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O profissional de comunicação valorizado é o que cria oportunidades e não o que aproveita 
oportunidades 
 
Mais do que nunca, o relacionamento com a imprensa faz parte do dia-a-dia das empresas - já não 
importa mais o porte, segmento de atuação, se é de produtos ou serviços, pública ou privada... - 
conhecer e entender os veículos de comunicação e as necessidades dos jornalistas é uma questão 
essencial e que precisa ser tratada com todo profissionalismo. 
 
Claro que isso exige também um novo posicionamento dos profissionais de comunicação. É difícil 
acreditar que ainda existam aqueles que mensuram seu trabalho pelo quanto aparecem na mídia e 
não por como são vistos pela mídia. O profissional de comunicação que hoje em dia é valorizado é 
aquele que cria oportunidades e não aquele que aproveita oportunidades. 
 
Passamos da fase do "atendimento à imprensa" para uma fase do "interagir com a imprensa". E, 
para ter sucesso nessa fase, não existe outra coisa a não ser investir na preparação da empresa e 
de seus profissionais para transmitir valores e aproveitar os momentos de entrevistas e contatos 
para construir a marca junto aos jornalistas e à opinião pública.  
 
Eu admito: até há pouco tempo não tinha a menor idéia do que era trade marketing. Até mesmo 
porque ninguém havia me contado o que era isso, nem a sua importância no processo 
mercadológico. E também admito: assim que entendi, passei a ver trade marketing em tudo. 
 
Por uma definição nada acadêmica - mas o suficientemente clara para que todos possam entender - 
trade marketing é todo o processo de comunicação e relacionamento de uma empresa que detém o 
processo produtivo com o seu canal de vendas. Exemplo: a Kaiser faz comunicação direta com o 
público consumidor, mas na verdade não vende diretamente para este; precisa do Pão de Açúcar 
para isso. 
 
Por isso, para fazer com que a cerveja chegue ao copo em nossas casas, a Kaiser precisa convencer 
o supermercado Pão de Açúcar a ter suas garrafas e latas em suas prateleiras (tá bom, tá bom: 
gôndolas). É esse relacionamento entre a Kaiser (empresa produtiva) e o Pão de Açúcar (canal de 
vendas) - repleto de ações e serviços de comunicação - que se configura como trade marketing. 
 
Dessa forma, pode-se intuir - com algum grau de assertividade - que todo o trabalho desenvolvido 
por uma assessoria de imprensa também possa ser qualificado como "trade", só que no caso será 
trade comunicação. 
 
Pois vejamos: o que faz uma assessoria de imprensa senão trabalhar a informação (seu produto), 
que precisa ser conhecida pelo público, através dos veículos de comunicação (canal de venda)? O 
relacionamento dos jornalistas com os veículos é trade comunicação. 
 
Já não é de hoje que se fala que a informação é um produto à venda, mas nunca ficou tão claro - ao 
encararmos o processo da comunicação pela ótica do trade - quanto de valor está embutido num 
simples ato de escrever um press release. 
 
Se eu já era um fanático defensor dos press releases, a partir de agora que se cuide quem voltar a 
falar sobre "aquele monte de lixo que as assessorias mandam para as redações": isso é trade 
marketing, ou melhor, trade comunicação. 
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