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f
oi-se o tempo em que a

indústria e o comércio

trabalhavam de forma an-

tagônica. Com o crescen-

te aumento da oferta de

produtos e do poder de negociação

de grandes varejistas, os fabrican-

tes se viram diante da necessidade

de relacionar-se com o varejo para

conquistar mais espaço no ponto-

de-venda. Essa é a fagulha inicial do

trade marketing, área do conheci-

mento cada vez mais utilizada pela

indústria para se adaptar aos diferen-

tes formatos de lojas e compreender

o comportamento e as necessidades

do consumidor final. Afinal, de nada

adianta ter uma marca forte e um

bom produto se a experiência de

compra não for equivalente. A pro-

posta é criar estratégias que envol-

vam todos os participantes da cadeia

produtiva - da fábrica ao ponto-de-

venda, passando por distribuidores e

revendedores - para que todos saiam

ganhando.

O índice de compras decididas no

ponto-de-venda é de 80%, segundo

pesquisa do Instituto Popai Brasil,

o que só confirma a importância do

trade marketing. A partir disso as

indústrias passaram a investir em

ações específicas voltadas para o

varejo, que vão desde treinamentos

e visitas técnicas até a ambientação

do ponto-de-venda, gerenciamento

de categorias e merchandising. "O

varejo deixou de ser um simples

escoador de produtos e passou a ter



importância estratégica na

condução destes itens até

o consumidor final", afirma

Adriano Amui, diretor do

Instituto Nacional de Vendas

eTrade Marketing (Invent).

Para os comerciantes, as

ações de trade marketing

significam uma oportunida-

de de aumentar as vendas e

valorizar a loja, até porque

muitas estratégias propõem

uma verdadeira revolução no

ponto-de-venda como forma

de proporcionar um ambiente

que estimule o consumo. Esse

é o caso do Espaço Intimus

de Beleza e Bem-Estar, criado

pela subsidiária brasileira da

Kimberly-Clark com a inten-

ção de deixar as consumidoras

mais à vontade na hora de comprar

produtos de higiene pessoal nos su-

permercados. Através de uma pesqui-

sa realizada pela empresa, constatou-

se que as pessoas preferem adquirir

esse tipo de produto em farmácias e

lojas especializadas. "Assim decidi-

mos criar uma ambientação completa

do ponto-de-venda, com base no

conceito de loja dentro de loja", expli-

ca Douglas Oliveira, diretor de trade

marketing da companhia. A iniciativa

inclui a montagem de uma estrutura

própria dentro dos supermercados,

com a instalação de piso, espelhos

d'água, adesivos, espelhos e flores.

O projeto foi implantado em cerca de

100 lojas e agradou tanto que venceu

o Prêmio Popai 2008 na categoria

Ação de Trade Permanente.

in loco
Outra ação desenvolvida pela

Kimberly-Clark é a "KC Direto ao

Ponto" que, uma vez por ano, leva

funcionários de todos os níveis

operacionais da empresa para

visitar cerca de 5 mil lojas em

todo o Brasil. Além de co-

nhecer a realidade do varejo,

os visitantes verificam a pre-

sença das principais marcas

da companhia, analisam a

qualidade das embalagens e

promovem os produtos por

meio de materiais de mer-

chandising e comunicação.

"Nada é mais frustrante para

o funcionário que trabalha na

linha de produção, por exem-

plo, do que produzir uma

mercadoria e não saber o que

acontece com ela. Através da

visita ao ponto-de-venda eles

percebem como é importante

que o produto saia com a

embalagem correta, dentro

dos padrões, senão pode dar um

problema no controle de estoque ou

na exposição", explica Oliveira.

Todos os funcionários da Kimber-

ly-Clark que trabalham diretamente

no ponto-de-venda - de coordena-

dores de merchandising a revendedo-

res - passam ainda por treinamentos

específicos no Instituto do Ponto-de-

Venda, espécie de universidade criada

em 2008 para garantir a execução das

ações de trade marketing da compa-

nhia. "A nossa estratégia de negócio

para os próximos anos baseia-se na

conquista do ponto-de-venda. Para

isso todos os nossos colaboradores

devem estar conscientes de que o

varejo é o início e o fim da atividade

da Kimberly", diz Oliveira.



complementares
Alinhar o plano de marketing

para a realidade dos canais e regiões

de atuação, identificar oportunida-

des de novos negócios e entender

o comportamento do consumidor

são algumas das funções do trade

marketing. Segundo o professor

Francisco Alvarez, consultor da

Trade Marketing Assessoria, é pre-

ciso cuidado para não confundir a

área com o merchandising puro e

simples. "O merchandising é apenas

uma das muitas ferramentas utili-

zadas pelo trade que, por sua vez,

parte de uma visão mais ampla do

negócio, pensando no portfólio do

produto, no pricing e na exposição

no ponto-de-venda", explica.

Uma das ferramentas mais apli-

cadas pelo trade marketing - so-

bretudo nos supermercados e lojas

de departamentos - é o chamado

gerenciamento de categoria. Trata-

se de planejar a exposição dos

produtos conforme os hábitos de

compra e a forma de uso do con-

sumidor. Na prática, consiste em

colocar o queijo próximo ao vinho

e o chantilly ao lado do morango,

sugerindo compras combinadas. O

setor de trade também tem a missão

de ajustar o preço dos produtos

conforme a região do país. "A força

da marca varia conforme a cidade em

questão e é preciso adaptar o preço

de acordo com o canal", completa

Alvarez.

As ações de trade marketing

podem variar no formato, mas

possuem um ponto em comum:

exigem a participação efetiva do

lojista para gerar bons resultados.

"O varejista é parte fundamental

nesse processo, seja fornecendo o

feedback das estratégias implanta-

das ou sugerindo novas idéias", diz

Amui. Segundo Alvarez, a grande

ferramenta do trade marketing é a

informação, mas informações que

ajudem o consumidor a definir o

que é prioritário naquele momento.

"E onde ele busca essa informação?

No ponto-de-venda, na hora da

compra."

É com base em informações

obtidas no ponto-de-venda e no

contato direto com os lojistas que

a Nutrimental - fabricante de gê-

neros alimentícios - planeja suas

estratégias de trade marketing. Para

adequar as gôndolas, expositores e

displays à realidade do comércio,

a empresa investe em pesquisas

contínuas. Os comerciantes e distri-

buidores também são incentivados a

contribuir com idéias para melhorar

a exposição dos produtos na loja.

"Fazemos concursos para premiar

CINI considera ações de trade

marketing mais eficazes do que

uma campanha publicitária



a melhor exposição e divulgação

no ponto-de-venda, orientando
os vendedores e lojistas nesse
sentido", conta Reynaldo Mo-
raes, gerente de trade marketing
da Nutrimental. Treinamentos
semestrais com os distribuidores
e equipe de vendas aprimoram as
técnicas de merchandising e apro-
fundam o conhecimento sobre os
produtos da companhia.

Como forma de aumentar as
vendas, a Nutrimental investe
ainda em parcerias com outras
indústrias, o que os especialistas
chamam de "cross marketing". A
ação consiste em trocar mercado-
rias com empresas que fabricam
produtos complementares, que
depois são comercializados por
ambas as partes em forma de pa-
cotes promocionais. Um exemplo
é a parceria com a Sapeka, fabricante
de fraldas. Neste caso, a Nutrimental
utilizou os itens adquiridos em troca
de um achocolatado para montar
um pacote promocional em que o
cliente comprava uma farinha láctea e
ganhava um pacote de fraldas. "Está
comprovado que os consumidores
adoram esse tipo de promoção, além
de fazer muito sucesso entre os
varejistas, pois a margem de lucro é
muito maior, já que sai apenas pelo
preço de custo do meu produto",
explica Moraes.

vale tudo
No mercado atual, investir no tra-

de marketing pode ser a única saída
para indústrias regionais que têm
como concorrentes marcas interna-
cionais muito consagradas. "Muitas
vezes uma ação bem estruturada
no ponto-de-venda é mais eficaz
do que uma campanha publicitária
caríssima que se limita aos meios de

comunicação", afirma José Augusto
Domingues, sócio-diretor da Sense
Envirosell. Esse é o caso da Cini
Bebidas, fabricante paranaense de
refrigerantes e sucos que abusa da
criatividade para se sobressair em
um mercado dominado por gigantes
como Pepsi e Coca-Cola. Vale tudo
para conquistar a preferência do con-
sumidor: ambientação do ponto-de-
venda, arquitetura de merchandising,
degustação dos produtos, troca de
brindes no ponto-de-venda, cross
marketing e parceria com distribuido-
res. "Consideramos este o caminho
mais ágil que temos para chegar ao
cliente final", diz Ingrid Spengler,
gerente de marketing da Cini.

Há casos em que as ações de
trade marketing vão além da mera
divulgação de produtos e interfe-
rem diretamente na gestão da loja.
Numa iniciativa inédita no Brasil, a
Agis - distribuidora de TI, telecom e
informática que possui cerca de 5,5
mil revendas ativas em todo o Brasil



desenvolveu uma ferramenta de
comércio eletrônico voltada exclu-
sivamente para os varejistas. Trata-
se do portal B2C, que possibilita
às revendas de pequeno e médio
portes competirem com as grandes
redes de varejo. Através do site, o
lojista pode acessar todo o portfólio
de produtos da distribuidora, fazer
o pedido e efetuar o pagamento -
com a opção de parcelamento em
até l O vezes sem juros no cartão de
crédito. "Nosso objetivo é dar um
respaldo para que os comerciantes
possam oferecer essa condição para
o cliente final sem comprometer o
seu capital de giro", explica Andreia
Cavall i , gerente de inovação da
Agis. "O site é desenvolvido para
que o lojista use como se fosse um
sistema da própria loja e permite,
por exemplo, que seja alterado o
preço sugerido ao consumidor." Ao
todo, cerca de 230 revendas estão
cadastradas no portal.

ações combinadas
Para esclarecer os lojistas so-

bre as funcionalidades da nova
ferramenta, a Agis lançou o site
oficialmente no segundo semestre
de 2008, durante a realização do
Expedition 4 - outra ação de tra-
de marketing da distribuidora. O
evento, que acontece anualmente
há quatro edições, reúne os canais
de venda para uma série de palestras
sobre gestão e tecnologia. Com a
participação dos fabricantes - no
caso, empresas como Philips, Sam-
sung, LG e Lexmark -, o encontro
é também uma oportunidade para
conhecer as últimas novidades do
setor e fazer novos negócios. "O

mercado está muito sufocado, todo
mundo muito igual, então é preciso
buscar um diferencial, uma forma
de estar presente e em contato
com o varejo", afirma o gerente de
marketing da Agis, Bruno Coelho.

A revista Siga, editada há seis anos
pelo departamento de comunicação
da Agis, também é uma estratégia
para aproximar a distribuidora dos
revendedores.

Muitas vezes restrito às grandes
companhias, a tendência é que o
trade marketing ganhe mais es-
paço no planejamento estratégico
das pequenas e médias indústrias.
Segundo os especialistas na área,
o momento atual - após a crise
econômica deflagrada em setembro
de 2008 - deve contribuir para o
fortalecimento das estratégias de
marketing no ponto-de-venda.
"Em função de tudo o que está
acontecendo no mercado, as mar-
gens de lucro deverão ser afetadas,
as pessoas consumirão de forma
mais racional, fazendo seu di-
nheiro valer mais, o que vai exigir
criatividade dos empresários", diz
Cláudio Correra, coordenador da
pós-graduação em Marketing do
Varejo no Senac São Paulo. "Com
isso as ações de trade deverão se
tornar cada vez mais importantes
para resultados tanto na indústria
quanto no varejo."

CONTATO
Adriano Amui (Invent)
(11)3721-3787

Francisco Alvarez (Trade Marketing
Assessoria)
(11)5575-1403
Kimberly - Clark
0800 709-5599
Nutrimental
0800 707-7648

José Augusto Domingues (Sense
Envirosul)
(11)3884-8855

Cini Bebidas
(41)3301-3000

Agis
(19)3756-4600

Cládio Correra
0800 883-2000

Text Box
PUPO, Mônica. Interesses conciliados. Revista do Varejo, Florianópolis, ano V, n. 56, p. 18-23, 2009.




