
EFICENCIA NO PDV
Parte do plano de comunicação, e integrada às demais campanhas, ações de
trade marketing ganham força nas indústrias

POR ÉRIKA RAMOS

os últimos anos, as ações de trade marketing ganha-
ram força e valor para as indústrias. O que antes se
restringia apenas à contratação de promotores ou
ações isoladas de promoção, hoje já faz parte do
plano de comunicação das empresas, além de ga-
nhar o endosso do consumidor, quando o retorno
desse tipo de ação é medido.

Conquistar e fidelizar o consumidor e aumentar a
eficiência dos canais de vendas são as premissas do
trade marketing. Mas com as mudanças no compor-
tamento do consumidor, que nos dias de hoje sabe o
que quer e muitas vezes tem profundo conhecimento
sobre o produto oferecido no ponto-de-venda, a pro-
messa de conquistar e fidelizar o cliente ficou mais
difícil e exige mais do trade. "Só é possível conquistar
de forma efetiva um cliente com ações integradas, tor-
nando a experiência desse consumidor no ponto-de-
venda algo agradável, um momento único", diz Odilon
Machado, presidente da Átomo Comunicação, empre-
sa de trade marketing, há sete anos no mercado.

Segundo o executivo, o grande desafio para intera-
gir de forma estratégica no ponto-de-venda é entender

a real importância de fornecedores, varejistas e consu-
midores na geração de bons resultados. "Quando um
fornecedor leva uma ação promocional para uma loja
ele se torna valorizado. Nota-se que a marca não está
ali apenas para 'desovar' seu estoque, mas, sim, para
agregar valor ao relacionamento", afirma Machado.

O presidente exemplifica como o trade marketing
complementa as ações de marketing. "A campanha 'Ar-
repia Brasil', criada para a LG durante a Copa de 2006,
nasceu de uma ação voltada para o trade marketing e
sua estratégia foi ampliada para toda comunicação da
marca durante o período da Copa", acrescenta.

A partir desse case, a Átomo planejou outras
duas ações com o mesmo perfil para a LG, a Copa
América, em 2007, e as Olimpíadas de 2008. "Essa
integração é fundamental para fortalecer o concei-
to da marca. Quando o consumidor reconhece a
mesma linguagem utilizada em campanhas de co-
municação no PDV ele tem maior percepção sobre a
cobertura e a força da marca. Essa integração é tão
valorizada que grandes marcas possuem projetos
específicos para visual merchandising", revela.

Machado explica que a agência utiliza um mix de
ferramentas de marketing, gestão, pesquisa e análi-
se com foco em resultados, determinação de proble-
mas e aumento de valor da marca. Todas as ações
criadas pela agência são baseadas nesse método,
que tem como base os 10 Ps (Pesquisa, Planejamen-
to, Praça, Ponto-de-venda, Propaganda, Promoção,
Relações Públicas e Pessoas) unidos a elementos
que envolvam os cinco sentidos do consumidor.
"Esse processo é levado em consideração para criar
uma campanha de trade marketing, e impactar o ne-
gócio do cliente como um todo e não apenas o pú-
blico envolvido na ação", completa Machado.
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