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Um intermediário entre a em-presa e o consumidor, promo-vendo a otimização nas rela- ções 
entre os diversos integrantes do canal de vendas. É assim que trade marketing pode ser definido. 
Vantagens em promover esse tipo de ação não faltam, como já verificaram empresas como 
Microsoft e Hewlett-Packard (HP) Brasil. Aumento das vendas, fortalecimento dos laços de 
parceria com o distribuidor e maior divulgação da marca são apenas alguns dos benefícios da 
prática. Um trabalho que pode ser muito simples, como a distribuição de calendários promocionais 
nos pontos de venda, mas que também pode ser bastante dispendioso: colocar promotores 
treinados nas lojas e até oferecer mais prazos para pagamento, em uma espécie de pacote para o 
distribuidor. 
 
"As ações de trade são planejadas desde o início do ano. A empresa tem que observar se há 
adequação do produto ao ponto de venda e também estudar bastante a concorrência. A maior 
vantagem de fazer esses trabalhos é a criação de parceria com o cliente, que muitas vezes é o 
próprio ponto de venda ou distribuidor. O consumidor só recebe o final de toda ação, e, muitas 
vezes, nem percebe tudo que foi feito por trás daquilo", explica Isabel Cerchiaro, chefe do 
departamento de Marketing da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), no Rio de 
Janeiro,  
 
"Nosso projeto começou em 1999 e desde então é contínuo. Há empresas que trabalham 
sazonalmente ações de trade marketing, mas nós, não. Entendemos que ações nos pontos de 
venda são a única forma de melhorar o desempenho dos produtos no varejo", analisa Anna Frei-
tag, gerente de Marketing de Canais de Varejo da HP Brasil. Uma decisão que só foi tomada mais 
recentemente pela Microsoft Brasil. "Fizemos ações durante o Natal e na volta às aulas.  
Queríamos fortalecer nossa marca no ponto de venda e também lutar contra a pirataria",  frisa  
Cláudia Abreu, gerente de Marketing da empresa. 
 
Vender computadores e atender a todas as necessidades dos clientes foram os objetivos da 
Microsoft. Com 110 promotores espalhados por, aproximadamente, 400 lojas em todo Brasil, a 
empresa investiu em treinamento e também na contratação de agência especializada em trade 
marketing (a Ability) para o sucesso do evento. "Focamos a ação na venda nas lojas. Nossos 
promotores sabiam tudo sobre os softwares e também sobre a concorrência e podiam entender 
todas as necessidades dos clientes. Foi uma forma de fazer com que as vendas ficassem mais 
inteligentes", esclarece Cláudia. 
 
Vendas mais inteligentes também foram a razão da HP entrar de cabeça no trade marketing. A 
teoria de que 80% da decisão de compra é tomada dentro da própria loja também impulsionou a 
marca. "Percebemos que isso é verdade. Muitas vezes, o consumidor vem para a loja em busca de 
mais informações", complementa 
 
Anna Freitag. A dificuldade em entender o mundo dos computadores também fez com que a HP 
investisse em qualidade no trade marketing. "É vital que os promotores sejam, realmente, bem 
informados. Realizamos estudos que comprovaram que apenas 20% dos consumidores buscam 
uma informação prévia antes de ir para a loja. O hábito do brasileiro é perguntar direto para o 
vendedor ou para o promotor", revela. 
 

 
Leia mais 
 
Concorrência estimula investimentos 
 
Para o professor Dércio Santiago, da Faculdade Moraes Junior/Mackenzie, a concorrência também 
é um fator que leva ao trade marketing. "Durante muito tempo, a Microsoft e a HP não precisaram 
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investir em propaganda. Elas reinavam quase que absolutas nos seus mercados. Agora, com o 
aumento de penetração dos softwares livres, elas se viram confrontadas com a necessidade de 
reforçar na mente dos consumidores a associação entre suas marcas e seus produtos", justifica. 
 
Com uma clientela totalmente diferente da Microsoft e da HP, o Grupo Martins, de atacado e 
varejo, também investe pesado em trade marketing. Ações para auxiliar os lojistas nas vendas 
são parte do trabalho do Grupo, um dos precursores nessa área "Há 15 anos temos ações de 
trade marketing. É preciso que o representante contribua para que o varejista faça aquilo que 
está sendo proposto no produto. É a única forma do comerciante entender o que se passa na 
cabeça do seu público", informa Orlando Luiz Mendonça Filho, gerente de trade do Grupo Martins. 
Mesmo que o nome da empresa não esteja presente no ponto de venda, a contribuição com o 
varejista só dá bons resultados para a empresa. 
 
"O mercado brasileiro explora pouco as ações de trade marketing. Quando conseguimos fazer 
isso, melhoramos as condições de compra do consumidor e também as possibilidades de o lojista 
ter sucesso. Assim, as nossas chances de fechar mais negócios também crescem", completa 
Mendonça. Uma opinião semelhante a de Anna Freitag, da HP Brasil, que só faz uma ressalva: a 
estratégia no ponto de venda não deve ser agressiva. "O trade dá uma força extra para o 
consumidor na hora da sua compra, só que a estratégia não pode ser agressiva. O promotor, ou o 
outro tipo de trade, não pode inibir o consumidor. Deve-se sempre respeitar o direito da pessoa 
olhar e escolher o que quer", alerta. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 abr. 2006, Gerência, p. B-9. 
 




