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O trade marketing é uma estratégia de marketing que surgiu há não muito tempo.  
 
Os fabricantes cada vez mais utilizam essa ferramenta, como forma de manter as vendas e deter 
o crescente poder das redes varejistas. Mas o que é e como surgiu o trade marketing? A partir de 
meados da década de 90, com o início do movimento de concentração do mercado de varejo, as 
cinco principais redes de supermercados eram responsáveis por 22% do mercado (dados da 
Abras, 1994).  
 
Em 2004, esse total saltou para 40%. A concentração varejista inicia um processo de mudança 
nas relações entre varejo e indústria, pois o poder de negociação vai cada vez mais se 
concentrando nas mãos dos varejistas.  
 
Esta realidade pode ser constatada também no setor de eletroeletrônicos, farmacêutico, editorial 
e de material de construção. O varejo ficou cada vez mais especializado e complexo. Basicamente, 
as mudanças que contribuíram para a concentração de poder no varejo estão ligadas a três 
fatores.  
 
O primeiro deles é a indústria. Com o aumento da concorrência e perda de poder, as empresas 
empreenderam ações individuais de segmentação de mercado e de ocupação do espaço. Na 
prática, foi uma grande ampliação da linha de produtos, com variações de tipos, embalagens e 
marcas. O resultado foi o aumento da quantidade de itens à disposição do consumidor e a 
conseqüente falta de espaço nas gôndolas.  
 
O segundo item é o consumidor, que tornou-se confuso com tanta variedade e abandonou a 
monogamia em relação às marcas. Passou a optar por duas ou três marcas em função da 
categoria. O terceiro, por sua vez, é o varejo.  
 
O movimento de concentração do varejo gerou uma concentração de poder econômico nas 
grandes redes, em função do volume de vendas proporcionado. Tão ou mais importante, no 
entanto, é o poder de imagem e relacionamento que estabelecem com os consumidores. O 
contato direto facilita a fidelização e os consumidores passaram a escolher o varejo, para depois 
decidir qual será o produto que irão comprar.  
 
Assim, no ambiente atual os varejistas detêm o poder de atração do consumidor. O espaço de 
venda passou a ser disputado por milhares de produtos. A indústria, que se habituou a buscar a 
conquista do consumidor final com estudos sobre os seus hábitos de consumo e seus desejos, é 
forçada agora a ampliar a visão e considerar o indivíduo não apenas em seu papel de consumidor, 
mas antes disso em seu papel de cliente fiel a um varejo. Portanto, a venda se tornou muito mais 
complexa.  
 
O foco das atividades de marketing dos produtores deve ser ampliado para a conquista do 
comprador nas lojas. Este novo enfoque de marketing deu origem ao conceito de trade marketing. 
Esse enfoque será a tônica das atividades de marketing dos fabricantes nas primeiras décadas 
deste século, na tentativa inicial de responder a essa nova demanda do ambiente.  
 
Em seu início, as atividades se concentraram majoritariamente nas ações de comunicação no 
ponto-de-vendas, merchandising, degustação, exposição na gôndola, folhetos, etc. O trade 
marketing chegou a ser considerado mais um modismo para o bom e tradicional merchandising.  
 
 
 



A atividade tem evoluído e em alguns casos já adquiriu sua maioridade, onde o trade marketing 
amplia a ação e passa a influenciar as ações de desenvolvimento e gerenciamento do portfólio de 
produtos, levando em conta as necessida-des dos varejistas, discussão das estratégias de vendas, 
acompanhamento do posicionamento do preço final, desenvolvimento de campanhas com os 
varejistas, orientação das atividades logísticas e de treinamento e motivação da equipe de 
vendas. Entre outras, como mensuração do custo de servir cada cliente.  
 
Essas ações de trade marketing visam motivar o comprador a escolher a marca do fabricante 
dentro do ponto-de-venda. Trade marketing é o elo de ligação que faltava entre as atividades de 
vendas, que está concentrada em vender produtos para o varejista, e marketing, que está 
concentrada em conquistar o consumidor final.  
 
O conceito não surge de uma ineficiência das atividades de marketing e vendas, mas sim de uma 
complexidade maior no processo que obriga as empresas a olhar o consumidor final em seus 
distintos papéis.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1º mar. 2006, Comunicação, p. C-6.  
 


