
É um tal de as equipes de vendas

questionarem a postura do pessoal

de marketing pra cá, da área de
marketing discordar do departa-

mento de vendas pra lá; de dizer

que o marketing dedica-se apenas

às ações estratégicas, de acusar
quem atua em vendas de atentar

somente para os caminhos táticos...

E, entre as lanças historicamente

atiradas nessa batalha, eis que sur-

ge em campo a figura do trade

marketing — aquele sobre o qual

recai a responsabilidade por apro-

ximar esses dois conceitos antagô-

nicos, centrando foco em um

ponto em comum.

Porém, embora nos últimos

anos esta atividade esteja sendo
cada vez mais difundida, ainda não

é possível afirmar que já é plena-

mente compreendida pelo merca-

do. As divergências de opinião so-

bre o que se deve esperar desse

profissional ainda são muitas e só
perdem mesmo para os inúmeros

desafios que assolam a área, assi-

nalando que o trade marketing

deverá continuar sendo palco de

acirradas discussões, até que atinja

a maturidade almejada.

Assim, mais uma vez a Revista da

ABA abre espaço para ouvir como

as empresas anunciantes e agên-

cias de marketing promocional

vêm percebendo e tratando essa
questão, de extrema relevância

para a indústria, o varejo e o merca-

do como um todo. Representando

o setor varejista, Rodrigo Lacerda,

diretor de marketing corporativo

do Carrefour, revela que a equipe

de trade marketing da rede é atual-

mente integrada por um gerente
nacional, dois coordenadores, um

assistente e dois estagiários, que

se reportam à sua diretoria, con-

tando com o suporte das equipes

de marketing regional em todas as

localidades em que o Carrefour

está presente. Na opinião do exe-

cutivo, o requisito básico para atuar

nessa área está baseado em rela-

cionamentos."É necessário que

o profissional seja comunicativo,

tenha tino comercial, seja flexível

para enfrentar imprevistos e pos-

sua formação acadêmica nas áreas

de marketing, administração de

empresas ou publicidade e pro-

paganda" detalha.

Para Jaime Calleya, gerente na-

cional de trade marketing da Kraft

Foods Brasil, mais do que ostentar

uma base acadêmica em particu-

lar, o profissional da área deve ter

experiência em marketing ou ven-

das e saber lidar com a ambigüi-

dade, trabalhando em tarefas mul-
tifuncionais. Em sua empresa, a

área foi estruturada matricialmen-

te, com grupos dedicados ao de-

senvolvimento de ações por cate-



goria (snacks ou bebidas) e outros

a algumas marcas específicas (co-

mo Lacta e Club Social). Paralela-

mente, conta com equipes para

gerenciar as atividades de trade

marketing por canal e outro time

de profissionais focados no enten-

dimento do shopper."Meu papel

é garantir velocidade entre os pro-

cessos e a comunicação do trade

categoria e trade canal e, especial-
mente, entre as áreas de vendas e

marketing, assegurando agilidade

e relevância para nossas marcas e
clientes", define Calleya.

Silmara Olívio, diretora de

marketing da Coca-Cola Femsa
Brasil, por sua vez, ressalta que es-

se profissional deve não só enten-
der o consumidor, mas, principal-

mente, a dinâmica do varejo."Des-

sa forma, é imprescindível que ele

tenha senso de urgênda,flexibilida-

de, habilidade de negociação e de
planejamento"enfatiza, informan-

do que somente em São Paulo,

Campinas e Santos, a Coca-Cola
Femsa soma mais de cinqüenta

profissionais de trade marketing.

"Percebemos o trade como chave

para o sucesso da empresa, dife-

renciação no mercado, relaciona-

mento com clientes e vendas"de-

clara a executiva.

• MÚLTIPLAS FUNÇÕES

Com base em seu cotidiano, as

agências de promoção também

idealizam o trade marketing como

o profissional capaz de reger múl-

tiplas funções de forma harmôni-

ca. Como detalha Silvio Freire, pre-

sidente da Freire & Godói, é es-
perado que ele conte com uma

sólida formação em promoção,te-

nha experiência em negociação
de vendas e em marketing; de-

monstre conhecimento sobre os
produtos e sua cadeia de distribui-

ção; mostre entendimento dos

principais key-accounts brasileiros,

bem como de atacados e distri-

buidores; ateste vivência com as

equipes de vendas,promoção e

merchandising; exiba boa visão da

logística de entrega dos produtos

e da condição interna de suporte

às vendas — que envolve admi-
nistração, faturamento, crédito e

cobrança—,além de reunir conhe-

cimentos sobre as rotinas de fa-

bricação e estocagem dos produ-

tos da empresa.

Entretanto, a grande maioria

das agências reconhece que, na

prática, o perfil do trade marketing

encontrado atualmente ainda es-

tá muito aquém do desejado. Não

raramente, esse profissional sente-

se desprestigiado dentro da em-
presa. E, como salientaram nossos

entrevistados,talvez isso ocorra

porgue falta glamour à atividade

ou porgue este seja um trabalho

mais operacional. Há consenso que

isto é um erro, uma vez que trade

deveria ser o elo mais forte na ca-

deia de comunicação do anun-

ciante, pois é ele quem fala tanto
com a área de marketing como de

vendas e, portanto,tem uma visão

clara dos dois lados da moeda.

A questão é que muitas vezes

este é um profissional de vendas

que acabou assumindo o trade

marketing, mesmo sem bases mer-
cadológicas; ou um profissional

de marketing, que abraçou o trade

sem conhecer vendas.

Com a mesma percepção, Mau-

rício de Almeida Prado, diretor de

planejamento da Plano 1, ilustra
seu raciocínio por meio de metá-

foras. Como coloca, existem três

tipos de gerente: o "gerente-avião"

que pensa na estratégia, mas não

entra muito na operação do dia-a-

dia;o"gerente-locomotiva','à fren-
te da operação, ainda que sem

muita visão estratégica; e o"geren-



te-helicóptero", capaz de ter a vi-

são estratégica de um gerente de

marketing e a capacidade de exe-

cução de um gerente de vendas.

"Penso que todo gestor de trade

marketing deveria ser um 'gerente-

helicóptero': alguém com visão da

estratégia da marca e de canais,

mas que também entra na opera-

ção para resolver os problemas

pontuais que acontecem em

campo" conclui.

Guto Paniza, gerente de opera-

ções e negócios da Visual Pre-

sence, observa que,via de regra,a

área de frade marketing nas em-

presas está alocada abaixo do de-

partamento de vendas ou de mar-

keting, o que invariavelmente leva

a atividade a ser orientada mais

para marca ou para vendas."Minha

experiência junto aos meus clien-

tes, que apresentam os dois mode-

los, leva a acreditar que o frade traz

resultados mais expressivos quan-

do está integrado à área de vendas.

Torna-se, portanto, fundamental

que o gestor de frade possua gran-

de propriedade em todos os as-
suntos relacionados ao sell out, o

que habitualmente é encontrado

em um perfil mais agressivo e ven-

dedor" considera, constatando
a dificuldade de se encontrar um

profissional de frade com todas

as competências necessárias.

Marcelo Heidrich Neto vai além.

Para o presidente da Ponto, o pa-

pel de trabalhar entre os valores

de marketing e de vendas já está

saindo de cena para dar espaço à

evolução do shopper marketing,cu-

ja tarefa é desenvolver a ciência

do varejo, com base em técnicas
de canal e no comportamento do

consumidor no momento da de-

cisão de compra."E não há como

negar que o shopper marketing

ainda se encontra em primária for-

mação no país", lamenta.

• TALHADOS NO CAMPO

Encurtando a discussão acerca

do perfil ideal do frade marketing,

Elza Tsumori, presidente da Ampro

e sócia da CAN - Companhia Ati-

vadora de Negócios, é categórica

ao afirmar que,acima de qualquer

atributo, os representantes da área

precisam ser inquietos por natu-

reza para interagir diariamente no

olho do furacão (leia-se distribui-

ção/ponto-de-venda),versáteis no

conhecimento,cirúrgicos nos de-

talhes e,necessariamente,"talha-

dos no campo"para poder vencer

os inúmeros desafios inerentes à

atividade."Nesse sentido, aprovei-

to para prestar uma homenagem

a um grande profissional falecido

no ano passado — Francisco Cam-

pos —, que contava com a exce-
lência de poucos. Por outro lado,

acredito que ainda temos um es-

paço enorme para a formação de
bons gestores de frade marketing,

visto que esta pode ser conside-

rada uma área ainda muito nova,

não só no Brasil, como no mundo"

esclarece.

Os desafios a que ela se refere
acompanham o próprio movimen-

to atual da indústria, distribuição e

varejo, que buscam otimizar o re-

torno sobre investimentos."Esta é

a hora de o frade marketing mos-

trar resultados", assinala Elza.

Mas.como avalia oportunamen-
te Luiz Eduardo Carvalho Lima, ge-

rente de frade marketing da Boeh-

ringer-lngelheim — cuja área

(dividida por grupos de produtos)

é composta por quatro profissio-

nais especializados, além de 32

promotores terceirizados — não

há como se obter resultados satis-

fatórios enquanto alguns proble-

mas primários que ainda cingem

a atividade não forem dirimidos.

Entre esses problemas, Lima

destaca a própria indefinição do

papel do frade marketing, fato que

tem provocado outros dissabores,

como a falta de uma linguagem

única para a atividade."Salvo algu-

mas louváveis exceções, a área de

frade marketing ainda tem como
maior desafio conquistar seu espa-

ço e ter sua função bem definida

dentro das empresas','alerta o exe-
cutivo, que aproveita para revelar

sua preocupação com o escasso

conhecimento do mercado e en-

tidades do setor sobre o canal far-



macêutico, já que há muito os la-

boratórios vêm perdendo o espaço

das farmácias para produtos de

higiene, beleza e, até, alimentos.

O dirigente da Visual Presence
nutre a mesma opinião."0 desafio

da atividade está na integração do

trade com as demais áreas da em-

presa. Ainda são muito poucas as

operações em que o frade tem seu

papel claramente definido e não

apresenta zonas de conflito ou

problemas de comunicação com
os departamentos de marketing,

branding e vendas" sustenta Paniza.

Soma-se a isso a — aparente-

mente eterna — falta de alinha-

mento entre os departamentos de

marketing e vendas, mencionada
por praticamente todos os entre-

vistados. Afinal, como questiona

Silmara,é mesmo possível deixar

de alinhar as atividades com o

cliente, dentro do planejamento,

antecedência e, muitas vezes, da

urgência demandada? "A Coca-
Cola Femsa Brasil entendeu isso

muito cedo e, como se antecipa
às tendências, alocou uma estru-

tura de frade marketing em cada

área comercial, para que este gap

não seja um limitador do nosso

desempenho" esclarece.

Segundo os profissionais con-

sultados,mais do que nunca é pre-

ciso vencer esse obstáculo, pois

em um ambiente de mercado no

qual o canal de distribuição torna-
se cada dia mais poderoso, a inte-

gração das atividades de marke-

ting e vendas é fundamental. Mas

isto só poderá ocorrer se ambas

tiverem uma visão orientada para

o mercado e o cliente e estiverem

dispostas a estabelecer planos de

longo prazo, sem, contudo, descui-

dar das ações táticas e opera-

cionais.

Outro desafio citado pela maio-

ria dos entrevistados diz respeito à

necessidade de o frade marketing

fazer-se percebido por todas as

áreas da empresa como um gran-

de alavancador de idéias e de

oportunidades dentro do varejo.

Para tanto, é necessário que esse

profissional esteja sempre predis-

posto a inovar e romper barreiras,
como propõe Cláudio Xavier, sócio

e diretor da New Style:"A lenda

que corre no mercado de que as

lojas não nos deixam fazer nada

não procede. É certo que as restri-

ções são grandes,mas as ações

verdadeiramente inovadoras, que

agregam serviços ao consumidor
e valor aos produtos,costumamser

muito bem-vindas"assegura, reco-

mendando que agências e clien-

tes não cortem as asas da criação.

"Antes de tudo vamos voar e, de-

pois, negociar com a rede"sugere.

Ricardo Cunha, presidente da

R.Cunha, apóia o colega, lembran-

do que quem sabe trabalhar de

maneira planejada e criativa, inva-

riavelmente depara-se com inú-
meras oportunidades. "0s formatos

se inovam e a interatividade com

o consumidor cresce por meio de

novas maneiras de experimentar
e vivenciar marcas" argumenta.

Freire complementa, lembrando

que essas ações devem ser tecni-

camente diferenciadas das que

o mercado oferece, para envolver

de forma seqüencial os diversos

públicos que compõem a cadeia

de distribuição, levando em conta
que para esses públicos,na maio-

ria das vezes,tanto faz vender uma

marca ou sua concorrente (exce-

ção feita aos líderes absolutos de

mercado). No entanto, para obter

esse envolvimento é fundamenta!

conhecer públicos tão distintos

quanto os donos de atacado, com-

pradores, vendedores de atacado,



vendedores de balcão e auto-ser-

viço, donos de pequenos varejos,

repositores, encarregados de seção,

gerentes de marketing de grandes

atacados, gerentes de super e hi-

permercados, bem como os vários

formatos de venda e de entrega

de cada um desses públicos.

"O trade marketing deve se be-

neficiar na proporção direta do

aumento dos custos de vendas, do

crescimento profissional do pes-

soal da área e da percepção de

que, em promoção, um mais um

pode ser igual a três. Em outras pa-

lavras, quando realizamos uma

ação voltada para o consumidor,

mas que começa em nossa pró-

pria equipe de vendas e passa por

atacados, distribuidores, varejos e

varejinhos, o resultado final é sem-

pre melhor"atesta o presidente

da Freire & Godói.

Para João Carlos Zicard Vieira,

diretor-presidente da Zicard In

Line, o segredo está em construir

relações duradouras e fortes, mini-

mizando as fragilidades original-

mente advindas de interesses co-

merciais. Como destaca, vencer

esse desafio é colocara marca e

a relação entre empresas em um

patamar acima das relações dos

concorrentes e,assim,capturar o

coração dos clientes.'A vitória nes-

se desafio é, ao mesmo tempo, a

grande oportunidade de construir

uma relação nova,sólida, perma-

nente e lucrativa para os dois lados.

Esta, aliás, é uma forte tendência

da área. Precisamos desenvolver

o cliente por meio do apoio e do

drive da sua marca, da sua empre-

sa" sintetiza.

PRÓXIMOS SINAIS

Ainda quanto às tendências do

frade marketing, é voz corrente no

mercado que elas apontam para

a capacitação, segmentação e

tecnologia. Segundo Christopher

Montenegro, sócio-diretor da Pop

Marketing, a capacitação das es-

truturas de campo,sejam internas,

de distribuidores ou dos próprios

varejos,vem crescendo em impor-

tância dadas as constantes trans-

formações do negócio. "Com um

número crescente de marcas sen-

do lançadas, novos concorrentes

e a própria profissionalização do

PDV, a exigência sobre os profissio-

nais de campo cresce em escala

geométrica", constata o profissional.

Com base em sua larga expe-

riência na área, Paulo Pérsigo —

agora à frente da PP3 Promotion

— observa que a triangulação das

tendências do marketing moderno

com o marketing viral, marketing

de relacionamento e trade marke-

ting nos faz compreender o quan-

to é necessário centrar foco na

área de treinamento.Tudo tende

a ser interação, recomendação one-

to-one e venda consultiva. Dessa

forma, o treinamento continuará

sendo crucial para garantir esta

base na disputa acirrada no PDV"

relata, lembrando que a equipe de

promotores é a embaixadora da

marca nesta batalha.

Com isto em mente, a PP3 Pro-

motion desenvolveu um produto

denominado"PP3Trade Up"que

visa padronizar o conhecimento

e a linguagem de toda a equipe,

além de avaliar a performance indi-

vidual dos contratados.

Com uma visão menos entusiás-

tica sobre esse assunto, a presiden-

te da Ampro compara a questão



da profissionalização com o pro-

blema da logística promocional.

"Não há espaço ou tempo para

o planejamento da atividade.Só

acredito na melhoria incrementai

dos promotores quando estes

puderem ter uma visão mais clara

de sua tarefa dentro do processo

total da cadeia de distribuição.

Além disso, precisamos conferir

aos promotores elevação de mo-

ral e legitimidade da função.Mas,

para que esses fatos ocorram,é ne-

cessário ter uma legislação pró-

pria e pensar na inserção de no-

vos profissionais, por meio da res-

ponsabilidade social", detalha Elza,

mostrando-se segura de que isso

melhoraria muito as atividades
operacionais no varejo.

Já a segmentação, como explica

Montenegro, será cada vez mais
aplicada na estratificação dos ca-

nais de vendas.visto que não exis-

te uma única fórmula de m/x de

produtos, atendimento, modelo co-

mercial, merchandising, planograma

e promoções, capazes de atender

todos os clientes. Dessa forma, a ca-

pacidade de desenvolver modelos

específicos de atendimento come-

ça a ser percebida como vanta-

gem competitiva para o negócio.

Chamando a atenção para a

evolução que tem sido registrada
na área, Marcelo Ermini, sócio-dire-

tor da Titanium Negócios e pro-

fessor de frade marketing e mer-

chandising da ESPM,USP, FGV e
Escola Panamericana de Arte,
observa que em alguns mercados

internacionais, bem como em al-

gumas grandes empresas no Brasil,

a área já possui starus de diretoria,

estruturada por canais e por região

geográfica."Configura-se, assim,

um amplo pacote de oportunida-
des para os profissionais que

desejam ingressar no setor" prevê.

Não coincidentemente, Elza apos-

ta que, num futuro próximo,vere-
mos vários presidentes de empre-

sas advindos do trade marketing,

já que esta atividade está no cen-

tro nevrálgico do processo push-

pull e, como tal, poderá deter mui-

to poder, desde que saiba trans-

formar informação em conheci-
mento e,conseqüentemente,em

resultados efetivos.

Resultados que, cada vez mais,

tendem a ser devidamente men-

surados, como exige a nova dinâ-

mica do mercado.Agências

e anunciantes vêm buscando o

apoio das mais diversas técnicas

para aferir o retorno dos investi-
mentos injetados no PDV, de pes-

quisas quali e quantitativas aos

mais sofisticados recursos tecno-

lógicos, passando por relatórios

de ROI e registros fotográficos.

"Redução na dispersão de verbas,

pay back e ROI são preocupações

de base em qualquer ação, cam-

panha ou programa e devem ser

previstas no planejamento, ajusta-

das no acompanhamento e for-

matadas para o futuro"confirma o

presidente da Zicard In Line,que

há 15 anos dispõe de uma área en-

carregada pelo desenvolvimento

de sistemas customizados para

acompanhamento, análise, aferição

de resultados e obtenção de inte-

ligência de negócio.Tudo para

qualificar melhor o investimento

dos clientes,superar os resultados

esperados e construir plataformas

de conhecimento, visando obter o

melhor custo/benefício futuro.

Segundo Pérsigo, a PP3 Pro-
motion também conta com uma

verdadeira caixa de ferramentas

para mensurar os resultados das

campanhas. Dentre elas, destaca o
PP3 View (para cruzar dados quan-

titativos, abordagem e conversão

de vendas) e PP3 Store Checking
(para dados qualitativos sobre ga-

nhos de oportunidades em espa-

ços, facing e exposição das marcas).

Entretanto, a despeito da necessi-

dade que se configura, Pérsigo re-

vela que a demanda por esses

serviços ainda é incipiente já que

boa parte dos anunciantes expres-

sa o desejo de utilizá-los, mas não

quer pagar a mais por isso."Inde-
pendentemente desse indicador,

a PP3 Promotion já possui dois

clientes que investem nessas ferra-

mentas e outro já está propenso

a investir.Tudo é questão de expe-

rimentação e de tempo", garante.

Frase que se aplica, inclusive, ao
êxito do trade marketing.
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