
Integrar para focar 
 
Mais do que ser uma ponte entre os departamentos de marketing e de vendas, o trade 
marketing, que também é visto como uma ferramenta de merchandising, está tomando fôlego 
e, nos últimos anos, vem conquistando espaço no planejamento estratégico das empresas, 
tanto na indústria quanto no varejo. O motivo do fôlego extra é o aumento da concorrência e a 
conseqüente necessidade de uma marca se destacar no mercado.  
 
As afirmações fazem parte dos resultados obtidos por Thaiza Portella, gerente de marketing do 
Grupo Thoquino, em tese defendida no IAG, escola de negócios da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), recentemente, após estudar quatro grandes marcas da 
indústria de bens de consumo. De acordo com ela, o trade marketing se desprende de 
conceitos primários para ganhar complexidade e, assim, desenvolver mais o canal de vendas, 
buscando oportunidades de comercialização e se misturando às estratégias gerais de uma 
corporação.  
 
“Com a competitividade cada vez mais crescente, manter-se no mercado se tornou uma meta 
difícil, que requer muito planejamento. O ideal é que se fortaleça o diferencial competitivo de 
cada marca. É aí que entra o trade marketing, em parceria com outras ferramentas. Hoje, é 
preciso que haja foco no consumidor, entendendo-o e atendo-o melhor. Assim, junto com 
outros departamentos, o marketing vem tentando desenvolver todos os canais de venda, para 
realizar vendas de qualidade e com mais comprometimento”, explica Thaiza.  
 
É imprescindível que uma empresa centralize o foco no cliente, o que não acontecia 
anteriormente. A executiva orienta que agregar qualidade ao produto e fazer o gerenciamento 
por categorias, entre outros encaminhamentos, devem estar atrelados à efetividade das ações. 
“O trade marketing vem trazendo uma preocupação real com pesquisas, por exemplo, pois é 
preciso gerar um histórico para direcionar os principais canais para as ações”, destaca ela.  
 
Locadora.  
Para Carlos Augusto, diretor de franchising da rede de locadoras de filmes 100% Vídeo, os 
fatos de os fabricantes ampliarem cada vez mais seus porfólios de produtos, de os canais de 
distribuição estarem construindo suas próprias marcas e de os consumidores decidirem a 
compra no ponto-de-venda fazem com que a relação entre esses agentes se torne muito 
competitiva e mais complexa.  
 
“Por isso, o trade marketing é considerado parte essencial no planejamento estratégico. 
Complementa a atividade de marketing, focada no consumidor final, e de vendas, focada no 
varejista, estudando as estratégias de ponto-de-venda e os fatores motivacionais do 
consumidor nesse ambiente e, a partir daí, estabelecendo ações operacionais que atendam 
esses objetivos estratégicos. Em sua atividade diária, sob o ponto de vista da empresa, o trade 
marketing estará lidando com diversos assuntos relativos à área de marketing, tais como 
produto, promoção, material de ponto-de-venda, comportamento do consumidor e preços”, 
salienta Augusto, acrescentando que também tratará de aspectos de logística de entregas, de 
programação de produção, de finanças, de administração de vendas e outros.  
 
Os objetivos só serão alcançados, diz ele, se houver um envolvimento completo em todas as 
atividades e uma integração entre as mesmas, já que uma atividade promocional ou de 
merchandising, por exemplo, irá depender do posicionamento de preço e das margens, do 
posicionamento e disponibilidade dos produtos, da ação de vendas, na pronta reação de 
logística e de serviços no acompanhamento do giro e do abastecimento dos produtos no ponto-
de-venda.  
 
Toda essa nova roupagem do trade marketing vem sendo desenvolvida por fornecedores e 
distribuidores. Antes, o que se via era apenas o setor de bens de consumo ter esse 
departamento forte na empresa. “Com a necessidade de desenvolvimento do canal de vendas, 
o foco sai desse setor e vários envolvidos na cadeia produtiva estão formando a área de 
trade”, ressalta Thaiza.  
 



Conveniência.  
Na 100% Vídeo, por exemplo, as unidades passaram a ser uma locadora de filmes com uma 
mini-loja de conveniência acoplada. Augusto comenta que a estratégia foi desenvolvida para 
envolver o cliente em um clima aconchegante e familiar, onde ele encontra produtos variados, 
desde insumos até presentes e acessórios eletrônicos. “Cada produto é testado e os 
fornecedores acabam se tornando parceiros da loja. O resultado foi um aumento significativo 
no faturamento das lojas, na ordem de 20% a 40%”, comemora.  
 
O aperfeiçoamento do setor de trade marketing também passa por plataformas multimídias, 
em que ações paralelas complementem a ferramenta. Ruis Vargas, sócio da agência Laika 
Design, aponta o marketing promocional e a venda on-line como caminhos eficazes de 
exploração do ponto-de-venda.  
 
“Ao criar promoções é preciso integrar muitas mídias e buscar novas formas de comunicação 
para vender a marca. Ferramentas tradicionais de venda não trazem tanto impacto para o 
consumidor. A internet trouxe facilidades para as ações de trade marketing, pois dispõe de 
instrumentos que permitem maior visitação, trazem novidades e, assim, retorno de venda”, 
salienta Vargas.  
 
 
Leia mais: 
 
O que é Trade Marketing 
 
Os pilares  
- Gerenciamento de categorias;  
- Treinamento de brigada;  
- Gerenciamento de espaço;  
- Aplicação de tecnologia;  
- Estudo do comportamento do consumidor;  
- Apoios específicos para o canal;  
- Serviços básicos (pedidos, entregas etc);  
- Parceria.  
 
Principais ferramentas  
- Promoção  
O principal objetivo é conseguir o balanceamento entre a promoção do produto no ponto-de-
venda e as promoções gerais de preço, buscando ainda o equilíbrio com a propaganda dirigida 
ao consumidor final, para construir a imagem da marca e do produto;  
- Vendas  
Desenvolvendo opções de ações de ponto-de-venda e de interação com o cliente que permitam 
concentrar as discussões de vendas na visão de longo prazo do negócio e na estratégia das 
empresas envolvidas;  
- Serviço  
É o principal elemento de negociação e atendimento;  
- Produto  
Procurar diferenciação por meio da inovação ou de produtos dedicados ou exclusivos; que 
ajudem a manter seu nível de competitividade;  
- Presença de mercado  
Buscar a otimização da presença no ponto-de-venda destinando recursos em função das 
necessidades demandadas por cada cliente.  
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 maio 2008. Seu Dinheiro, p. B-20. 


