com informações da Marketing Best 6, nos seus primeiros anos de mercado, 
o Grupo Petrópolis apresentava vários problemas em suas estratégias de marketing. Era vista 
como uma simples cerveja artesanal, sem padrão de qualidade bem definido, o que gerava 
considerável rejeição no ponto de venda. A estrutura de distribuição era inadequada e as 
rupturas (faltas) no abastecimento eram frequentes.  

A sua preferência no PDV se dava basicamente pelo seu baixo preço, marginalizando 
e enfraquecendo a marca, pois causava percepção ao consumidor de baixa qualidade e sua 
presença era bem restrita à área de periferias e favelas. A comunicação com o consumidor era 
ineficiente. O seu material de divulgação e exposição no ponto de venda não possuía 
nenhuma linha definida e não havia outra forma de comunicar a marca, sendo taxada como 
cerveja de “baixa renda”. 

Ainda de acordo com informações da Marketing Best, a partir de 1999, o Grupo 
Petrópolis iniciou uma nova fase em sua história. O novo grupo empresarial que assumiu a 
empresa tinha como objetivo claro fazer de sua principal marca, a Itaipava, uma das marcas 
                                       
4 www.grupopetropolis.com.br 
5  Parte do mercado controlado por determinado produto.  MOREIRA; PASQUALE E DUBNER (1999, 
p. 288) 
6www.marketingbest.com.br/marketing-best/cervejaria-petropolis-uma-historia-sem-comparacao/ 
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mais consumidas e apreciadas pelos consumidores. Tal objetivo era bem desafiador, pois teria 
que criar diferenciais em um mercado tradicional, comoditizado, praticamente estável e quase 
monopolizado. 

Uma das principais etapas do plano além de criar um padrão de qualidade e reformular 
sua receita foi mudar a imagem da marca no mercado, uma imagem que agregaria valor à 
marca, fazendo seus consumidores se sentirem atraídos não somente pelo preço, mas também 
por sua qualidade. Uma vez o preço deixando de ser o principal motivo do consumo, seria 
possível reposicionar o produto, a fim de trazer mais rentabilidade para no negócio e conferir 
à marca para um melhor posicionamento. 

Primeiramente foram realizadas pesquisas de mercado, através das quais se descobriu 
que os consumidores brasileiros preferiam cervejas leves, conforme relatado no site 
Marketing Best. 

O site relata que, para se expandir no Rio de Janeiro, o grupo teve que fazer um 
trabalho de mudança de imagem em sua marca principal, que incluiu capacitar sua força de 
vendas para explorar todos os atributos que a marca passou a oferecer. Em São Paulo, o 
mercado era bastante favorável para as cervejas super Premium, por isso a estratégia foi 
implantar a cerveja Itaipava em pontos de venda formadores de opinião. Nos dois mercados 
também foi feito um trabalho exemplar nos canais de autoserviço (mercados, minimercados, 
lojas de conveniência, etc.), dando oportunidade ao consumidor de conhecer seu grande 
diferencial que é o selo higiênico protetor comparando o produto com as demais marcas 
concorrentes. 

Até 2002 foram feitos grandes investimentos de materiais de PDV e ações de trade 
marketing 7. 

Ainda de acordo com o Marketing Best, em busca de maior fidelização dos 
proprietários de pontos de venda com a marca, a partir de 2006, o Grupo Petrópolis passa a 
fazer parcerias com bares que venderiam somente produtos do Grupo, e criou um projeto 
chamado Botekin Itaipava, criando um espaço totalmente reformado, com identidade de sua 
principal marca, onde fosse possível unir um grupo de alto potencial, entre universitários 
executivos e apreciadores de cerveja, num ambiente agradável, aconchegante e descontraído 
onde o estabelecimento no qual o produto seria vendido receberia investimentos em novos 
letreiros de fachada, toldos, jogos de mesas em madeira, bistrôs, baldes, copos, novos 
equipamentos de refrigeração, todos eles logomarca dos Itaipava, com cores de parede em 
vermelho e branco, fortalecendo consideravelmente a percepção de valor ao consumidor e 
fortalecendo o relacionamento com os donos destes pontos de venda, o consumidor decisor, 
que contribuía direta e indiretamente para o aumento do consumo da marca, conforme Figuras 
1, 2 e 3 a seguir. 
 

                                       
7http://pt.wikipedia.org/wiki/Trade_marketing - Disciplina estratégica de marketing que orienta o 
desenvolvimento das relações entre o fabricante e os canais de venda, pelo entendimento das 
necessidades entre marcas/produtos, pontos de venda e consumidores.  
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Figura 1: Botequim Itaipava 
Fonte: http://glio.com/local/botequim-itaipava-botafogo-rio-de-janeiro 

 

 
 

Figura 2: Fachada 
Fonte: http://www.enjooy.com/place/sem-comparacao/376390 

 
Em entrevista realizada com o Sr. Giovane dos Santos Martins, proprietário do bar 1a 

Porta Grill em Volta Redonda, realizada no dia 01 de novembro de 2014, o mesmo nos 
informou que existe uma carência de investimentos da líder Ambev em materiais de 
visibilidade e acessórios para os pontos de vendas, e o Grupo Petrópolis, ao longo dos anos, 
vem fazendo grandes investimentos.  

Dentre esses investimentos, Giovane destacou o contrato firmado por ele e o Grupo 
Petrópolis, onde lhe foi oferecido R$35.000,00 em dinheiro, reforma interna com pintura, 
jogos de mesas, cervejelas, copos, tulipas, máquinário de chopp, quadros decorativos, e 
reforma externa com pintura, letreiro, luminoso e toldo, sendo todos esses investimentos com 
identidade Itaipava, conforme Figura 3 a seguir. Segundo Sr. Gioavane, em contrapartida dos 
investimentos realizados, foi firmado contrato de exclusividade de consumo de produtos do 
Grupo Petrópolis, durante 2 anos. 

Esta ferramenta de marketing introduzida no mercado pelo Grupo Petrópolis, garante 
em determindado período de tempo 100% de marketshare nos PDVs onde são firmados tais 
acordos. 
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Figura 3: Contrato de exclusividade 

Fonte: Arquivo autores 
 
Essas e outras ações, como o contrato de dez anos com o estádio Arena Fonte Nova 

em Salvador-BA, firmado no ano de 2014 para exclusividade de venda de produtos dentro dos 
bares, lounges, restaurantes e camarotes dentro do próprio campo, durante shows que serão 
promovidos pelo Grupo Petrópolis durante o período de vigência, contribuíram para o ganho 
de participação no mercado de cervejas. A ideia é driblar a líder Ambev e crescer ainda mais 
no nordeste. O diretor de mercado do Grupo Petrópolis, explicou em entrevistas à Negócios8, 
que pretende atacar um mercado que corresponde por 18,5% das vendas de cervejas no Brasil, 
segundo números do instituto Nielsen de pesquisa, até hoje dominado por Ambev com 
Brahma, e por Kirin, com a Nova Schin. 

4.2 AMBEV 
De acordo com informações de seu site9, a Ambev inicia sua história em 2000, unindo 

duas líderes do mercado de cerveja, as centenárias Cervejaria Brahma e Compainha 
Antarctica, criando assim a Companhia de Bebidas das Américas, a Ambev, consolidando sua 
liderança no Brasil e na América Latina. 

Hoje a Ambev é parte da Anheuser-Busch InBev, maior grupo cervejeiro do Mundo, 
operando em 16 países das américas e ocupando, isoladamente, a quarta posição (em volume) 
entre as maiores cervejarias globais. No Brasil, a Ambev produz, envasa e comercializa cerca 
de trinta marcas de cervejas e bebidas não alcoólicas, dentre elas as líderes, Skol, Brahma, 
Antarctica e Bohemia, o refrigerantre Guaraná Antarctica, a água H2o, o isotônico Gatorade 
entre outras. 

A Ambev investe constantemente em inovações, com o objetivo de aumentar a 
diversidade de produtos no mercado nacional, entregando ao consumidor opções de 
embalagens e líquidos, alinhados ao seus valores, expectativas e hábitos de consumo, 
alcançando todo tipo de público, criando assim vantagem competitiva sobre seus 
concorrentes.  

De acordo com informações da senhora Maria Irael,  em entrevista concedida a estes 
pesquisadores no dia 16 de outrubro de 2014, com intuito de controlar a expansão do Grupo 
Petrópolis, a Ambev investe constantemente em lançamentos de novos produtos, e ressalta 
que todos esses são bem aceitos pelos consumidores, ocasionando migração imediata entre 
marcas. Além disso, recebe frequentemente propostas de negociação de preço, onde são 
oferecidos pela companhia descontos fixos em determinados produtos, pedindo em 
contrapartida que seja repassado este desconto aos consumidores, onde após firmada a 

                                       
8 http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Empresa/noticia/2013/04/com-fonte-nova-itaipava-quer-
driblar-ambev-e-crescer-no-nordeste.html 
9http://www.ambev.com.br/nossa-historia.html 
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negociação, a empresária passa a receber periodicamente equipes para execução de 
merchandising e promoção de vendas em seu PDV, além de receber auditorias frequentes da 
supervisão de vendas para fiscalização desses materiais.  

 

 
Figura 4: Posicionamento de combate  

Fonte: Os autores (mudar foto) 
 
 

A senhora Irael elencou os principais lançamentos de produtos realizados pela Ambev 
e seus posicionamentos de preço que, além de alavancar suas vendas, ocasionou mudança de 
preferência de seus clientes. São eles: 

Em 2009 a Ambev lançou a embalagem retornável de Skol 1 litro com formato 
patenteado, e posicionamento de preço ao consumidor de R$2,99 a unidade contra R$1,99 da 
embalagem retornável de 600ml da Itaipava, e informou que 90% dos consumidores da marca 
Itaipava de seu estabelecimento mudaram a preferência de consumo para tal embalagem, 
devido à relação custo-benefício, e por adquirirem status por estarem consumindo uma marca 
líder com preço mais acessível. 

Em meados de 2010, após o lançamento do Grupo Petrópolis de sua própria 
embalagem de 1 litro, a senhora Irael destacou o lançamento da Skol 360º 600ml realizado 
pela Ambev, com posicionamento de preço ao consumidor igual ao de sua principal 
concorrente Itaipava de 600ml, com proposta de não “estufar” o consumidor ao consumir 
cervejas e petiscos simultaneamente, devido ao seu processo de fermentação. 

Por último, relatou o lançamento realizado pela Ambev da embalagem retornável de 
300ml, também com formato patenteado com posicionamento de preço de R$ 0,99 a unidade 
contra os mesmos R$1,99 da Itaipava em sua embalagem de 600ml, novamente conquistando 
a preferência do consumidor, onde o mesmo poderia consumir individualmente duas garrafas 
de 300ml das marcas Ambev ao invés de consumir uma de 600ml da marca Itaipava, pois 
teria o mesmo custo-benefício para consumir marcas líderes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conforme demonstrado nesse estudo, é possível apontar algumas considerações. 

Inicialmente, observa-se a demanda cada vez mais forte de consumidores em busca não 
apenas de preço baixo, mas de qualidade do produto aliado ao custo-benefício. 

O presente estudo procurou descrever os impactos das ferramentas de Marketing 
aplicadas ao PDV.  

O Grupo Petrópolis visa uma grande expansão no mercado de bebidas e para que isso 
aconteça em maior velocidade, seria necessário rever suas estratégias de marketing para não 
só conquistar, mas fidelizar seus clientes intermediários e consumidores finais no longo prazo, 
pois, atualmente, têm como prioridade, investimentos apenas nos pontos de venda, quando 
primeiramente, o ideal seria conquistar cada vez mais a preferência dos consumidores, 
preenchendo lacunas de suas necessidades e se antecipando aos seus concorrentes. 

Já a Ambev, devido ao investimento frequente em tecnologia de inovações está à 
frente de seus concorrentes, com marcas fortes já consolidadas no mercado, fazendo com que 
facilite no curto prazo a recuperação de mercado perdido devido a  estratégias de marketing 
realizadas por seus concorrentes. 

Atualmente, a Ambev é detentora de 68% de marketshare contra 11,3% do Grupo 
Petrópolis. 

Essa pesquisa apresenta limitações, pois foi realizada a partir de entrevistas com 
apenas dois proprietários de pontos de venda distintos. Sugere-se, portanto, que esse estudo 
sirva de embasamento para futuras pesquisas acerca do tema com objetivo de aprofundar as 
conclusões baseadas em entrevistas e pesquisas de campo com consumidores finais. 
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