
ABA e Ampro abordaram no fórum "Novidades em trade marketing" desafios, novidades e os principais agentes do setor 

PDV muda para atender exigências 

por Andréa Valerio 

AABA (Associação Brasileira 

de Anunciantes), em parce-
ria com a Ampro (Associação de 
Marketing Promocional), realizou 
na última terça-feira (18), a quinta 
edição do Fórum ABA Trade "No-
vidades em trade marketing". 

Na ocasião, foram abordadas 
questões sobre o desafio e as no-
vidades do segmento e seus prin-
cipais agentes: indústria, varejo e 
provedores de serviço. 

Estiveram presentes profissio-
nais do mercado como Márcia 
Cabral, presidente do Comitê de 
Trade da Ampro; Simone Terra, 
presidente da Simone Terra So-
luções de Mercado; Rodrigo Mac-
chi, gerente de trade marketing 
da Diageo; Rogério Lima, gerente 
de trade marketing da Boehrin-
ger Ingelheim; e Rafael Brandi, 
gerente de produtos da Drogaria 
Araújo. 

Entre outros pontos, foram 
discutidas as mudanças no trade 
marketing e como isso vem afe-
tando o mercado e fazendo com 
que ele fique cada vez mais com-
prometido com a busca de ações 
inovadoras e assertivas nos pon-
tos de venda para atrair um con-
sumidor mais exigente. 

De acordo com Macchi, por 
exemplo, cada vez mais a função 
do trade marekting tem sido co-
nectar as tendências com a reali-
dade e provocar a experimenta-
ção. Grandes anunciantes como 
Ambev, Unilever e Kraf Foods já 
perceberam e têm se movimenta-
do para estreitar a relação com o 
seu público-alvo. Ele citou outros 
exemplos de grandes marcas que 
utilizam de forma eficiente seu 
canal de venda, principalmente 
utilizando novas ferramentas, co-
mo é o caso da internet, para tor-

Magazine Luiza: canal de venda eficiente 

nar a aproximação mais comple-
ta. Entre elas, Magazine Luiza e a 
C&A, que, segundo ele, utilizam 
seus sites de maneira coerente e 
vem obtendo bons resultados. 

Também citou uma ação reali-
zada pela Skol, fora do ponto de 
venda, mas que estabelecia um 
contato direto com o consumidor. 
A ação consistia em selecionar 
alguns consumidores para fazer 
parte da "Tropa de Elite". A mar-
ca entregava carteirinha de sócio 
e uma geladeira cheia de produ-
tos para que eles disseminassem 
o conceito da cerveja entre seus 
amigos. Segundo Macchi, a ação, 
realizada em Salvador, foi muito 
bem sucedida e fez com que to-
dos aspirassem aquela posição. O 
objetivo maior da ação foi alcan-
çado, que, segundo o executivo, 
era oferecer contato estreito entre 
a marca e o anunciante, seja no 
ponto de venda ou fora dele. 

LACUNA 
Márcia, por sua vez, falou da im-
portância do segmento. Ela dis-
se que o trade marketing surgiu 
para preencher uma lacuna entre 
marketing e canal de vendas, e 
vem se tornando mais relevan-
te, porém, ainda está longe de 
ser tratado como deveria. Már-
cia concordou, no entanto, que o 
mercado passa por um momento 
de transformação e as agências já 
sabem que é a comunicação no 
PDV que será responsável pelas 
principais mudanças. 

Já Lima ressaltou que essa é 
uma área muito nova e todas as 
empresas estão aprendendo como 
atuar e trabalhar de maneira sin-
gular para que cada empresa e ca-
da produto tenha uma particula-
ridade no tratamento da questão. 

No caso de Simone, ela foi 
taxativa ao afirmar que existem 
muitas agências no mercado, mas 

poucas de trade fazem realmente 
um bom trabalho - mas todos es-
tão caminhando para isso. 

O que os profissionais con-
cordaram é que o gerenciamento 
e o controle das operações dos 
canais de distribuição, incluindo 
as ações do ponto de venda, são 
estratégicos para o desenvolvi-
mento de ações de branding. Por 
isso, precisa haver uma profissio-
nalização do segmento, com con-
dições de trabalho adequado para 
todas as partes envolvidas. Eles 
lembraram que o mercado conta 
com um número cada vez maior 
de pontos de venda, novos for-
matos e características, além de 
muitos lançamentos de produtos 
quase diariamente. Além disso, 
o consumidor moderno busca a 
conveniência por meio da escolha 
do canal de venda mais adequado 
às suas necessidades, e isso tem 
que ser levado em conta. Kibon, da Unilever: importante relação com o consumidor A ut
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 24 out. 2011, p. 16.




