
Um varejo cada dia mais 
poderoso e um ponto-de-ven-
da crescentemente valorizado 
como canal de comunicação: 
essa é a substância que hoje 
fortalece o nicho das agências 
dedicadas ao trade marketing, 
antes ocupado basicamente 
por empresas dedicadas à con-
tratação de promotores ou ao 
merchandising. Colocando-se 
agora como parceiras capazes de 
oferecer estratégias completas 
de relacionamento com o trade 
— e mantendo a capacidade de 
sua implementação —, essas 
agências vêm obtendo taxas de 
expansão bastante significativas 
e atraem a atenção dos grandes 
grupos de comunicação.

É o caso da New Style, que 
surgiu no início dos anos 90 como 
fornecedora de promotores para 
PDV e, já posicionada como 
agência de trade marketing, em 
agosto último incorporou-se ao 
grupo B\Ypy. A meta de cresci-
mento da agência no decorrer 
deste ano, antes fixada em 30%, 
está sendo elevada para 50%, 
afirma Cláudio Xavier, sócio-
diretor da New Style, que entre 
outros clientes atende Procter 
& Gamble, Tetra Pak, Sadia e 
AmBev. “No primeiro semestre 
nosso crescimento chegou a 
70%”, comemora Xavier.

Já a agência Ability registrará 
neste ano um crescimento su-
perior a 30% em 2007, projeta 
a diretora executiva Tânia Mar-
tins. Atingido esse índice, seu 
faturamento somará aproxima-
damente R$ 100 milhões, o que 
inclui a contratação de aproxi-
madamente 3,5 mil promotores. 

Segredo do negócio 
é entender PDV

A gôndola da vez 
Empresas especializadas em trade marketing conquistam 
papel estratégico na relação entre indústria e varejo
Antônio Carlos Santomauro

Cláudio Xavier, da New Style: crescimento da área motivou associação com a B\Ypy

Atendendo clientes como 
TIM, Unilever HP e Adidas, a 
Ability, diz Tânia, desenvolve 
todo o conjunto das estraté-
gias de atendimento ao varejo 
e distribuição de materiais e 
profissionais nos pontos-de-
venda, capta informações nesses 
locais e, utilizando-as, retorna 
às estratégias. “Já não basta 
oferecer apenas comunicação ou 
promotores no ponto-de-venda”, 
ela destaca. 

Consumo racional
Fabricantes de equipamentos 

de informática e eletroeletrôni-
cos já qualificam as agências de 
trade marketing como parceiras 
altamente estratégicas. Nesses 
mercados, as compras decorrem 
de decisões mais racionais, e há 
a necessidade de um trabalho de 
ponto-de-venda no qual o consu-
midor possa apoiar suas decisões.

Mas Anna Cristina Freitag, 
gerente de marketing de con-

sumo da HP, conta 
que em 2002, quando 
iniciou as buscas por 
uma agência de trade 
marketing, encontrou 
basicamente fornece-
dores de promotores 
e agências de promo-
ção. “Só o promotor 
não é suficiente, e 
promoção tem dura-
ção definida, enquan-
to trade marketing 
é contínuo e cons-
tante”, ela compara. 
“Começamos então a 
investir numa parce-
ria com uma empresa 
capaz de colaborar 
no desenvolvimento 
da estratégia do re-
lacionamento com o 
trade, implementá-la, 

coletar informações e novamen-
te colocar essas informações a 
serviço da estratégia”, acrescen-
ta a gerente da HP, hoje atendida 
pela Ability.

Para Eduardo Toni, diretor 
de marketing da LG, “esse tra-
balho capaz de auxiliar o giro 
dos produtos nas lojas por meio 
de ferramentas como merchan-
dising, promotores ou incentivo 
para os vendedores, exige um 
conhecimento específico”. Ele 
conta ter sido uma agência de 
trade marketing — a Átomo 
—, a origem do projeto “Arrepia 
Brasil”, base de todo o plano de 
comunicação desenvolvido pela 
LG para a Copa do Mundo do 
ano passado. “Vimos que esse 
projeto era muito eficaz e bem 
solucionado criativamente, e 
resolvemos aproveitá-lo também 
na mídia”, conta Toni.

Conhecimento
valorizado

A Átomo — agência de tra-
de marketing da LG —, nasceu 
há cinco anos, e deve este ano 
crescer algo entre 20% e 25%, 
faturando cerca de R$ 9 milhões. 
Diferentemente da Ability e de 
outras agências, ela não mantém 
promotores contratados e isso 
ajuda a explicar a diferença no 
faturamento. Segundo o diretor 
Odilon Machado, uma agência 
de trade marketing deve conhe-
cer toda a estrutura e todas as 
pessoas, de seus clientes e de 
seu trade. “Deve também ter um 
envolvimento com os resultados 
mais imediatos”, complementa.

A atuação dessas agências 
não se resume mais à indús-
tria: a Átomo atende também à 
construtora Cyrela, para a qual 
desenvolve ações dirigidas aos 
corretores das várias imobiliárias 

Caso queira colocar-se 
como provedora de serviços 
de trade marketing, uma 
agência não pode conhecer 
apenas seus clientes: precisa 
também entender profun-
damente o varejo, afirma 
Eduardo Toni, diretor de mar-
keting da LG. “Cada vez mais, 
esse varejo quer ações taylor
made”, ele justifica.

Anna Cristina Freitag, ge-
rente de marketing de consumo 
da HP, cita o treinamento dos 
profissionais do varejo como 
item a ser atentamente consi-
derado por essas agências. “Elas 
também precisarão oferecer 
mais informações, individuali-
zadas loja por loja, de maneira 
mais rápida”, ela solicita.

Atenta a essa demanda, a 
Ability está lançando uma fer-
ramenta de gestão da informa-
ção no PDV capaz de fornecer 
em tempo real — específicas 
para cada loja —, informações 
relativas a itens como ven-
das, estoques e preços. Essa 
necessidade de informações 
sempre atuais é explicável: 
“Nesse mercado 
há uma verdadeira 
guerra — na mes-
ma loja há vários 
concorrentes —, 
e a estratégia deve 
ser atualizada dia-
riamente”, diz di-
retora executiva 
Tânia Martins.

As agências de 
trade marketing 
deverão também 
considerar que o 
varejo trabalhará 
com doses crescen-
tes de tecnologia 
e interatividade, 
pondera Cláudio 
Xavier, sócio-dire-
tor da New Style. 

Também serão necessárias 
ações mais personalizadas: 
“Já chegamos a desenvolver 
materiais específicos para as 
várias lojas de uma mesma 
rede”, ele conta.

Satisfazendo tais exigên-
cias, as agências de trade 
marketing têm amplo espa-
ço para sua expansão, crê 
Sidney Porto, diretor de 
planejamento da Gerencial 
Brasil. “Sabe-se hoje que a 
propaganda é importante, 
mas só ela não basta”, ele 
diz. “E ainda há muito tra-
balho de ponto-de-venda 
pouco compatível com a 
importância desse espaço 
na decisão de consumo”, 
acrescenta Porto. 

Para o diretor Odilon Ma-
chado, da Átomo, o próprio 
varejo valoriza fornecedores 
que se relacionem com ele 
de maneira mais específica e 
qualificada. “Ele percebe que 
aquela empresa não está ali 
apenas para desovar estoque, 
mas para agregar valor ao rela-
cionamento”, justifica.    (ACS)
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Odilon Machado, da Átomo: 
oportunidades também no ramo imobiliário

responsáveis pela comercializa-
ção de seus empreendimentos. 
“Depois, atuamos nas regiões 
desses empreendimentos, bus-
cando gerar oportunidades de 
negócios para esses corretores”, 
diz Machado.

Na Gerencial Brasil, a relação 
de clientes inclui Brasil Telecom, 
iG, Telemig Celular e Samsung, 
entre outros. Criada em 1994 
oferecendo serviços como pro-
moção e promotores para lojas, 
essa agência posiciona-se mais 
incisivamente como provedora 
de serviços de trade marketing 
há três anos. A razão do novo po-
sicionamento: “Os clientes agora 

conhecem e valorizam essa dis-
ciplina, e toda empresa que quer 
ser competitiva no grande varejo 
precisa de hoje de um profissio-
nal de trade marketing”, explica 
Sidney Porto, diretor de planeja-
mento da Gerencial Brasil.

Segundo ele, o profissional 
de trade marketing é a interface 
mais comum entre as agências 
focadas nessa disciplina e seus 
clientes. “Mas também temos 
um contato muito direto com 
a área de vendas”, acrescenta 
Porto. Ele prevê que neste ano, 
em relação a 2006, a Gerencial 
Brasil obterá um incremento de 
faturamento superior a 20%.

Anna Cristina Freitag, da HP:
agência precisa fornecer dados de loja a loja

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1278, 1 out 2007. Agências, p. 40.


