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RESUMO

Na literatura acadêmica não se encontra comumente estudos sobre as estratégias
de trade marketing no varejo, principalmente questões associadas às promoções no
ponto de venda. Pararelamente alguns autores, no campo da literatura de negócios
defendem a importância do departamento de trade marketing e indicam a grande
conveniência das organizações desenvolverem um setor específico, para que este
possa ter liberdade em gerenciar, propor e determinar ações que colaborem no
resultado da venda no varejo. Executivos do setor varejista também entoam a
grande dificuldade que os profissionais de trade marketing encontram em justificar
para as empresas a valía dos investimentos da área. Assim, considera-se
imprescindível prover o máximo de informações para que o processo desta
estratégia seja assertivo e lucrativo. Frente a este breve cenário, elaborou-se esta
pesquisa, que ambiciona averiguar os processos, mesmo que ainda pouco
explorados pela literatura, mas de suma importância para o mercado: a pertinência
do trade maketing para os resultados comerciais e de marketing, bem como as
diretrizes da atividade no ambiente de varejo e, subsequentemente, as efetivas
promoções comerciais. O estudo empírico foi fundamentado em um modelo analítico
de pesquisa, desenvolvido por Bage et al (2017). A coleta de dados foi realizada por
um guia de pesquisa presencial, com uma amostra de 23 respondentes. O modelo
proposto para pesquisa permitiu obter respostas consistentes dos promoters,
principalmente na relação da satisfação por promoções e no quesito abordagem das
marcas/serviços no ponto de venda. Os resultados complementares indicaram a
importância do profissional de trade marketing nas atividades de ponto de venda,
assim como as ferramentas que auxiliam o consumidor na decisão de compra.
Palavras-chave: Trade marketing, comportamento consumidor, marketing de varejo,
atmosfera de varejo, shopper.
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ABSTRACT
In the academic literature there are not usually studies on the strategies of trade
marketing in the retail, mainly issues associated to the promotions in the point of
sale. Paradoxically, some authors in the field of business literature defend the
importance of the trade marketing department and indicate the great convenience of
organizations to develop a specific sector, so that it can be free to manage, propose
and determine actions that collaborate in the result of the sale in the retail.
Executives in the retail sector also note the great difficulty that trade marketing
professionals find in justifying for companies the value of the area's investments.
Thus, it is considered essential to provide the maximum information so that the
process of this strategy is assertive and profitable. In view of this brief scenario, this
research was developed, which aims to investigate the processes, even if not yet
explored in the literature, but of great importance for the market: the relevance of
trade maketing to commercial and marketing results, as well as the Activity guidelines
in the retail environment and, subsequently, effective business promotions. The
empirical study was based on an analytical research model developed by Bage et al
(2017). The data collection was performed by a face-to-face research guide, with a
sample of 23 respondents. The model proposed for research allowed obtaining
consistent responses from promoters, mainly in relation to satisfaction with
promotions and in the question of approach of brands / services at the point of sale.
The complementary results indicated the importance of the professional of trade
marketing in the activities of point of sale, as well as the tools that assist the
consumer in the purchase decision
Keywords: Trade marketing, consumer behavior, retail marketing, retail atmosphere,
shopper.
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1. INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZANDO SUJEITO E OBJETO DA PESQUISA
Atualmente, e especialmente nos últimos vinte anos, tem sido notável como o
ambiente de marketing está em significativa evolução e turbulência, provocado pelo
novo contexto e manifestações de consumidores, notadamente os fáceis e
integrados em redes e tecnologias sociais. Este contexto determina novos deitames
de interpretação mais expansiva e profunda deste ambiente, visto que ele envolve
uma gama de situações que podem e influenciam de forma direta ou indireta na
escolha e tomada de decisão de cada indivíduo, concernente ao consumo de
produtos e serviços. Assim, assume-se que se faz necessária a realização de um
estudo mais detalhado dos elementos que podem influenciar na decisão de escolha
de cada indivíduo no ponto de vendas.
1.1 Os fundamentos do estudo
Há algumas décadas, o marketing era considerado como uma concepção e uma
estratégia usada para atrair o consumo de bens e serviços. Atualmente a ideologia
original permanece, entretanto, o processo como o marketing é feito passou por
várias evoluções, propiciando condições para o surgimento do trade marketing,
ainda que determinada ações dessa estratégia sejam conhecidas desde a
antiguidade, as estratégias e recursos críticos utilizados atualmente demonstram ser
inovadores, no processo de conquistas de cliente no ponto de venda.
É perceptível que primitivamente o marketing possuía uma maneira direta de levar
os indivíduos a adquirir certos bens ou serviços, mas verifica-se que hoje, devido a
uma evolução no processo de escolha, eles estão mais exigentes, no que diz
respeito ao consumo e seu contexto. Os consumidores e prospects passam a
adaptar uma forma mais sofisticada de proceder e manifestar as suas escolhas, o
que leva a entender que o marketing direto usado décadas atrás, atualmente já não
mais atrai a atenção deles.
Os conteúdos analíticos apresentados na literatura disponível estudada apontam
que atualmente as campanhas de venda de produtos não empregam no consumidor
nenhum registro mental especial, ou seja, a maioria dos produtos é vista como
mercadoria (Lindstrom, 2009). Apenas 6% das vendas efetivas no ponto de venda
devem-se às propagandas veiculadas na mídia. Entretanto as propagandas
realizadas no ponto de vendas resultam em 9% da compra (Nilsen, 2015). Outra
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pesquisa divulgada pelo instituto POPAI Brasil (Point of Purchase Advertising
International) em outubro de 2008, mostra que no Brasil 85% das compras são
decididas no ponto de venda. Estas pesquisas são apenas um indicador para ilustrar
a importância das ações no ponto de venda e concretizar que o trade marketing está
para reduzir a lacuna onde o marketing tradicional e convencional não alcança.
Alguns critérios e estratégias podem ser utilizados para criar ou até mesmo
despertar no consumidor sensações que o levam ao ideal final, que é consumir o
produto (Lindstrom, 2009).
Conforme Cônsoli e D´Andrea (2010), há relatos sobre as atividades de trade
marketing nas organizações, na década de 1980 nos Estados Unidos, devido a
necessidade de integrar as funções do departamento comercial e marketing,
reduzindo-se assim as lacunas entre os setores. No Brasil há registros das
atividades por volta do ano 1990, conforme estes mesmos autores.
Inicialmente o único objetivo do trade marketing era integrar os setores comercial e
de marketing. Com o tempo, os executivos perceberam e verificaram a grande
importância desse setor e como ele poderia auxiliar no ponto de venda, tendo em
vista a aproximidade existente no ambiente de compra com o consumidor final,
segundo ainda, Cônsoli e D´Andrea (2010).
A principal atividade do trade marketing em tempos atuais são as informações
obtidas do mercado final, sendo estes elementos considerados como ponto
prioritário para o setor varejista. A participação frequente no ponto de venda
possibilita a varejistas e fabricantes que tenham um retorno rápido do consumidor
nas ações de vendas e de marketing, bem como compreender melhor quais as
características de compra do shopper, ou os clientes secundaristas. As pesquisas
feitas pela equipe de trade marketing in loco sobre o mercado, as promoções, o
preço, os consumidores, entre outros, contribuem para que o conhecimento sobre o
consumidor seja dinâmico e acertivo. Para isso, ter os pilares de trade maketing bem
definidos e amparados por um sistema de informação estruturado fará a diferença
entre competidores no ponto de venda (Sant´Anna, 2013).
Cônsoli e D’Andrea (2010) analisam as decisões de compra do shopper e, para eles
este processo permite que o profissional de marketing entenda os padrões
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conscientes e inconscientes de consumo e compra, proporcionando ao trade
marketing uma excelente estratégia de persuasão do cliente. Este conhecimento
impulsiona a compra e influencia diretamente na tomada de decisão por parte do
consumidor. No campo do marketing, tudo o que envolve o consumidor deve ser
levado em consideração, suas preferências, o sentido da compra, suas
sensibilidades sensoriais (tato, olfato, paladar, visão e audição), suas experiências e
seus desejos. É neste momento que o profissional de trade marketing entra ação.
Ele assume o papel de analisar diretamente o consumidor com o intuito de perceber
e verificar quais os aspectos que irão levam o indivíduo a adquirir determinado
produto (Lindstrom, 2009). O trade marketing tem como função direta realizar um
levantamento da forma que o produto deve ser ofertado para que seja consumido
pelo maior número de indivíduos possíveis. Este profissional analisa todos os
aspectos que levam o indivíduo a se tornar consumidor, e não apenas comprador.
Cabe ao trade marketing realizar pesquisas de mercado, pesquisas com indivíduos
diversos, e até mesmo testes preliminares com o produto, através de amostras
grátis, ou apresentação em local público para identificar em que o ponto deve haver
uma melhor apresentação do produto, de forma a alcançar um grande número de
consumidores.
De acordo com Cônsoli e D’Andrea (2010), existe uma diferença entre comprador e
consumidor. “Embora os shoppers e o consumidor sejam geralmente a mesma
pessoa, eles têm expectativas totalmente diferentes”. Shopper é um termo usado
pelos autores para definir ou representar aquele que compra. Muitas vezes há uma
distorção no que diz respeito às características de cada um, mas nem sempre o que
consome será aquele que irá comprar, e cabe ao trade marketing saber diferenciar
estas duas pessoas. Normalmente é necessário que os estímulos de marketing
sejam alcançados para que o comprador ou shopper se torne consumidor. Algumas
ações, como degustações e promoções, são estratégicas para se alcançar este
objetivo.
O papel que o trade marketing assume exerce influência direta no consumo do
produto, favorecendo tanto os shoppers quanto os fabricantes, e seus vastos canais
de distribuição. A influência que o trade marketing exerce sobre o consumidor
depende de como ele se comunicar no ponto de venda. Neste aspecto, a presente
dissertação irá apresentar, de forma detalhada, o papel do trade marketing, além
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das estratégias e recursos que este profissional possui para atingir seu objetivo, que
é obter o maior número de consumidores possíveis. Também será analisada a
importância deste profissional dentro das organizações de bens e consumo.
Outro elemento fundamental no desenvolvimento de estratégias de trade marketing
é a atmosfera de varejo, na persuasão e na predisposição do consumidor à compra.
A estratégia auxilia nas atividades de trade marketing, por apresentar e determinar
elementos como layout de loja, a ambientação, as cores ambientais, os aromas, e o
atendimento dos funcionários. Todo o ambiente de varejo é importante para que a
experiência de compra do consumidor seja positiva. A análise sensorial ambiental,
está descrita diretamente à atmosfera de varejo, permitindo conhecer as
sensibilidades sensoriais do consumidor (tato, olfato, paladar, visão e audição), as
experiências e seus desejos. É neste espaço que o profissional de trade marketing
atua com o objetivo de analisar diretamente o consumidor, com o intuito de verificar
e perceber quais os aspectos que irão levar o indivíduo a adquirir determinado
produto (Manzano, et al., 2012).
Entender os elementos que envolvem o consumidor com um determinado item ou
produto vai fazer efeito em cada cliente, o que de certa forma é difícil de identificar,
pois cada indivíduo possui sensibilidades diversas uns dos outros, sendo possível
que um determinado tipo de influência, que proporciona emoção em alguns, em
outros pode não causar nenhum tipo de estímulo de compra. Neste âmbito, é
necessário identificar padrões que podem levar vários tipos de indivíduos a se
manifestarem de forma positiva a certos estímulos (Manzano, et al., 2012).
Lindstrom (2009) menciona que certos estímulos como sons, fragrâncias e até
mesmo texturas que podem ter sido conhecidas no período da infância, mas ainda
estão arraigadas nas emoções, possuem forte influência no consumo de
determinado produto. Alguns critérios e estratégias podem ser utilizados para criar
ou até mesmo despertar no consumidor sensações que o levarão ao ideal final, que
é consumir o produto.
Fazer uso das percepções dos clientes é uma estratégia usual para se levar o
indivíduo a consumir determinado produto. As percepções são pensamentos,
sentimentos ou imagens que são vinculadas a algum tipo de sensação ou ato;
quando se trata de adquirir ou utilizar um determinado item ou produto ao qual ainda
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não foram desenvolvidas nenhum tipo de sensação ou percepção que possa estar
ligada ao consumo ou uso, fica difícil para o indivíduo realizar uma interligação
sensorial para com este produto. Neste caso, é necessário que a apresentação do
produto ou serviço seja feita de forma que leve o indivíduo ou consumidor a sentir
atração sensorial pelo mesmo, e isto envolve as preferências de cada consumidor
(Calder e Tybolt, 2013).
Vale ressaltar que as preferências, algumas vezes são baseadas nas experiências,
visto que muitos consumidores nunca utilizaram determinado produto ou adquiriram
certo serviço. Fica evidente, neste aspecto, que a tomada de decisão pelo consumo
ocorre pela experiência adquirida, tanto com o uso de produtos similares ou até
mesmo com a indicação por parte de outros indivíduos, estas indicações podem ser
positivas ou negativas, mas sem um conhecimento do produto, os compradores não
têm como desenvolver suas percepções. Então, neste caso, sua base de consumo
serão as experiências já adquiridas anteriormente (Calder e Tybolt, 2013).
De acordo com Cônsoli e D’Andrea (2010), este processo de estudo de decisão e de
como a mente faz suas escolhas, permite que o profissional de marketing entenda
os padrões conscientes e inconscientes de consumo e compra, proporcionando ao
marketing o estabelecimento de estratégias e estruturas críticas de persuasão do
consumidor. Este conhecimento impulsiona a compra e influencia diretamente na
tomada de decisão por parte do consumidor.
A realização deste estudo dissertativo teve como base, a necessidade de
entendimento do amplo espaço que envolve a tomada de decisão por parte do
consumidor. Neste aspecto, a dissertação aborda como o trade marketing pode
influenciar no consumo de determinado bem ou serviço, e auxiliar o consumidor no
momento da compra, levando-o a adquirir determinado produto. Adicionalmente
apresenta de forma sucinta, como o marketing é desenvolvido para influenciar o
consumidor na tomada de decisão, a importância do varejo para o trade marketing e
a atmosfera de varejo.
Este estudo é realizado no setor alimentício, que é considerado o segmento mais
expressivo na manutenção e crescimento da economia do país. O produto em
análise consiste em um bem de consumo tradicional necessário para a
sobrevivência de pessoas. Alguns produtos básicos como: o arroz, feijão, milho e
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produtos hortifrúti são essenciais à vida da maioria das pessoas. No entanto, outros
produtos alimentícios não são considerados como base para a sobrevivência; é
neste tipo de produto que se concentra a maior necessidade de uma abordagem e
apresentação mais consiste do trade marketing, para que haja um maior consumo
destes produtos.
A empresa que será objeto deste estudo, que será denominada como Alfa, surgiu na
década de 1950 no estado de Minas Gerais. Com o passar dos anos, a empresa se
expandiu e a marca foi ganhando cada vez mais espaço entre a preferência dos
consumidores. Recentemente foi adquirida por uma multinacional, que proporcionou
o aprimoramento das atividades de trade marketing. Atualmente com um portiforio
de mais de 260 produtos e até mesmo sendo exportado para outros países.
A prioridade da empresa é surpreender seus consumidores com um vasto leque de
alimentos deliciosos, práticos e inovadores; é manter um padrão de qualidade que é
referência no mercado nacional, mantendo um compromisso seguro com os clientes,
não hesitando em investir cada vez mais em qualidade e segurança para os clientes
e para o planeta.
Neste contexto, apesar do esforço de empresas fabricantes, distribuidoras e
varejistas, os resultados das ações de trade marketing, notadamente aqueles que se
associam a condições psicológicas do consumidor final, tais como a alegria, a
surpresa, a inserção no consumo, a aprendizado e a propensão ao consumo, são
ainda muito pouco conhecidas, merecendo pesquisas esclarecedoras.
Face ao contexto apresentado, estabelece-se a pergunta norteadora desta pesquisa:
qual é o nível de propensão à compra e consumo, por consumidores finais, das
ações implementadas de trade marketing?
No contexto desta pergunta abrangente, foram estabelecidos os objetivos abaixo.
a.

Objetivo da pesquisa

Objetivo geral
Analisar a propensão à compra e consumo, por consumidores finais do produto
macarrão, mediante as ações implementadas de trade marketing, no mercado de
Belo Horizonte, nas perspectivas dos promoters desta estratégia.
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Objetivos específicos
1) Identificar e avaliar a implementação das estratégias de trade marketing
adotadas empresa no quesito comunicação no ponto de venda;
2) Avaliar o processo de trade marketing empregado pela empresa no fator
decisão de compra;
3) Avaliar o planejamento da estrutura de trade marketing, em função das
dimensões: produto, preço distribuição e promoção, junto ao provável
consumidor final; e,
4) Identificar a propensão à compra pelo consumidor final, em razão dos fatores
das ações de trade marketing no ponto de venda.

1.3 Justificativa do estudo
O estudo deste tema encontra respaldo na baixa exploração da literatura acadêmica
que envolve este campo do conhecimento. Assim, ao buscar nos periódicos o tema
trade marketing, observa-se a escassez de exploração literária, como por exemplo a
base do SPELL® (Scientific Periodicals Electronic Library). Foram verificados
apenas quatro estudos exploratórios. A literatura internacional, notadamente mais
específica para este tema, tem sido mais pródiga.
Para as empresas, estudos acadêmicos são muito importantes, porque auxiliam na
percepção de problemas e consequentemente proporcionam sustentáculo na
solução dos mesmos. Trabalhos desta categoria devem ser munidos de
embasamento científico teórico consistentes, para efetivamente contribuir nas
tomadas de decisões corporativas.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO: OS PILARES DO ESTUDO
O tema do comportamento do consumidor tem sido clássico na história da literatura
em marketing. Entretanto, o mercado varejista, não vem sendo tão explorado na
pesquisa acadêmica quanto o comportamento do consumidor. Neste contexto,
visando explorar e conectar estes dois temas, esta unidade do estudo assume por
objetivo estudar cada um destes conceitos, e integrá-los na lógica do trade
marketing.
2.1 Fundamentos do marketing e do consumidor
Muito é discutido a respeito do consumidor brasileiro na atualidade. Algumas
empresas passaram a entender a importância de compreender o consumidor, pois é
ele quem determina o sucesso ou não do produto no ponto de venda. Portanto,
gerar no indivíduo a necessidade de experimentação e de compra pode vir a ser
desafio para muitas organizações. Diante de um ambiente varejista se tornando
cada vez mais específico e com espaços concorridos pela infinidade de produtos
ofertados pelas empresas fabricantes buscando incluir sustentáveis níveis de
negócio, há uma crescente necessidade de se identificar e segmentar o mercadoalvo (Guorlich, 2014).
De uma perspectiva histórica, as pesquisas sobre comportamento consumidor
iniciaram em meados do século XX, para que houvesse integração entre
consumidores e produtores (Pinheiro et al., 2011). As empresas verificam que não é
suficiente lançar somente um produto no mercado. Para atingir melhores lucros,
necessitam apresentar ao consumidor o que ele deseja.
Atualmente, a partir dos anos 2000 o estudo sobre o comportamento do consumidor
tem proporcionado agregar importantes conhecimentos em marketing, em virtude da
utilização de novas tecnologias, tais como os avanços na etnografia, na grounded
theory, nas redes sociais e na neurociência. A área de marketing é um guia
essencial no campo de vendas e consumo, por se tratar da área responsável pela
apresentação do produto ao consumidor. O profissional de marketing deve entender
de forma ampla o universo de consumo, a partir do campo da produção do
conhecimento na área, assim como analisar de forma criteriosa as vastas
necessidades e preferências que cada consumidor possui (Ellwood, 2004).
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Desde os anos 1960, o marketing deixou de ser centrado somente no produto e
passou a dedicar mais atenção no consumidor, ou seja, enfatizando o complexo
corpo de atributos que impacte na tomada de ações que provocam a reação
desejada de um público-alvo. Por exemplo, Parente (2000) sustenta que o poder e a
influência dos varejistas nos canais de marketing são crescentes. Essa tendência
envolve três grandes processos: aumento no porte e poder de compra; aplicação de
avançadas tecnologias; e, uso de modernos conceitos e técnicas de marketing.
Neste sentido, o que o consumidor deseja pode ser considerado o início de uma
inovação. Assim, as informações necessárias para isso devem ser obtidas a partir da
observação do que o consumidor realmente contempla (Goulart, Cheung e Pereira,
2015).
O comportamento do consumidor tem sido objeto de estudo em evidência no
marketing, sendo que recebe crescente atenção por parte dos pesquisadores e
consultores. Tempos em que os veículos de consumo são cada vez mais débeis e a
obsolescência provocada no produto dos objetos é cada vez maior, muito se tem a
pesquisar e a descobrir para o entendimento de como as ações e reações se
processam na mente dos consumidores. Temas como “experiência do cliente”,
“relacionamento com o cliente”, “satisfação do consumidor”, são tratados com
enfoque nos últimos trinta anos (Hopner et al., 2010) e (Dalmer, 2010)
Os consumidores vão se tornando mais exigentes, seja pela elevada oferta de
mercado no segmento de varejo supermercadista, seja pela facilidade com que os
consumidores buscam informações e comparam diferentes opções (Ceribeli e Merlo,
2014).
Las Casas (2013) menciona que a participação das mulheres dentro do mercado de
consumo está cada vez maior e vale ressalta que as mulheres possuem alta
influência e poder de compra, não necessariamente aquisitivo. Por estarem cada vez
mais independentes e mais envolvidas no mercado de consumo, seu poder de
decisão se torna significativo.
Atualmente é possível perceber que, mesmo o país passando por certas crises
financeiras, a classe de consumidores não mudou suas preferências; muitos
procuram manter um padrão de consumo levando-se em consideração além de
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preço, mas também o que o agrada a sua personalidade e seu ego de consumidor.
É notável que a confiança dos brasileiros em continuar seu consumo e ter
estabilidade no futuro, implica que equilibrar o pagamento de suas contas com os
gastos obtidos em diferentes produtos. É fato que o consumo de determinados
produtos pode estar vinculado ou relacionado a certas crenças, tradições e até
mesmo nas emoções de cada indivíduo. Em alguns casos as respostas emocionais
criam um profundo compromisso com o produto (Solomon, 2011). Este autor
menciona ainda que muitos profissionais e estudantes da área de marketing
aprendem que o papel do marketing é satisfazer as necessidades dos
consumidores. No entanto, este tipo de percepção é inútil, a menos que se possa
descobrir quais são as necessidades dos consumidores. O trade marketing surgiu
para que se possa suprir essa deficiência em entender a motivação do consumidor
em comprar e se comportar da forma que se comportam, ou seja, a base para a
compra e uso de determinados produtos sofre a influência motivacional de cada
consumidor.
Para Pinheiro et al., (2011) entender o comportamento do consumidor é como
“estudar os indivíduos, grupos ou organizações e o processo que usam para
selecionar, obter, usar e dispor de produtos, serviços experiências ou ideias, para
satisfazer necessidades e desejos, e o impacto que esses processos têm sobre o
consumidor e a sociedade”. Ainda para os autores, nos processos de compra, as
questões sociais e ambientais são observadas pelos consumidores atualmente, pois
grande parte atenta-se para essas informações.
É possível perceber que muitos consumidores são levados pela expectativa, ou seja,
o comportamento é impulsionado por expectativas de atingir resultados desejáveis, e
não por uma origem interna. O indivíduo escolhe ou não determinado produto,
porque ele espera que este possa lhe trazer experiências positivas. Neste caso, este
tipo de impulsão para compra comumente associa-se com o processo cognitivo do
indivíduo.
Segundo Las Casas (2013) o humor é outro ponto que pode ser favorável ou não
para o consumo. Muitos indivíduos se deixam levar pelas mudanças de humor, e isto
afeta diretamente o consumo pois, muitas vezes, certos itens que são essenciais
para agradar o paladar, por exemplo, poderão ser descartados devido ao mau
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humor do indivíduo. Até mesmo o oposto pode ser favorável. Como exemplo disto,
pode-se citar o chocolate, que normalmente é apreciado por uma gama de
consumidores, mas quando as mulheres estão em período fértil, o consumo feminino
de chocolate aumenta, devido a influência hormonal que ele causa. O
comportamento do consumidor mudou claramente na década de 1990 e continua
mudando devido à globalização e as redes sociais, conforme afirmado por Kotler
(2013). Os consumidores modernos apresentam três principais mudanças de
comportamento: desejo constante por mais informações, orientação das escolhas
voltada para o valor dos produtos e foco em adquirir produtos que satisfaçam os
seus desejos.
Atualmente o conhecimento do marketing necessita apresentar mais intensamente
de expressões quantitativas que expliquem, com consistência, o consumidor e seus
comportamentos. Com isto, surgiu inevitabilidade do envolvimento com outras
disciplinas e, neste campo interdisciplinar, a pesquisa de marketing se tornou fonte
imprescindível de informações e sendo que os procedimentos de pesquisa se
tomaram mais sofisticados.
Para Kotler (2013), o marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor
para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com lucro. O marketing
identifica necessidades e desejos não realizados. Ele define, mede e quantifica o
tamanho do mercado identificado e o potencial de lucro. Aponta quais os segmentos
que a empresa é capaz de servir melhor e que projeta e promove os produtos e
serviços adequados.
2.2 Marketing de Varejo: fundamentos estruturas e estratégias.
Inicialmente a venda de produtos de subsistência era realizada no Brasil em
armazéns, que ofereciam produtos locais, mas estes eram limitados e de pouca
variedade. Com o êxodo rural, e consequentemente a crescente urbanização das
cidades, aumentou a procura por alimentos. Em 1920 surgiram as primeiras “feiras
livres”, que eram estruturas de distribuição para oferecer produtos regionais e
importados com preços acessíveis (Varotto, 2006).
O varejo no Brasil teve significativo desenvolvimento após a segunda guerra
mundial. Os armazéns evoluíram, dando lugar aos “peg pags”, que eram um formato
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de comércio que possibilitava ao consumidor escolher o produto que desejava e em
seguida direcionar-se ao balcão de atendimento para realizar o pagamento. Os peg
pags foram os embriões dos supermercados, parte importante no processo de
evolução varejista, assim com as drugstores, que eram farmácias com vendas de
diversos produtos de pequeno valor unitário (Varotto, 2006). Diante da expansão
comercial, a busca da melhoria continua para o consumidor levou as empresas a se
readaptarem e iniciaram aos serviços de entrega em domicílio por volta do ano 1940
e 1950. Como o sucesso dos serviços especializados domiciliares, as vendas por
catálogo tomaram conta do cenário e facilmente foi aderido pelas lojas de
departamento, que neste período já existiam, mas não percebido pelo segmento
alimentício e produtos de primeira necessidade (Freitas 2006).
As primeiras experiências no Brasil com o sistema de autosserviço (atendimento em
que o cliente serve a si próprio) são registradas em 1947 com o Frigorífico Wilson,
em São Paulo, que vendiam produtos de mercearia por meio desse sistema sendo,
as carnes vendidas em um balcão frigorífico fechado e com atendimento pessoal.
Em 1949, surge outro estabelecimento, o Depósito Popular. O primeiro
supermercado do Brasil foi instalado em 24 de agosto de 1953, o supermercado
Sirva-se S.A foi o primeiro a utilizar layout e equipamentos similares aos norteamericanos. Com 800 metros quadrados de área de vendas, apresentava as
características dos supermercados modernos, como as divisões por seções,
espaços para propagandas de produtos e utilização das pontas de gôndolas para
promoção de produtos. Foi o pioneiro a vender, no mesmo local, carne, frutas e
verduras, além da linha de mercearia. A partir do Sirva-se surgem outras lojas, como
o Peg-Pag, em 1954, que vieram a se tornar o padrão dos supermercados, em
termos de formatação de loja, atendimento e treinamento de funcionários. Nos anos
seguintes, abriram-se várias lojas de supermercados em São Paulo, como o Mappis,
em 1957, o Pão de Açúcar, em 1959, originado de uma doceria fundada 11 anos
antes, e, em 1975, a chegada do Carrefour no Brasil, trazendo o conceito de
hipermercado, implantando processos de gestão (Varotto, 2006). À medida em que
as empresas varejistas se expandiram, consequentemente passaram a ter
necessidade em adotar processos de tecnologia de informação e de gestão.
No início da década de 1990 as cinco maiores redes de autosserviço do Brasil,
tinham uma participação equivalente a 25% do mercado, com a acentuada
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competição entre os maiores concorrentes, Carrefour, Pão de Açúcar e Walmart. A
concentração foi ampliada pelo fato destas redes incorporarem estabelecimentos
regionais e ampliarem a participação de mercado. Em 2009 as cinco maiores redes
de autosserviço do país representam mais de 45% do mercado no país (Freitas,
2006).
A grande mudança varejista ocorreu no início do século XX, com o formato do
autosserviço. Assim iniciou-se a comunicação para o produto, estimulando as
atividades de merchandising no ponto de venda. O setor de autosserviço ganhou
força no Brasil após o plano Real, em 1994 (Cônsoli, D’Andrea, 2010).
O varejo de autosserviço provavelmente é o mais entendido pelos consumidores
finais, por ser dedicado a itens de consumo como alimentos, bebidas, higiene
pessoal e limpeza. É classificado por número de check-outs (caixas), sendo lojas
com mais de 50 check-outs, os hipermercados; com mais de 10 check-outs, os
supermercados e de 1 a 4 ou de 5 a 9 autosserviço, de acordo com, Cônsoli,
D’Andrea, (2010).
O marketing de varejo tem os princípios comuns com o do marketing tradicional,
trabalhando com o mix de marketing: produto, preço, praça e promoção, ou como
popularmente conhecido, os 4 P´s de McCarthy (1960), com o diferencial de focar
em determinadas questões primordiais no desenvolvimento de um marketing de
varejo eficaz, como: qual é o melhor sortimento para a categoria? Qual é a
exposição ideal para o produto? Será preciso melhorar o layout da loja? E a
ambientação da loja? É a hora de fazer promoção? Objetiva organizar as categorias
de produtos nas lojas para tornar a experiência de compra do cliente mais prática e
prazerosa, sempre objetivando melhorar os resultados das vendas (Andrade e
Hoffmann, 2007).
No entender de Muller (2005), o marketing de varejo pode ser classificado em três
temas: a “orientação para o cliente, em que indica compreender o mercado-alvo
para gerar condições de criar valor superior para o mercado; a “orientação para a
concorrência”, na premissa de que a caracterização das forças e fraquezas de curto
prazo e das competências e estratégias de longo prazo dos concorrentes;
determinam a viabilidade do negócio; e na “coordenação interfuncional”, com
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suporte de que a utilização constante dos recursos da empresa, gera criação valor
para os compradores do público-alvo.
O marketing de varejo não adota a mesma estratégia do marketing tradicional devido
aos elementos do comércio varejista. O marketing tradicional é focado nos aspectos
marca e produto. Já o marketing de varejo tem como seu principal diferencial a
maneira com a qual se comunica com o consumidor, algumas vezes, descrevendo
pouco sobre os produtos, empenhando em destacar uma ocasional oferta, serviço
ou preço promocional. Para D´Andrea e Cônsoli (2010), o varejo é a atividade de
venda de bens e/ou serviços aos consumidores finais, o qual tem as empresas
varejistas com principais agentes de venda para consumidores.
Para Andrade e Hoffmann (2007), a venda no varejo é a atividade de negócios
destinada a vender bens e/ou serviços ao consumidor final. O que diferencia as
atividades de varejo em relação ao atacado é a ênfase que se deve dar ao
consumidor final. Para D´Andrea (2010) o marketing de varejo objetiva apresentar a
efetiva utilização de todos os recursos disponíveis no produto e otimizar ao máximo
a estratégia na loja. Neste contexto, todo o supermercado deve estar voltado para o
shopper, ou seja, as decisões de compra.
O varejo brasileiro está em processo de transição e adaptação. Gradualmente,
lojistas e profissionais do varejo tem percebido que não é apenas o preço que
encanta o consumidor, e que, quando bem posicionados em termos de estratégia e
foco, desenvolvendo produtos e serviços que agradem ao seu consumidor, o preço
passa a ser um fator secundário, e o lojista passa a obter lucros mais significativos.
Para o mercado varejista, posicionar buscando passar valores ao consumidor não é
tarefa fácil, e, com isso, a presença na mídia continua sendo a estratégia mais
comum. Nesse sentido a comunicação, cada vez mais objetiva buscar e dosar o
equilíbrio entre uma mensagem institucional, que é a que cria valor para a marca, e
uma mensagem promocional, que cita preços e ofertas (Andrade e Hoffmann, 2007).
Um fato que vem mudando bruscamente no mercado é exatamente o
posicionamento estratégico dos varejistas, de modo a saber se comunicar de
maneira adequada com seu consumidor. Alguns supermercados têm criado
empresas secundárias, de modo a se estabelecerem em diferentes regiões de uma
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cidade, buscando atender os diferentes perfis de clientes que possam ser
encontrados.
Muitos varejistas já optaram por trabalhar com diferentes formatos de loja para que
possam atender às necessidades dos consumidores. É corriqueiro deparar com
organizações que possuem dentro do grupo outras marcas, atuando assim
estrategicamente para atender a todos os perfis consumidores, desde um cliente de
classe C, até o cliente de classe A, estruturando a loja para cada tipo de público. Os
autores Andrade e Hoffmann (2007) ressaltam a importância da sinergia junto ao
seu público consumidor, com mix de produtos, serviços e ambiente de loja,
adaptados para cada tipo de perfil.
Para Cônsoli e D´Andrea (2010), o varejo é amplo e existem diferentes formatos
para atender a necessidade do consumidor. Entre eles, destaca-se o varejo
alimentar, que consiste na distribuição de produtos prontos ou para preparo de
alimento, incluindo-se também produtos de higiene pessoal e limpeza. No ano de
2016, devido à crise econômica brasileira, os consumidores foram obrigados a
mudar para estabelecimentos que oferecessem melhores economias, diante da
oportunidade de comprar itens similares aos que já consumiam mais com valores
reduzidos, segundo pesquisa realizada pelo instituto McKinsey and Company
(2017), empresa americana do ramo de consultorias empresariais. Devido a
recessão econômica a migração dos consumidores para outros setores do varejo
alimentar se destacou, como no caso dos atacarejos, que tiveram crescimento
significativo com 14,1%. Os supermercados cresceram em faturamento em 1,1%, e
os hipermercados tiveram retração em 0,8%. No varejo de produtos farmacêuticos,
por ser um constituidor de estabelecimentos em que normalmente o cliente e seu
preposto chega doente, com uma carga emocional negativa e com grande
dificuldade devido a enfermidade, esse segmento atua de forma padronizada, fria e
interpessoal, o que muitas vezes não é o melhor para o consumidor, pois o mesmo
se encontram em um momento fragilizado e com necessidades muito mais do que
somente a venda de um remédio. No varejo farmacêutico existe uma grande
oportunidade para o marketing de relacionamento, com um leque de possibilidade
de serviços que ofereçam aos consumidores bem-estar e qualidade de vida; o varejo
de construção, é específico para a distribuição de itens para construção ou reforma
civil, direcionadas ao consumidor final. Alguns estabelecimentos se diferenciam
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oferecendo prestação de serviços na compra de produtos, como: eletricista,
pedreiro, marceneiro, entre outros. Os magazines e shopping centers, são
complexos de lojas onde há a possibilidade de oferecer diversos produtos como
itens de vestuário, eletroeletrônicos e entretenimentos. No Brasil com o
desaparecimento das lojas de departamento, esse formato se concretizou tornando
muito popular entre os consumidores que buscam praticidade e rapidez, pois é
possível encontrar tudo em um só lugar; o varejo especializado são lojas em
determinadas categorias como: decoração, animais domésticos, esportes. O varejo
especializado geralmente compartilha com o varejo dos shopping centers, pois um
agrega ao outro.
No varejo a valia vem sendo criada principalmente pela necessidade de oferecer
serviços aos consumidores, visto que isso tem se tornado um diferencial competitivo.
É possível afirmar que não existe venda de produtos sem a venda de serviços. De
entregas rápidas, assistência técnica, até mesmo passando pela criação de serviços
que independem de comprar ou não alguma mercadoria, como cursos ou espaços
de lazer, os varejistas têm buscado se diferenciar no mercado apostando em
segmentos específicos de público, como idosos, jovens ou mulheres, ou em novos
hábitos de consumo, acompanhando o ritmo de vida de seus consumidores (Ceribeli
e Merlo, 2016).
De acordo com Ângelo e Silveira (2000), há duas grandes áreas de mudanças que
podem ser reconhecidas no varejo brasileiro: de um lado a demanda e do outro a
oferta. No que diz respeito à demanda, gradualmente vem aumentando a
conscientização dos consumidores em relação ao valor dos bens e serviços e, no
quesito oferta, observa-se o aumento da competição em todos os segmentos do
comércio varejista.
Um problema latente do varejo é desconhecer as peculiaridades do consumidor
local. Para que o elo com a excelência se complete, é importante incorporar os
componentes estratégicos, como consequência da aplicação da filosofia de
marketing de “satisfazer as necessidades e os desejos do consumidor” (KOTLER,
2013).
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Considerando esses fatos e, de acordo com Neubuser, Zamberlan e Sparemberger
(2004), com a crescente concorrência, a satisfação do consumidor é um dos
principais instrumentos de diferenciação entre as empresas. A vantagem competitiva
só estará garantida quando se conseguir estabelecer uma posição privilegiada,
sustentada no ambiente de varejo.
Segundo Kotler (2013), muitos produtos e serviços podem ser supridos com
eficiência; portanto, o desafio é o de aprender como ser competitivo, e isso significa
tornar-se voltado para o mercado. Pode-se conceituar satisfação como sendo o
princípio da fidelização. A satisfação é função do desempenho percebido e das
expectativas. Se o desempenho ficar longe das expectativas, o consumidor estará
insatisfeito. Se o desempenho atender às expectativas, o consumidor estará
satisfeito e, se excedê-las, estará altamente satisfeito e encantado, conforme
preceito Kotler e Keller (2013).
Santa e Trigueiro (2012) classificam o conceito para marketing de varejo como
consecutivas atividades a serem realizadas por um varejista, principalmente dentro
do ponto de venda, para promover e vender os produtos existentes na loja. O varejo
é considerado como um elo intermediário na cadeia produtiva. Consiste na venda de
produtos industrializados para o consumidor final, agregando valor por intermédio de
serviços de distribuição. Ainda de acordo com os mesmos autores, o “produto” do
varejo não é o físico. Em essência, são os serviços ou atributos de loja, agregados a
bens produzidos por outros setores da economia e prestados no comércio para o
consumidor final. Os atributos mais evidentes são: o mix de preços, o mix de
produtos oferecidos, a qualidade dos produtos, a arquitetura do prédio, a arquitetura
ambiental e imagem da loja, o layout, o atendimento rápido e cortês, o
estacionamento, o tamanho da loja, a localização, o cartão de crédito, o embalador,
entre outros.
Compartilhando da mesma visão, Espinosa (2009) comenta sobre a importância da
participação do marketing nos estudos do ponto de venda sobre os consumidores,
como é o impacto da atmosfera da loja sobre percepções de qualidade, de preço e
de custo dos consumidores, investigando, também, a influência exercida sobre a
percepção de valor das mercadorias e a intenção de retorno e recomendação da
loja. Manzano et al., (2011) enfatizam a necessidade do envolvimento de toda a
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atmosfera de varejo na decisão de compra. Em tempos remotos o consumidor
adquiria

produtos

predominantemente,
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questões
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levam
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as
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consumidores entre os que “vão às compras”, “compram” e consomem”, levando
para o marketing novas motivações de cada perfil consumidor. Assim tem-se o
denominado “novo comprador” como um estilo de consumo aprimorado, levando a
novos estudos e estratégias do segmento (Mazano, et al., 2011).
A atmosfera de uma loja determina muito sobre a entendimento dos consumidores,
pois é esse ambiente interfere na percepção quanto a preços praticados. Para Baker
et al., (2002) os consumidores tendem a acreditar que os preços são maiores em
lojas com atmosferas mais sofisticadas, percebendo-os como uma contrapartida aos
melhores níveis de serviço e de condições gerais do estabelecimento sugerido pela
atmosfera. Portanto, a atmosfera de uma loja tende ser um recurso no qual o
varejista pode utilizar para praticar preços maiores, principalmente para mercadorias
que não apresentam diferenciais significativos (Espinosa, 2009).
Para Espinoza, D´Angelo e Liberali (2005), a atmosfera de loja possui três
compostos que são levados em consideração, o design, os fatores sociais e os
ambientais. No design, aspectos como o layout da loja com a disposição dos
móveis, as cores, placas indicativas, são distribuídos nas lojas com o objetivo de
levar conforto ao consumidor. A arquitetura também compõe este ambiente de loja,
assim como a utilização das cores no ambiente. A organização do ambiente de loja
é importante para que facilite a consecução de tarefas e atividades dos clientes e
funcionários. Os fatores sociais referem-se ao serviço prestado, o atendimento dos
funcionários, bem como a aparência dos mesmos, com boa apresentação, uniforme,
higiene e vocabulário; o ambiente, é essencial na atmosfera de varejo e diretamente
ligado aos cinco sentidos humanos. Neste ponto, a música, a temperatura da loja, a
iluminação, o barulho interno, e o odor, em condições extremas leva o consumidor a
níveis de estresse, fazendo com que o objetivo da venda se torna difícil e
conturbado. Baket et al., (2002) completam que lojas mal organizadas, com
iluminação inadequada e de difícil trânsito interno tendem a irritar os consumidores,
diminuindo o prazer de fazer compras e tornando suas atividades mais desgastantes
do ponto de vista emocional.
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Corroboram com o tema Feijó e Botelho (2012) sobre o ambiente físico, que tem
sido objeto de estudos com o objetivo de identificar a percepção do consumidor em
relação à loja. Elementos como cor, iluminação, estilo, layout, limpeza, que
compõem o merchandising, podem ter efeitos mais imediatos na decisão de compra
do que outros fatores de marketing que não estão presentes no ponto de venda.
A atmosfera da loja tem a possibilidade de estimular as percepções. Assim quanto
aos preços praticados, em que ambientes mais sofisticados, o consumidor tem a
percepção de que são mais elevados. O mesmo também ocorre quanto à qualidade
do serviço e das mercadorias comercializadas. Com o ambiente indicando se os
funcionários da loja são mais atenciosos e bem preparados. Consequentemente
leva-se a percepção de que aquela loja oferece os melhores produtos para venda,
naturalmente o consumidor estabelece uma associação entre o aspecto geral da loja
e a experiência da compra. Fatores como estes é que determinarão as suas
compras futuras (Espinosa, et al., 2005).
Manzano et al,. (2012) atentam para a criação de serviços para que se possa gerar
valor para o consumidor com marca, e prover-lhe experiências encantadora. Estes
autores tomam como exemplo a Disneylândia, fundada em 1948 onde atualmente é
considerado o maior complexo de entretenimento dos Estados Unidos, um
verdadeiro embrião para o marketing experencia, denominada de “viver a magia”.
Quando um indivíduo se apega fielmente a uma marca, é possível perceber que ela
se transforma em uma experiência sensorial que vai muito além do que se pode ver.
Isto pode ser notado por exemplo, quando uma mãe balança sua criança pela
primeira vez no colo. O recém-nascido, por possuir um senso olfativo até 300%
maior que o da mãe, faz uma ligação do movimento com o cheiro da mãe e isto
marca sua parte neural de tal forma que sempre que ele ver uma mãe balança uma
criança, sua memória irá lembrar do movimento e do cheiro (Lindstrom, 2012).
Mehrabian e Russel (1974) realizaram um estudo que denominaram de teoria do
afeto, em que apresentaram os efeitos causados pela atmosfera da loja na emoção
das pessoas. Assim, o ambiente comercial passa a ter maior respaldo científico. A
imagem da empresa implica diretamente na intenção de compra dos consumidores,
o ambiente físico influência no comportamento e remete a uma imagem importante
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na prestação do serviço das lojas. O modelo desenvolvido pelos autores indica a
relação do ambiente de loja com os comportamentos resultantes, em função dos
estados emocionais causados pelo ambiente sobre os indivíduos, indicando que os
estímulos ambientais desencadeiam estados emocionais, tais como prazer e
excitação, assim derivando comportamentos de aproximação ou de afastamento do
consumidor (Feijó, Botelho, 2012).
O estudo de Mehrabian e Russel, motivou muitos outros voltados à atmosfera de
loja, observando elementos ambientais do ponto de venda que causam reações
emocionais e que resultam no comportamento dos consumidores. Assim, a
implementação do merchandising seria primordial na apresentação do ambiente de
loja e exposição de produtos de modo que favoreça as atividades de compra.
Todos os sensores humanos apresentam sua contribuição efetiva na tomada de
decisão quando se trata de consumo. Várias partes do nosso cérebro são afetadas
quando colocamos nossos sensores para trabalhar. De acordo com Lindstrom
(2012), atualmente o setor de marketing tem investido de forma significativa nas
propagandas que podem garantir a satisfação visual dos consumidores. Alguns
profissionais vinculam a visão com o olfato, com intuito de causar sensações
diversas nos indivíduos para que se tornem futuros consumidores.
Os sentidos estão diretamente ligados a percepção da memória, e isto faz com que
determinado tipo de produto toque as emoções passadas e presentes; quando se
passa por um momento agradável. Como exemplo, em um dia lindo de primavera, o
cérebro guarda essa lembrança de uma forma que altera nossos sentidos, a brisa do
início do dia na pele do rosto, o cheiro de natureza molhada por orvalho, tudo fica
gravado em nossa mente. Os profissionais de marketing usam o vínculo emocional
para vender seus produtos; uma roupa lavada em uma lavadora pode lembrar da
brisa de primavera, ou quem sabe aquela fragrância de shampoo quando se lava os
cabelos, buscar na memória o cheiro das primeiras flores de primavera, conforme
Lindstrom (2012).
Quando se trata de alimentos, os aspectos sensoriais são muito intensos.
Determinado alimento pode estimular manifestação em quase todos os nossos
sentidos. Quando se é criança, por exemplo, o gosto da comida da mãe é diferente
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do gosto da comida da avó, porque na casa da avó ela faz a comida preferida, o
cheiro é diferente porque o cérebro arremete o olfato ao lugar e as lembranças que o
lugar trás. Quando a criança se torna adulta, em qualquer momento que ela sentir
um cheiro que lembrar a comida da avó, a memória dela retorna aos anos de
infância e a as boas lembranças na casa da avó. Isto provavelmente irá levá-la a
consumir este produto, visto que ele a levou a uma lembrança muito agradável
(Lindstrom, 2012).
De acordo com Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1993), a análise
sensorial é usada para medir, analisar e interpretar as reações sensitivas das
pessoas (olfato, visão, paladar, tato e audição) quando se trata de alimentos. Este
estudo das percepções analisa como determinado produto surtirá efeito no
consumidor pela textura, sabor, cor, e aroma entre outros (Teixeira, 2009).
A análise sensorial contribui muito para a atmosfera de varejo, pois com os sentidos
se é possível explorar as lembranças mais profundas de uma pessoa. No corpo
humano existem receptores sensoriais especializados para cada categoria de
estímulo, ou seja, certas classes de receptores são especialmente sensíveis à luz,
outros a estímulos mecânicos cutâneos superficiais, outros à deformação tecidual
causada pelo movimento das articulações, e assim por diante. Um receptor
sensorial é a estrutura que reconhece um estímulo no ambiente interno ou externo
de um organismo. Os receptores sensoriais localizam-se nos órgãos dos sentidos e
são terminais nervosos com a capacidade de receber um determinado estímulo e
transformá-lo em impulso nervoso. Nos receptores ocorre o primeiro fenômeno de
uma longa cadeia que leva à representação dos eventos sensoriais no sistema
nervoso central. Trata-se da transdução sensorial, um processo de transformação de
energia que ocorre na membrana plasmática dos receptores sensoriais (Lent, 2009)
Atualmente o estudo do comportamento do consumidor envolve uma ampla gama de
variáveis, dentro do contexto de análise sensorial. O bem-estar do consumidor
deverá ser levado em consideração, e é evidente que não é possível atingir todo tipo
de consumidor, pois não há como avaliar as emoções de todos os indivíduos de
forma concisa. Entretanto o que o profissional de marketing deve ter em mente são
as emoções conjuntas que a maioria dos indivíduos possui; emoções familiarizadas
com certas épocas da vida, e isto farão diferença no momento de realização de
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atividades do trade marketing em alcançar o consumidor (Colaferro e Crescitelli,
2014).
Para que o trade marketing possa alcançar as emoções sensoriais dos
consumidores, é importante que ele saiba interpretar e entender o comportamento
do consumidor no seu processo de decisão. Schiffman e Kanuk (2000) dizem que o
estudo do comportamento do consumidor é interdisciplinar e envolve conceitos
acerca das pessoas, desenvolvido por especialistas das áreas de psicologia,
sociologia, psicologia social e economia. Isto leva a entender que o trade marketing
deve socializar com algumas destas disciplinas específicas.
No propósito de contribuir com o tema, nas unidades seguintes deste estudo serão
abordadas questões que envolvem a atmosfera de varejo e análise sensorial, pontos
importantes como o produto, o ponto de venda, preço e a promoção. Como já citado
neste trabalho, a análise sensorial na indústria de alimentos é de grande importância
principalmente por parte de aceitação do consumidor.
A seguir serão apresentadas as dimensões mercadológicas que determinam
estratégias, estruturas e resultados do trade marketing.
2.2.1 Sobre o Produto.
Nesta dissertação a atenção do marketing de varejo é voltada especificamente para
o produto, pois esta questão influência de várias maneiras o comportamento do
consumidor. Na avaliação do consumidor, o produto, a qualidade e a exposição são
os pontos mais enfatizados pelas gerências do varejo. O controle da validade e da
qualidade dos produtos que possuem curto período de tempo de flexibilidade são,
portanto, de suma importância para o consumidor. Gerenciar bem estas variáveis é
fundamental para o sucesso do fabricante, do distribuidor atacadista, do varejista e,
especificamente do consumidor final. Ademais, cada vez mais os varejistas estão
expostos a rígidas normas fiscais, componentes do Código de Defesa do
Consumidor.
Gerzama e Lebar (2009) orientam para o conceito da diferenciação energizada, que
consiste na utilização da criatividade e contínua evolução do produto. As marcas que
apresentam este atributo são mais competitivas e valorizam a empresa, tornando

36

atraentes aos consumidores. Troiano (2009) completa que é grande a necessidade
de compreender o consumidor em profundidade. É imprescindível entender de
pessoas e do consumidor, porém, “entender”, a cada dia que passa, significa ir mais
além a níveis cada vez mais avançados.
Neste quesito, a análise sensorial auxilia no desenvolvimento de produtos, pois o
organismo humano é composto por sistemas sensoriais: olfativo, gustativo, tátil,
auditivo e visual. Esse sistema avalia os atributos dos alimentos, ou seja, suas
propriedades sensoriais. Quando ocorre o primeiro contato do consumidor com um
produto, geralmente a apresentação visual é que irá despertar seu interesse ou não
em adquirir tal mercadoria. A cor e a aparência “falam” muito sobre o provável sabor
que encontrará. Todo produto, possui uma aparência e uma cor esperada, estas
estão associadas às reações pessoais de aceitação, indiferença e rejeição. A forma
geralmente está relacionada à forma natural, ou a uma forma comercial consagrada
culturalmente. A cor de objeto possui três características distintas que são o tom,
determinado pelo cumprimento da onda da luz refletida pelo objeto; a intensidade,
que depende da concentração de substâncias corantes dentro do alimento, e o
brilho, que é a quantidade da luz refletida pelo corpo em comparação com a
quantidade de luz que lhe incide (Teixeira, 2009).
Portando, as empresas têm constatado que investir somente em logomarca,
embalagens ou mídias não é suficiente para estarem presentes na vida dos
consumidores. Atualmente a melhor estratégia é cativar emocionalmente e de forma
plena, envolvendo os sentidos do consumidor, esse processo é denominado de
Branding Sensorial. Os esforços das mídias de varejo atualmente têm como foco
apenas o consumidor no tempo presente. Querem que ele compre imediatamente,
omitindo da busca de estar presente sempre na vida do consumidor, tornando-se um
verdadeiro parceiro deste. Enganam-se as empresas que atuam assim, de acordo
com pesquisas realizadas por Lindstrom e Calvar (2009). Com o objetivo de testar o
papel dos sentidos em nossa motivação para comprar o que compramos, a visão na
maioria dos casos não é o principal fator na propaganda de um produto, o olfato e a
audição são significativamente mais poderosos.
Coutinho e Lucian (2015) complementam sobre as embalagens dos produtos. A
criação das embalagens se inspiração em elementos da natureza, tendo como
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exemplo as frutas, como as nozes, que são bem planejadas. A sua casca rígida
protege o alimento de enumeras ações externas, como a entrada da água, da
queda, e de ação de alguns animais. Ainda compartilhando com os mesmos autores,
ressalta-se que novas necessidades são colocadas a todo instante no sentido não
só de estabelecer uma comunicação mais estreita com os diferentes segmentos de
consumidores, mas também de saciar emocionalmente a expectativa desses
consumidores na direção de sua satisfação.
Para Calvacante e Chagas (2006) “as embalagens acompanham a humanidade
desde o dia em que se descobriu a necessidade de transportar e proteger
mercadorias. Em seu sentido mais amplo, cestos, samburás, ânforas, caixas, potes,
odres, barris, barricas, tonéis, surrões, jacás, balaios, baús, garrafas, tambores e
bujões, bolsas e sacolas, são todas embalagens. Já houve quem apontasse a
própria natureza como a primeira inventora das embalagens, providenciando a
vagem para proteger o feijão e a ervilha, a palha para envolver a espiga de milho, a
casca do ovo e da noz.”
Na estratégia de marketing, as embalagens de produtos vêm sendo muito
estudadas, pois muitos atributos são levados em conta no desenvolvimento das
mesmas. A competitividade dos produtos, muitas vezes, iguala-os nas prateleiras de
supermercados. Para os profissionais da área, desenvolver estratégias que
destaquem cada vez mais o produto nas gôndolas dos supermercados para que
estes influenciem o momento de decisão da compra, o design, torna-se um
diferencial competitivo, e os apelos utilizados através dos projetos podem agregar
valores importantes ao produto (Coutinho e Lucian, 2015).
2.2.2 Sobre o Ponto de Venda
Por muito tempo, os produtos eram divulgados para o consumidor utilizando os
meios de comunicação de massa, ou seja, os mais acessíveis, que são os jornais, o
outdoor, a rádio, a TV ou a internet. Atualmente, tendo-se em vista a mudança na
rotina das pessoas, em que pouco se tem tempo para se sentar e ver os anúncios, o
consumidor deixou de prestar atenção na mídia, e o ponto de venda se tornou cada
vez mais importante. Neste momento é que o consumidor irá decidir a sua compra.
Portando, o ponto de venda passou a ser importante mídia das marcas, despertando
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boa parte da atenção referenciando na estatística de desenvolvimento de peças
publicitárias, e material de propaganda, ou seja, o material de merchandising
(Sant´Anna, 2013).
De acordo com pesquisa realizada em 2016 pela empresa de auditoria e consultoria
Price water house Coopers (PwC), os consumidores têm buscado as lojas físicas no
intuito de negociar preços e experimentar o produto. Tal ação não é possível ser
realizada com as compras feitas na internet. Para Maimone, (2016) “A importância
da loja física dois anos atrás era outra. O modelo mudou, o comportamento social
mudou e é necessário analisar como os varejistas lidam com isso, seja com
promoções ou propagandas para adentrar nesse novo comportamento consumidor”.
Diante dessa realidade, o merchandising no ponto de venda continua sendo um
poderoso aliado para o marketing de qualquer marca. Ele permite algo que a internet
ainda não foi capaz de proporcionar: a experiência do cliente através dos seus cinco
sentidos (visão, audição, tato, paladar e olfato).
Para Ellwood (2004) não existe lugar melhor que o ponto de venda para maximizar a
vivência da marca. É no varejo que se estabelece, de forma mais consistente, o
“espetáculo do marketing”, como o encontro de fabricantes e consumidores. O lugar
onde o marketing de varejo ocorre ajuda a definir o processo de decisão do
consumo. A operação de varejo pode ser baseada em uma loja ou não. A definição
de marketing de varejo inclui os lugares onde ele ocorre, como no interior da loja,
on-line e em pontos de venda. A venda tradicional que ocorre dentro da loja, atenta
para a exposição dos produtos, na vitrine, na experiência do consumidor desde a
chegada até o pagamento e o pós-venda. É importante para o supermercado
atender a quesitos que crie conforto e praticidade para o consumidor no momento da
compra, tais como: fácil acesso, boa infraestrutura, iluminação, estacionamento e
aroma, além de outros elementos do ambiente.
No ponto de venda o aroma é componente enriquecedor para a atmosfera de loja,
pois esse sentido, quando bem explorado, exerce influência sobre o consumidor,
indo além da comunicação dos atributos físicos da loja ou do produto (Costa e
Farias, 2011).
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O marketing sensorial no ponto de venda consiste na utilização dos elementos do
ambiente, com o objetivo de atuar sobre os sentidos dos consumidores, para que
gere relações afetivas, cognitivas e comportamentos que favoreçam a imagem da
marca, assim estimulando a compra (Manzano et al., 2012). De acordo com estes
autores, no pondo de venda é possível explorar todos os sentidos, visão, tato, olfato,
audição e paladar. No sentido da visão aspectos como decoração ambiental,
iluminação, arquitetura interior, ambientes temáticos para datas comemorativas e
exposição dos produtos. No tato, materiais utilizados, temperatura da loja e
acessibilidade ao produto. O olfato, aromas do ambiente em geral e o aroma
específico, neste caso quando a loja possui outros departamentos, e aroma dos
produtos. A audição, com música ambiente, ruídos externos e o som dos próprios
produtos. E o paladar, onde se é possível gerar degustação de produtos no ponto de
venda e também a venda de produtos prontos para consumo imediato fora da loja.
Os cheiros são substâncias químicas suspensas no ar que excitam receptores
presentes no alto da cavidade nasal. Os cheiros são processados próximo aos
centros da emoção e da memória. Assim a reação do estímulo é involuntária, não
exigindo praticamente nenhum esforço cognitivo para ser sentido e para recuperar
emoções e memórias (Lent, 2008). Por essa razão, o olfato é considerado o sentido
mais determinante das reações emocionais.
Estudos realizados ao longo dos anos, proporcionaram aos profissionais de
marketing a consistência na assunção de que os aromas ambientais desencadeiam
sensações prazerosas, capazes de produzir comportamentos de aproximação no
varejo, como elevações na intenção de retornar ao local e no tempo gasto na visita
da loja (Costa e Farias, 2011).

2.2.3 Sobre o preço
O preço é um fundamento importante para qualquer estratégia de marketing de
varejo. O preço da mercadoria ajuda a definir os métodos de marketing de varejo
empregados, bem como o público-alvo, local de armazenamento e formato de varejo
usado para vendê-lo. A precificação no ambiente varejista é baseada no
cumprimento de objetivos como cobrir o custo dos produtos vendidos e as despesas
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gerais, de acordo com as quatro estratégias básicas de preços de varejo, (preços
baixos todos os dias, alta/baixa de preços, preços competitivos e preços
psicológicos). Para Cônsoli e D´Andrea, (2010), conhecer os preços praticados pelos
concorrentes no ponto de venda é muito importante, pois produtos com preços fora
da média automaticamente são descartados pelos consumidores. A pesquisa in loco
feita pelos promotores de venda, é a principal estratégia para mensurar a variação
dos preços no mercado. Para se chegar a uma definição de preços do produto,
muitos fatores são levados em conta. É, portanto, necessário analisar o custo da
matéria prima utilizada no produto, a mão-de-obra disponibilizada para a produção,
os custos de transporte, entre outros
Entretanto, para o trade marketing, o preço não é o único fator determinante em uma
transação comercial. Existem outras vantagens, como oportunidade de ações no
ponto de venda para se envolver com o shoper, e as promoções comerciais, que são
exemplos para otimizar a revenda do produto. Além disso, de acordo com essa
vertente, o valor do produto deve ser determinado de acordo com o consumidor e os
competidores (Almeida, et al., 2012)
Para Cônsoli e D´Andrea (2010) ter uma estratégia bem formatada sobre as ações
do menu promocional que serão priorizadas, requerem os investimentos em um
conjunto de estudos que envolvem toda a sistemática do produto. Comumente os
executivos optam por ações em que os retornos dos investimentos podem ser
previstos e medidos.
Para Almeida, et al., (2012), preço poderá ser usado no marketing de varejo como
estratégia de atração e não como uma prioridade. Um exemplo são os “produtos
âncora”, que tem os preços abaixo de mercado, como tática para atrair os
consumidores. Os mesmos autores argumentam que saber qual o perfil do seu
shopper no momento de o investimento direcionar onde colocar os recursos, e
permitir ter no plano os elementos de influenciar no processo de envolvimento do
consumidor comprar, sendo mais efetivo do que ter uma ideia inovadora. A
avaliação de projetos de ponto de venda passa por conhecer primeiramente o
shopper, saber o que ele quer, como compra, suas prioridades, valores, anseios e
percepções sobre a marca. Estes fatores é que delimitam o planejamento das ações
de investimento no ponto de venda.
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O posicionamento de preço é uma das partes mais importantes na relação entre o
trade marketing e a venda ao consumidor final. Para que seja efetivo, estudos
deverão levantar informações como o preço de venda ao consumidor, e a
elasticidade de preços em relação aos concorrentes da marca. Diante da análise, é
possível relacionar os preços promocionais e os não promocionais, ideais para cada
produto dirigido ao consumidor, segmentado preços por região ou canal, sem que as
diferenças de preços impactem significativamente em volume de vendas dos
produtos (Cônsoli e D´Andrea, 2010).

2.2.4 Sobre a Promoção
O marketing de varejo depende essencialmente do elemento promocional do mix de
marketing, como pode ser visto pela grande quantidade de anúncios impressos para
bens de consumo como roupas, alimentos e móveis. As promoções acontecem tanto
nos meios tradicionais, como televisão, imprensa, outdoors e rádio, como nos novos
meios, como a internet. A escolha dos canais promocionais é influenciada por
fatores como competitividade, a margem de lucro sobre as vendas e o orçamento
disponível para fins de promoção (Almeida, et al., 2012).
As promoções são conhecidas por alavancar as vendas, no varejo objetivando
elevar o marketing share de produtos. Com base no menu promocional, é possível
contemplar as melhores formas de ações promocionais no ponto de venda e que
estas atendam às expectativas do retorno sobre o investimento. A área de trade
marketing tem o papel de auxiliar na aplicação de táticas efetivas aos varejistas no
quesito promoções no ponto de venda (Cônsoli e D´Andrea, 2010).
Existem duas categorias de promoção, as de sell in, ações diretas ao canal de
venda, e as de sell out, ou seja, a venda para o consumidor final. Alguns tipos de
ações promocionais não têm em seu escopo elevarem as vendas, e pode ser de
objetivos institucional (Cônsoli e D´Andrea, 2010).
O sucesso do marketing de varejo é definido pelo sucesso do negócio na venda de
suas mercadorias. A promoção pode ser mais difícil para as pequenas empresas,
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em razão de seus orçamentos de publicidade mais limitados, mas a mídia social
fornece um método de baixo custo de promoção.
Bage et al (2017) atentam para o processo de marketing e promoção, no ponto de
venda os autores desenvolveram um estudo em que foi possível mapear as
estratégias de marketing as análises com o intuito de identificar as oportunidades, as
competências e o mercado alvo. De posse destas indagações, possibilita a
identificação,

a

segmentação

do

mercado

alvo

e,

consequentemente,

o

posicionamento no ponto de venda de com estratégias assertivas.

2.3 TRADE MARKETING
O tema do trade marketing não tem sido explorado em estudos acadêmicos no
Brasil com suficiência. Fundamentos importantes do conhecimento com os
conceitos, definições, taxonomias e, essencialmente nomologias, apesar do esforço
de diversos autores, são inexistentes ou ainda apresentam insuficiências descritivas.
Lacunas deste conteúdo requerem conceituação e criação, consolidação de
elementos consistentes com o conhecimento. A importância do conhecimento, assim
como das aplicações do conteúdo requerem criação consolidação e validação de um
modelo teórico empírico. Este estado do tema é próprio de um conhecimento que se
apresenta ainda quase embrionário. Os conceitos, as definições e classificações
ainda estão emergindo. As validações de modelo e procedimento ainda não estão
disponíveis à crítica acadêmica. Portanto, muito do que se apresenta na literatura
provém de conhecimento abordado comumente na prática dos executivos do setor
do trade marketing.
Pode-se constatar uma progressiva evolução do trade marketing dentro das
organizações varejistas no Brasil. Conforme disposto na literatura, o tema
relativamente é púbere, com conceitos demasiados e mal elaborados, com
expressivas divergências entre os autores. Entre os primeiros autores a abordar o
tema de trade marketing na literatura científica foram Walters e White (1987). Eles e
Freitas (2012) relatam que o trade marketing está orientado para satisfazer as
necessidades do consumidor final com a integração das atividades de marketing
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produzidas por uma marca e as necessidades de desenvolvimento e adaptação do
mercado.
Para Neto, Soares e Pitassi (2011) o trade marketing é amplo, visto como algo que
se sobrepõe ou complementa às demais atividades e estratégias de marketing.
As estratégias de trade marketing podem ser aplicadas para todos os formatos de
varejo,

independentemente

da

forma

que

o

consumidor

é

atendido,

se

eletronicamente (internet, e-commerce, onde consumidor final compra e completa a
transação por meio de um sistema eletrônico), tradicionalmente com auxilio de um
vendedor, ou por autosserviço, em que o consumidor final busca as mercadorias
(Cônsoli e D´Andrea, 2010).
Macedo-Soares (2000) salienta sobre estratégia na organização do trade marketing
intensifica a importância da estruturação das tomadas de decisão para que o
objetivo não se perca, pois, decisões sem embasamento em pesquisas ou análises
de mercado podem ser antagonista de qualquer estratégia de trade marketing.
Ainda para Macedo-Soares (2000) “a estratégia é definida como um propósito que
dá coerência e direção as ações e decisões de uma organização, especialmente
para alavancar e alocar os recursos/competências necessários para melhorar e
sustentar sua performance de acordo com a visão e os objetivos da organização,
tendo em vista as condições dos ambientes interno e externo. ”
Assim, é importante se destacar que o conceito de trade marketing está em
constante evolução, é o resultado de ações estratégicas que vão ser alinhadas de
acordo com as necessidades da empresa.
Conforme verificado por González e Valiño (2004), o trade marketing originou de
conceitos como o comércio e a atividade comercial. Baseando-se nessa premissa,
definiu-se como o marketing do cliente.
O ponto de venda assume importante participação na estratégia das empresas de
bens de consumo, sendo elemento essencial para as estratégias de trade marketing
(Alvarez, 2008). O trade marketing também é entendido como uma aliança
estratégica e operativa na qual se realizam planos de marketing em conjunto (Mello,
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2015), operando no sentido de adequar a estratégia, a estrutura e a operação da
companhia à dinâmica dos canais de distribuição.
As estratégias de trade marketing podem ser aplicados para todos os formatos de
varejo,

independentemente

da

forma

que

o

consumidor

é

atendido,

se

eletronicamente (internet, e-commerce, onde consumidor final compra e completa a
transação por meio de um sistema eletrônico), tradicionalmente com o auxílio de um
vendedor, ou por autosserviço, em que o consumidor final busca as mercadorias
(Cônsoli e D´Andrea, 2010).
O termo trade marketing diz respeito a um conceito nascido por volta do ano de
1980. A princípio surge para integrar as funções do departamento comercial e
marketing, estreitando as relações comerciais da marca com os seus distribuidores e
clientes, de forma a tornar mais fortes e unidas estas conexões. Registros apontam
as primeiras atividades de trade marketing nos Estados Unidos, com o fabricante
Colgate-Palmolive, considerando a marca como pioneira em ações de trade
marketing (Cônsoli e D´Andrea, 2010).
Incialmente o trade marketing era desenvolvido a atendera uma deficiência entre
setores, mas com a acelerada transformação do mercado, o trade marketing se
tornou uma área ampla, demandando muitas atividades. Não há detalhamento de
forma plena onde e quando ocorreu o surgimento do trade marketing, mas o que se
sabe é que muitos fatores condicionaram o surgimento do trade marketing. Pode-se
citar, por exemplo, o excesso de marcas e produtos, a concentração de varejistas, a
automatização de lojas e a infidelidade do consumidor (Cônsoli e D´Andrea, 2010).
Corstjens (1996) aponta o surgimento do trade marketing, enfatizando que, a maior
parte das companhias de bens de consumo tem agora um departamento de
marketing para distribuição, que aos poucos se desenvolve a partir da diretoria de
vendas ou de contas-chave. Na maioria dos casos este departamento cresceu
paralelamente ao departamento de marketing ao consumidor e independentemente
dele. Esses departamentos estão constantemente em conflito.
O conceito de trade marketing está intrinsecamente alinhado com as ações
comerciais. O trade marketing nas organizações varejistas é complemento
importante na estratégia de marketing. A diferenciação dos produtos e serviços no
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ponto de venda, já que é essencial e usualmente enfatizada por executivos do setor
varejista no qual analisam os hábitos e preferências dos consumidores, definindo
quais canais de mídia serão utilizados, quais produtos deverão ser desenvolvidos, e
quais canais de comercialização atenderão às preferências de consumo. O sistema
comercial acontece no fluxo da indústria ao consumidor final, sendo que o trade
marketing acontece diretamente no ambiente de varejo, junto ao consumidor final.
Costa et al., (2004) citam que o objetivo do trade marketing para a empresa é
encontrar formas de vendas mais eficientes, desenvolver e valorizar clientes
potenciais, explorando o máximo de um acordo de parceria para fazer vender mais e
com maior rentabilidade para ambos, eles definem que, “na visão do trade
marketing, o cliente varejista não pode ser encarado como um canal de passagem
para o consumidor final, mas sim como um cliente, como um consumidor que é
independente, que têm seus desejos e necessidades e que deve ser conquistado
para que dê preferência ao produto da empresa frente ao produto da concorrência”.
O marketing, em seu conceito, tem o canal de distribuição como um elemento
controlável, no seu esforço em conquistar e reter o consumidor final.
No ambiente de negócios de varejo, o trade marketing tem um papel importante no
relacionamento com o consumidor e objetiva suprir futuros problemas de
distanciamento entre as tradicionais ações de marketing e o comportamento do
consumidor no ponto de venda, entendendo os diversos perfis de shopper, de modo
que determine quais as estratégias e táticas devem ser enfatizadas. O trade
marketing pensa no shopper direcionando suas estratégias apoiando-os na venda e
motivando a compra. É necessário que o trade marketing entenda e estabeleça um
bom relacionamento com sua carteira de clientes para que este profissional possa
atender a todas as necessidades e desejos dos clientes. Para Las Casas (2012), “no
marketing de relacionamento, procura-se manter um perfeito casamento entre
clientes e fornecedores. Não se trata de relacionamento para apenas uma vez mas
para o maior tempo possível. As empresas rendem-se às vontades dos clientes e
procuram fazer o melhor que pode para conquistá-los e mantê-los. ”
Algumas empresas adotam a estratégia de ter um departamento de trade marketing
próprio. O desenvolvimento do departamento dentro das organizações deve atentar
para alguns pontos essenciais para a existência e funcionalidade do varejo, somente
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criar e desenvolvimento um setor não garante que o retorno será eficaz, pois
precisa-se acompanhar as tendências de mercado e ter uma evolução continua no
processo decisões, pois este setor que é o responsável por escolher no menu
promocional a criação e realização de promoções específicas para cada ponto de
venda. Lira (2001) ressalta que o departamento de trade marketing é o elo entre as
decisões que envolvem o marketing de uma empresa e as relações comerciais da
mesma.
O objetivo da estratégia é diferenciar-se no mercado e destacar-se perante o
consumidor final, com as ações comerciais aprimoradas junto ao canal de
distribuição em geral e aos clientes especiais em particular para reconhecer a
independência influenciadora do cliente no processo decisório de compra junto ao
consumidor. Costa, et al., (2004) reforçam sobre o uso dos recursos estratégicos de
trade marketing como diferencial para as empresas que incorporam essa
sistemática.
O trade marketing unifica as estratégias de marketing da indústria e do varejo, no
que diz respeito à sua efetiva implantação dentro do ponto de venda. Identifica,
audita e participa da otimização dos atributos que dificultam e quais aqueles que
contribuem para que a área de trade marketing esteja adequada à estratégia de
negócio das empresas de bens de consumo. O trade marketing envolve muito mais
do que apenas ações de pontos de venda, abordando uma série de recursos críticos
e analíticos, sendo que o processo deve estar integrado a um plano, em que ocorre
a gestão de trade marketing (Neto, et al., 2011).
Alguns autores mais recentes, como Kotler, Karfaya e Setiawar (2013), sustentam
que atualmente o marketing se divide mais precipuamente aos valores humanos,
sociais e existenciais da pessoa que contém em si o consumidor.
Neste contexto, as estratégias de marketing devem ser orientadas às percepções,
emoções, fantasias, rituais e crenças do consumidor, em prevalência sobre as
derivações concretas das ofertas das empresas. Assim, o trade marketing deve se
orientar a novos valores, conveniência, utilidades, cenários e atributos de produto,
embalagem (Lindstrom, 2002). Solomon (2011), afirma que, assim como a revolução
industrial mudou radicalmente a natureza do trabalho, a revolução digital contribuiu
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para as mudanças na sociedade do consumo e consequentemente nas estratégias
de marketing das empresas.
O trade marketing assume os seguintes desafios quando se trata de marketing
industrial empresa para empresa ou B2B, de acordo com D’Andreas (2010)
maximizar o valor oferecido aos varejistas; garantir que a equação de valor oferecida
e todas as atividades para desenvolver o negócio de cada cliente sejam feitas de
forma rentável para a indústria; e dependência da concentração de clientes em
mercados indústria.
O trade marketing consiste nos esforços de marketing realizado pelos fabricantes
para auxiliar plenamente seus canais de distribuição. O trade marketing propõe uma
mudança de cultura da organização como um todo, destacando a importância do
varejo, e entendendo de forma profunda o negócio de cada um dos principais
clientes varejistas, gerando assim uma equipe de vendas treinada para atuar no
novo contexto de relacionamento com o varejo. (D’Andreas, 2010). A figura 01
aponta a área de integração do trade marketing.
Figura 1
Trade Marketing como área de integração

Fonte: Côsoli e D’Andreas (2010, p. 43)

D’Andreas (2010) apresenta sua definição para trade marketing:
“O trade marketing pode ser definido como conjunto de práticas de
marketing e vendas entre fabricantes e seus canais de distribuição
com o objetivo de gerar valor através da satisfação das necessidades
e melhoria da experiência de compra dos shoppers (consumidores),
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podendo beneficiar mutuamente fabricantes e seus clientes conforme
a relação de poder entre ambos”. D’ANDREAS (2010, p. 44)

O alinhamento do conjunto de práticas pode ser o principal diferencial dentro das
organizações, pois as que valorizam e implementam, com consistência o trade
marketing alcançam mais facilmente e rapidamente o shopper, facilitando o trabalho
de inserção das marcas e produtos no mercado e principalmente tendo um breve
retorno da evolução do produto no ponto de venda.
O trade marketing assume o papel de diminuir ou até mesmo extinguir os conflitos
existentes nos canais de distribuição, e garantir que as estratégias de marca sejam
preservadas nos pontos de venda, objetivando a segurança e rentabilidade dos
principais clientes individualmente e adaptar o portfólio de produtos, preços,
promoções e logística segundo as necessidades e especificações de cada
distribuidor D’Andreas (2010).
O canal de distribuição vai além da disposição dos produtos aos consumidores
finais. Este canal, conforme mencionado pelo autor acima possui diferentes
necessidades e prioridades. A parceria longínqua transcende elementos estratégicos
como segmentação e administração do relacionamento, importantes para estreitar o
relacionamento com o cliente.
Katar Worldpanel (2015), instiga o pensamento sobre a relação varejo consumidor,
colocando perguntas críticas, tais como: “As indústrias e varejistas precisam ajustar
suas estratégias, partindo da ótica de quem compra e quem consome os produtos.
Em cada momento existe uma necessidade específica a ser suprida. Quem são
eles? Onde compram? Para quem compram? Tudo isso interfere diretamente na
decisão, no momento da compra”, explica Pereira (2015), que continua: “é preciso
entender o que o consumidor e o shopper estão buscando para estar na hora certa,
no lugar certo, com o produto certo e com o preço adequado, saber onde está o seu
consumidor final e seus influenciadores”.
Neto, Soares e Pitassi (2011) descrevem as relações do trade marketing e indicam
provavelmente com muita precocidade, para uma ciência investigativa, discutindo o
desenvolvimento das relações entre fabricantes e canais de venda, pelo
entendimento da relação entre as marcas, pontos de venda e consumidores. O trade
marketing representa também uma aliança estratégica e operativa na qual se
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realizam planos de marketing em conjunto, operando no sentido de adequar a
estratégia, estrutura e a operacionalização da empresa à dinâmica dos canais de
distribuição.
Conforme representado no quadro 01, para Cônsoli e D´Andrea (2010), o trade
marketing abrange quatro diferentes escopos, que vão do estratégico e tático ao
operacional e suporte à decisão. No estratégico, os objetivos consistem em
maximizar a rentabilidade para o canal ou linha de produto, fazenda a interação da
área de marketing, vendas, recursos humanos e tecnologia da informação. O tático,
determina o crescimento de venda e participação de mercado e na melhoria do
relacionamento com os canais, realiza o calendário das ações promocionais. No
operacional, a finalidade é alinhar a execução com as estratégias estabelecidas,
gerindo a equipe de merchandising. O suporte à decisão, analisa a competitividade e
a inteligência de mercado.
Quadro 1
Atribuições do trade marketing
Estratégico
 Definição de
portfólio e canal
de pacote de
serviços por canal
 Realização de
demonstrativo de
resultado
financeiro por
conta/canal/linha
de produção.

Tático
 Campanhas
promocionais.
 Concursos de
vendas e
incentivos de canal
 Comunicação de
PDV
 Gerenciamento por
categorias
 Comunicação com
equipe
 Treinamento de
vendas.
Fonte: Cônsoli e D´Andrea, 2010, p. 126.




Operacional
Padrões de
merchandising
Controle (de
verba, logística,
promocional,
remuneração,
rentabilidade por
canal, qualidade
de execução de
PDV).

Suporte à decisão
 Pesquisa de
shopper
 Inteligência
competitiva
(indicadores –
chave de
desempenho)

Os autores Alvarez (2008) e Castillo (2000) relatam o trade marketing como um
processo evolutivo significativo evolutivo de uma área com perspectiva operacional,
que seria o marketing, onde há execução de ações operacionais com resultados de
curto prazo, para uma área com enfoque mais estratégico, sendo concernente ao
desenvolvimento das estratégias de negócio das empresas. (Neto, Soares, Pitassi,
2011).
O trade marketing origina de ações a serem tomadas, conforme afirmado por
Cônsoli e D´Andrea, (2010). Entende-se que as vendas sejam crescentes dos
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fabricantes e de varejistas, mas ambos têm percepções distintas, pois os fabricantes
enxergam o trade marketing como um trampolim para vender suas próprias marcas
e produtos, e para os varejistas, o objetivo é a venda de várias categorias como um
todo, muitas vezes até mesmo várias marcas ao mesmo tempo. Os interesses dos
fabricantes, efetivamente, consistem em, executar ações para evitar a concorrência
no ponto de vendas, assim como diferenciar suas marcas de outras.
O conceito de trade marketing está evidenciado para que as empresas de consumo
ampliem a visão de mercado, compreendendo que seus negócios passam por
empresas varejistas e estas devem estar integradas com a empresa. Além do foco
no cliente final, o distribuidor também deve ser observado, analisado e gerenciado
com atenção, competência e foco em resultados interessantes para as partes
envolvidas (Costa, Batista, Araújo, 2004).

2.3.1 Gestão no Ponto de venda
Com as mudanças nos hábitos do consumidor final, as empresas têm sido
impulsionadas a investirem cada vez mais em promoções e merchandising. Tais
estratégias garantem que as ações de marketing como mídia em TV, jornal, internet
e outdoor, se concretizem em vendas no ponto de venda. Além das ações no ponto
de venda, a comunicação também é imprescindível a dois elementos do trade
marketing, especialmente, necessitam ser cuidados cautelosamente, sendo a gestão
do material de ponto de vendas e a comunicação com a equipe de vendas (Cônsoli
e D´Andrea, 2010). O material de ponto de venda consiste em recursos
fundamentais para o trade marketing se comunicar no ponto de venda com o
consumidor, pois possibilita interagir com ele no momento da compra. O promotor de
vendas ou repositor necessitam ser muito bem instruídos quanto a aplicação do
material e ter conhecimento do grau de importância da estratégia e de sua
execução.
A atuação na loja acontece por duas frentes. Pelo promotor de vendas e repositor,
que trabalham no varejo representando a indústria e defendendo no ponto de venda
o espaço, a montagem de planograma de gôndola, a aplicação de materiais de
ponto de venda, e as campanhas promocionais, dentre outras ações conjuntas
(Cônsoli e D´Andrea, 2010). A função das demonstradoras no ponto de venda,
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sobretudo quando ocorre lançamentos de produtos, se exerce com a apresentação
pessoal com troca de informações ou experimentação/degustação, auxiliando na
persuasão para a venda. O objetivo de ambos é auxiliar o shopper na decisão de
compra e entendimento das categorias (D´Andrea, 2009). Estas ações são
denominadas no mercado como sell-out.
Vale destacar a importância do sell-out (venda no canal de vendas para o
consumidor final), assim como o sell-in (venda feita do produtor para o canal de
venda), que são estratégias com o processo de venda para a cadeia de
suprimentos, onde ações promocionais podem ser desenvolvidas para atender
diretamente esta questão. As empresas estão se preocupando mais a respeito da
eficiência da venda ao consumidor. É importante que haja um esforço dos
fornecedores com o sell-out para melhorar a venda e criar fidelização (Santos,
2013).
O ponto de venda é liderado pela área de merchandising, que representa a
execução

do

trade

marketing,

frequente

em

processo

para

garantir

a

operacionalização com sucesso (Cônsoli, D´Andrea, 2010). Continuando com estes
autores, que citam sobre um ciclo constante da execução do ponto de venda usando
aos padrões de merchandesing, que inclui seis elementos: definição dos objetivos;
criação de condições; implementação de ações no ponto de venda; monitoramento
da execução; reconhecimento da equipe; valorização e implementação do plano de
melhorias.
O processo de ações de merchandising é contínuo e evolutivo. Orientar
constantemente a equipe que atua no ponto de vendas contribui significativamente
para o sucesso do processo de venda no varejo. O trade marketing está em
constante movimento, destacando para o monitoramento da execução, pois esta
questão pode variar de região para região, sendo que a execução pode não ser a
mesma para todos os canais de distribuição. Uma boa execução dos pilares de trade
marketing influencia diretamente no comportamento de compra dos shoppers sem
relação a marca (Neto, Soares e Pitassi, 2011).
Com a concorrência cada vez mais robusta, conhecer o consumidor é crucial, pois
para diferenciar-se no mercado é necessário oferecer o que realmente seja
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importante e desejável ao consumidor. Atualizar a todo o momento as informações
sobre preço, o mix de produtos, as ações promocionais, a organização da gôndola,
entre outras táticas é essencial ao negócio e as influências de venda. Nas redes de
varejo e hipermercados a estratégia de coletar dados no ponto de vendas fica a
cargo de promotores, que verificam esses itens acima e muitos outros in loco, além
de realizarem ações de merchandising (Neto, Soares e Pitassi, 2011). Para estes
autores, o trade marketing é uma forma de orientar e apoiar as atividades de
marketing e vendas, trabalhando em conjunto para conseguir satisfazer as
necessidades do consumidor final e do cliente varejista.
A empresa especialista global em comportamento de consumo Kantar Worldpanel,
empresa líder mundial em comportamento de consumo por acompanhamento
contínuo, realizou um estudo com 8.200 pessoas em diversos países em 2015. Os
dados coletados apontaram que boa parte da população busca por inovação e
informação no momento da compra de um produto ou serviço. O estudo mostra
ainda que 50% das pessoas declararam que as promoções chegam a interferir em
sua escolha, enquanto 41% delas acreditam que as sugestões de amigos e
familiares podem definir a opção por um produto. A publicidade na TV causa
impacto para cerca de 14% das pessoas, enquanto que as propagandas no próprio
ponto de venda influenciam em 7%, confiar na marca 5% e, por fim, a capacidade de
persuasão de o consumidor pela publicidade em jornais, revistas e rádio é 2%.
Assim, o consumidor avalia inúmeros fatores para realizar a compra de produto ou
serviço, e a divulgação “boca a boca” constitui-se em um fator de peso no momento
da decisão. Com esse estudo, é possível observar o quanto ainda pode ser
explorado o ponto de venda. Tradicionalmente os supermercados são os principais
estabelecimentos para se adquirir produtos, e cabe ao trade marketing saber
explorar esse ambiente (Kantar Wordpanel, 2015).
Outro estudo realizado no Brasil em 2007 pelo instituto POPAI (Point of Purchase
Advertising International) - Brasil, associação sem fins lucrativos dedicada ao
desenvolvimento da atividade de merchandising no ponto de venda e filiada ao
norte-americano The Global Association for Marketing at Retail, apresentou dados
relevantes que reforçam a importância do ponto de venda (POPAI Supermarket
Buying Study, 2007). Assim, 85% das compras são decididas no ponto de venda. No
restante do mundo, este índice não ultrapassa 70%; em um supermercado, são
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comercializados de 3 mil a 70 mil itens, sendo que o consumidor percebe apenas
10% deste total de itens; o tempo médio gasto pelo consumidor para a tomada de
decisão de compra é de apenas 5 segundos.
Conforme demonstrado na pesquisa, a maior parte da decisão de compra está no
ponto de venda. Com isso as indústrias têm investido cada vez mais em campanhas
de comunicação para dentro do PDV´s. Neste ambiente o material de merchandising
é o elemento principal no papel de chamar a atenção do shopper (D´Andrea, 2010).
Outra pesquisa que vale aqui destacar é a realizada no ano 2015, também pelo
grupo Kantar Worldpanel, que 64% das visitas ao ponto de venda são feitas por
mulheres desacompanhadas, e estas são responsáveis por 50% de todo valor
desembolsado; 23% dos consumidores representam os homens sozinhos e estes
são responsáveis por 15% gasto.
Para a Kantar Worldpanel (2015), os compradores solitários buscam no ato da
compra suprir necessidades imediatas, ao contrário dos acompanhados que
priorizam o abastecimento de produtos. Um destaque desta pesquisa é o alerta as
organizações sobre um perfil consumidor muito pouco observado em outras
pesquisas.
Com base no resultado dessas duas pesquisas e na afirmação dos autores Ceribeli
e Merlo (2016), há muito a ser explorado no ponto de venda para que uma
experiência de compra seja completa e precisa, englobando cada ponto de contato
que envolva interação entre o consumidor e o varejista.
Estudos realizados pela Nielsen Company de 2009 a 2015, apontam que boa parte
das vendas incrementais em volume destacam dois fatores: as ações no PDV
referem-se 9% da venda e 6% para propaganda veiculadas na mídia. A junção
dessas duas estratégias totaliza 15% da representatividade, sendo uma expressiva
participação no volume de vendas.
Existem algumas táticas que auxiliam o PDV, denominadas de ações de
merchandesing. Para BLESSA (2001) e D´ANDREA (2009) o merchandising é
qualquer técnica ou conjunto de atividades, ação ou material promocional, usado no
ponto de venda que proporcione informação e melhor visibilidade dos produtos,
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marcas ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar as decisões de compra
dos consumidores. Assim o merchandising é responsável por impulsionar a compra
no ponto de venda. Dentre inúmeras peças existentes, D´Andrea (2009) destaca as
que mais se aplicam à gôndola, no espaço regular do produto: bandeirolas;
stoppers; wobler e faixa de gôndola.
O cross merchandising é outra ação no PDV muito utilizada. É uma técnica que tem
por finalidade cruzar (cross) aos produtos no ponto de venda que tenham relação
direta de consumo. Atualmente um dos maiores alavancadores de venda por
impulso é o cross merchandising. Por exemplo, expor o queijo ralado em frente ao
molho de tomate, pode ser um bom aliado para a venda de ambos os produtos
(D´Andrea, 2009).
O quadro 02 indica o crescimento das vendas quando utilizado material de
merchandesing na exposição do produto dentro da loja.
Quadro 2
Impacto das Vendas. Utilização de materiais de merchandising na exposição do
produto dentro da loja
Situação do produto

Efeito sobre as vendas

Apenas com redução do preço

+ 35 %

Com anúncio de Jornal

+173 %

Com display na loja

+279 %

Com anúncio, mas sem redução de preço
do produto

+244 %

Com anúncio e com redução de preço

+ 574 %

Fonte: POPAI Supermarket Buying Study, (2007).

E notório que quando é possível explorar o ponto de venda, o resultado é melhor e
isso é repercutido no volume de vendas, mas é evidente que somente o material de
marchandesing não é a única ação, pois muito pode-se fazer dentro do ambiente de
loja. Um exemplo de outras estratégias de merchandising são as promoções
constantes,

como

por

exemplo

a

diferenciação

de

preço,

as

degustações/experimentação, que também objetivam ampliar o volume de vendas,
geralmente são utilizadas em situações como para introduzir um novo produto no
mercado, ou quando se deseja ampliar a demanda de um produto, também podendo
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ser utilizada para renovar ou identificar a imagem da marca do produto e provocar o
interesse do consumidor por produtos com baixa rotação.
É importante ressaltar que alguns tipos de ações promocionais não têm o escopo de
elevar as vendas, mas de atingir objetivos institucionais de imagem de marca a logo
prazo, conforme destacam Cônsoli e D´Andrea (2010).
Para Motta (2007) a área de trade marketing surgiu como uma solução para as
indústrias de bens e consumo diante das transformações ocorridas no varejo, com
consequente aumento da importância do ponto de venda.
É neste cenário de valorização do relacionamento entre indústria, clientes e
consumidores, bem como da relevância crescente do ponto de venda, que se
percebe a importância atual do papel da área de trade marketing para o sucesso das
empresas de bens de consumo, de acordo com Neto, Soares, Pitassi (2011). O
trade marketing se constitui como um conjunto de estratégias táticas e recursos que
visam aprimorar a relação entre os produtores e varejistas, de modo a minimizar os
conflitos e gerar ganhos para ambos. Neste contexto, o trade marketing auxilia no
entendimento dos diversos perfis de shoppers, de modo a determinar quais as
melhores estratégias e táticas a serem enfatizadas em termos de: sortimento, preço,
localização,

exposição,

promoção,

inovação,

embalagem

e

material

de

merchandising (Santos, 2013). Alvarez (2008) ressalta que o trade marketing deve
fazer parte da filosofia de trabalho da empresa, a qual precisa entender como o
consumidor se comporta no momento da compra dentro do ponto de venda, para
que suas estratégias estejam alinhadas com este comportamento e possam, com
isso, alcançar o sucesso desejado.
Cônsoli e D´Andrea, (2010) citam a importância da análise das ações. “A análise de
desempenho em marketing insere, nesse contexto desafiador aos gestores de trade
marketing, a possibilidade de que sejam monitoras as ações que mais geram vendas
e margens incrementais à indústria e as que não geram retorno satisfatório sobre o
investimento, considerando o custo de oportunidade de capital da empresa. Com
isso, há melhorias acerca da facilidade e assertividade em direcionar os
investimentos para melhor utilização da verba que é atribuída a esses gestores. ”
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Analisar o monitoramento das ações é fundamental ao ensejo de apresentar à
organização, varejistas e fabricantes, os benefícios de um departamento exclusivo
de trade marketing, que, entre suas atribuições, coloca-se a elaboração das métricas
de análises operacionais e financeiras, que permita que os resultados sejam
confiáveis, relevantes e suficientemente úteis aos gestores da área nas tomadas de
decisão e melhorias contínuas do sistema de varejo e de marketing. O impacto
medido com a relação entre a ação versus e o resultado esperado, é a principal
métrica de sucesso. O resultado esperado idealmente deve ser definido antes do
início da ação, envolvendo parceiros, fornecedores e varejistas além da equipe de
execução.
Com o passar do tempo, o trade marketing tem-se tornado relativamente importante
nas organizações. Consequentemente elevados investimentos no setor, os gestores
encontram dificuldades em justificar os gastos na área, conforme confirmam Cônsoli
e D´Andrea (2010). Devido a essa dificuldade, a análise dos resultados é tão
valorizada pelas organizações.
O trade marketing contribui para prever o retorno sobre o investimento, identificando
qual é o lucro que o departamento traz para o faturamento da empresa. Existem
algumas configurações para calcular a métrica dos resultados, como os termos
conhecidos como: KPIs (Key Performance Indicator), para a livre tradução. É um
indicador de desempenho, que mede a efetividade de processos internos e
resultados do mercado, colaborando para o alcance dos objetivos. Para uma boa
análise, algumas questões são importantes, tais como: quais são as metas e
objetivos? Quais ferramentas de apoio? Quais ações derivadas? São pontos de
partida para o KPIs.
O CAC (Custo de Aquisição de Cliente) indica qual o custo ideal para repassar ao
consumidor, e este necessita ser menor que o valor do produto/serviço.
Exemplificando: se o investimento em ações gira em torno de R$ 150,00, para
conquistar o consumidor e o produto custa R$ 100,00, o investimento torna-se
inviável, em prejuízo de R$ 50,00. É importante entender que o custo deve ser
superior ao valor do produto e ao investimento das ações.
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Outro elemento indicador de resultados largamente utilizado na academia e no
mercado é o ROI. De origem inglesa a sigla ROI (Return on Investment) traduzindo
para o português é o Retorno sobre Investimentos. Essa métrica sistematicamente
analisa a relação entre o dinheiro ganho ou perdido por meio de um investimento, e
o montante de dinheiro investido, refletindo diretamente na relação de custo e
benefício do ponto de venda (Ampro, 2014).
Neste trabalho será apresentada, ainda que brevemente, a métrica ROI.
Desenvolvida para otimizar os resultados, o trade marketing avaliado, ainda que
perceptualmente, adaptou algumas questões, o ROI, que é comumente utilizado.
Métricas de promoção, avaliando a presença da promoção de vendas varejistas,
mensurando o que foi planejado pela área de trade marketing do fabricante e o que
está sendo executado efetivamente nos pontos de venda, são também amplamente
utilizadas pelos executivos do setor (Cônsoli e D´Andrea, 2010).
Analisar o funcionamento dentro do ponto de venda e entender se as estratégias
estão sendo bem formatadas, é o propósito do trade marketing. A metodologia de
cálculo ROI tem papel importante, e o promotor, neste caso, é o foco, pois é esse
colaborador o responsável pela reposição dos produtos, execução, layout e
informações, entre outros, para verificar se o custo de um produtor é viável ou não.
É possível calcular por ROI, analisar de forma segmentada, por região ou por PDV.
Geralmente o custo do PDV é calculado pelo custo da hora do promotor,
multiplicado pelo tempo que ele passa no local. Também é possível dividir o salário
do promotor pelo número de horas da jornada. Entre as variantes possíveis estão o
reembolso de deslocamento do promotor, o custo da ferramenta de gestão e a
remuneração do supervisor. Também é importante conhecer os procedimentos que
interferem no cálculo de custos: reposição, aplicação de material de merchandising e
tempo dedicado ao ponto de venda (Lamin, 2017).
Além dos promotores de vendas, as promoções comerciais também se destacam
por gerar resultados em vendas no curto prazo. Diversas promoções são possíveis
no ponto de venda, desde a distribuição de brindes até promoções on-pack (compre
e ganhe, brinde acoplado a embalagem) ou distribuição de cupons. O cálculo do ROI
em trade marketing é obtido pela fórmula abaixo, conforme apresentado por Cônsoli
e Dándrea (2010).
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ROI em trade
marketing =

(Incremento de receita atribuível ao programa de trade marketing
(R$) x contribuição % - investimento em trade marketing)
Investimento em trade marketing.

Para se calcular o Retorno sobre o Investimento será exemplificado uma situação
real, onde calcula-se o lucro líquido de uma ação menos seu custo dividido pelo
custo de investimento.

Quadro 3
Simulação do cálculo do ROI de trade marketing.
Metodologia de
apurações dos
resultados
A

B
C
D = (a.b – c) / c

Variável
Incremento da receita no
período atribuível ao
programa de trade
marketing
Margem de contribuição
da empresa no período
analisado
Investimento total em
trade marketing (R$)
ROI de trade marketing

Valores

R$ 7.200.000

12%
R$ 760.000
14%

Fonte: Informações de pesquisa, 2017.

D´Andrea (2010) apresenta na figura 02 o ciclo ideal para a análise de cada pilar do
trade marketing. Para entender o retorno sobre o investimento das ações, para que
alcance melhoria contínua dos planos e processos da área de trade marketing nas
empresas. E este é um dos máximos desafios do trade marketing, apresentar o que
é relevante e lucrativo em um mercado fragmentado e dinâmico.
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Figura 2
Indicadores de desempenho operacional em trade marketing

Fonte: Cônsoli e D´ANDREA, (2010).

Nas ações de sell-out, a mensuração de resultados depende muito mais dos dados
fornecidos pelos próprios varejistas, enquanto nas ações de sell-in os dados de
retorno se referem as transações realizadas pelo fabricante com o canal. Diversos
avanços propostos foram feitos para analisar o retorno de investimento de muitas
das atividades empresariais que são avaliadas. Em marketing e, especificamente,
em trade marketing, a premissa é que gerencialmente os gastos na área sejam
considerados como investimentos, uma vez que “os profissionais de marketing
acreditam que muitas de suas atividades geram resultados duradouros e, portanto,
devem ser consideradas como investimento no futuro do negócio”, conforme
afirmam os pelos autores acima.

2.4 SHOPPER MARKETING
O shopper Marketing, em tradução livre consiste no marketing ao comprador, tendo
como diretriz influenciar no momento da compra, amparadas em um profundo
entendimento sobre o comportamento do shopper (Ampro, 2014). Implica na
compreensão das melhores formas de comunicação ao longo dos canais,
estabelecendo, assim, mensagens relevantes em todos os pontos de contato da
marca e criando chances dos produtos serem escolhidos pelos clientes no ponto de
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venda. Neste contexto, o ponto de contato engloba todos os momentos em que há
interação entre a marca e o consumidor ou shopper (D’Andrea, 2009).
Para a Delloite (2006) as constantes mudanças de mercado levaram as empresas
há redirecionarem investimentos de marketing do consumidor para o shopper.
Entende-se que o conceito de shopper está associado ao comprador de produtos e
serviços, especificamente. Dentro do processo de compra, pode haver a
participação

de

diversos

personagens:

influenciadores,

compradores

e

consumidores. Por exemplo: uma mãe compra fraldas para o filho. Este é o
consumidor do produto. Neste cenário a mãe é o shopper, que detêm o poder de
decisão de compra e não necessariamente o shopper sempre será consumidor. Este
conceito de shopper está relacionado, exclusivamente, ao comprador.
Desta forma, segundo D’Andrea (2011), a definição mais aceita para shopper
marketing é o emprego de qualquer estímulo de marketing e merchandising baseado
em um profundo entendimento do comportamento do shopper e sua segmentação,
desenvolvido para satisfazer suas necessidades e melhorar a experiência de
compra, criando valor para as marcas e os negócios de fabricantes e varejistas.
Algumas empresas estão mais preocupadas na satisfação do varejista, outras com a
satisfação do shopper.
Segundo Harris (2001), “pai do gerenciamento por categorias”, o shopper marketing
representa a próxima onda na evolução dos conceitos e métodos de marketing de
varejo. O shopper marketing seria a última etapa das evoluções que os
supermercados iniciaram na década de 70.
O conceito de shopper marketing é baseado na suposição de que o comprador é o
centro do universo. Shoppers não estão preocupados com os estímulos de
marketing, geralmente eles buscam somente informações relevantes e objetivam
uma compra fácil. O shopper está propenso a comprar não somente no ambiente de
loja, mas no caminho para a loja, em qualquer ponto que estejam pensando na
compra. Portanto, eles também estão receptivos a mensagens sobre o produto fora
da loja (Santos, 2013).
Sendo assim, a definição apresentada pela pesquisa Deloitte (2008) é de que o
shopper marketing atua sobre qualquer esforço de marketing que tenha o potencial
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para influenciar um indivíduo a comprar. Como por exemplo, os estímulos: estímulos
de produto, estímulos de preço, estímulos de praça e estímulos de promoção.
Alguns autores discordam que tais estímulos não são válidos para o shopper
marketing, porém, indivíduos com anseios de compra na atmosfera de varejo podem
contribuir, como: descontos, layout da loja, embalagem do produto, são ações que
elevam o consumo do shopper.
Pesquisa realizada pelo instituto POPAI Brasil, (2013) sobre o comportamento do
consumidor em supermercados e hipermercados, aponta que o índice de decisão no
ponto de venda, caiu de 81% em 2004 para 76% em 2010. Apesar disso, os
consumidores continuam comprando mais itens do que o planejado, sendo a compra
efetiva 125% maior que a planejada. Enquanto os shoppers têm em mente comprar
cerca de 3,5 itens, eles acabam levando para casa 7,9 itens, em média. No entanto,
o valor total da compra fica em linha com o gasto pretendido no momento anterior à
compra.
Com a evolução digital e os novos meios de comunicação, consequentemente as
possibilidades do uso dos smartphones, onde o consumo está ao alcance das mãos,
ocorreu nos últimos cinco anos o crescimento do e-commerce e o aumento da
concorrência no cenário de varejo deixaram como herança aos shoppers um mundo
multicanal, onde o acesso aos artigos que deseja pode ser feito por meio de
diversos canais de marketing, físicos ou virtuais. Porém, inclusive nos meios
contemporâneos, há propaganda massiva, que tende igualmente ao declínio, como
o spamming na Internet, que são e-mails não solicitados direcionados para um
grande número de pessoas com propaganda de serviços ou produtos. Segundo
pesquisa realizada em 2007 pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (FAPESP), 90% das mensagens eletrônicas enviadas atualmente são
spamming. A prova de sua pouca efetividade e provável desaparecimento é a
antipatia com que são recebidas pelos internautas, que na maioria das vezes as
apagam sem ler ou utilizam filtros que evitam essa modalidade de e-mail ou
mensagens virtuais. Estes dados direcionam para uma significativa evolução dos
meios de comunicação, pois os spamming já não agregam resultados, fazendo com
que os esforços de comunicação em áreas diversas e, mesmo dentro da
publicidade, nos mais diferentes meios possíveis, modifiquem a maneira de atingir o
consumidor em todas as instâncias (Cônsoli e D´Andrea, 2010).
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Consequentemente, o investimento em ponto de venda vem crescendo de forma
significativa nos últimos anos. A este setor que sido direcionado consideráveis
partes da verba publicitária utilizada nas mídias tradicionais. O motivo desse novo
posicionamento de investimento publicitário em ponto de venda pode estar
relacionado à multiplicação e à diversidade dos veículos disponíveis nos últimos dez
anos, como a crescente acessibilidade da população a televisões a cabo e revistas
segmentadas. O ponto de venda possibilita uma alternativa no contato direto do
consumidor final com o produto, o que facilita a experimentação e a divulgação
(Santos, 2013).
As empresas que investem em shopper marketing identificam os benefícios. Os
fabricantes e varejistas que se reposicionam as estratégias e táticas de shopper
marketing acompanham a elevação de suas vendas, da fidelidade do shopper e do
retorno sobre o investimento. De acordo com a Deloitte (2008), a empresa Kroger’s
que estrategicamente voltou para o shopper marketing constatou significativo
aumentou suas vendas de 6,8%, quanto a concorrência teve 3,4% de aumento.
É notório que o shopper marketing acarretará em mudanças significativas nas
empresas principalmente americanas, onde essa prática já é adotada como junção
aos esforços de venda. No Brasil está começando a ganhar forças e deixando de ser
somente uma grande ideia e apresentando resultados tangíveis (Santos, 2013).
Para a implementação do shopper marketing, a empresa precisa ter claro seu
posicionamento referente à: estratégia: qual o posicionamento adotado para a
marca? Público-alvo: em qual segmento de mercado se quer atuar? Programa e
Táticas: quais táticas suportarão a estratégia? Quais táticas comunicam melhor e
convertem o shopper em buyer?
É fundamental que os profissionais de trade marketing saibam identificar estes
papéis e as influências e comunicações que devem ser utilizadas com cada um
deles, pois devem estar de acordo com cada perfil para serem, de fato, efetivas
(Santos, 2013).
2.5 Modelo Analítico da pesquisa
Face ao conhecimento apresentado previamente sobre os termos que envolvem o
trade marketing, ainda que seus conteúdos estejam em estágio inicial de evolução,
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seria

possível

o

desenvolvimento

de

um

modelo

intuitivo

que

explane,

preliminarmente, o estado da arte deste especial campo do marketing. Estudos
acadêmicos se orientam para as análises e sínteses de conteúdo doutrinários ou
pragmáticos. No campo do trade marketing já é possível encontrar conteúdo
analítico,

ainda

que

escasso

em

cânone

teórico

e

metodológico,

mas

essencialmente nos matizes que definem a organização e a sistematização deste
conhecimento. No que tange à síntese, ainda que, possivelmente seja presunçoso
propor um modelo pré-teórico, uma concepção intuitiva foi encontrada na literatura
de negócios, proposta pela Belch Communication Aditya ASN, de autoria de Bage et
al (2017).
O modelo proposto por esta organização recebeu a denominação de “Modelo de
processo de marketing e promoção”, em tradução livre. Assim, suportando-se na
idoneidade da paternidade do modelo, e, especialmente na consistência de seus
construtos e variáveis explicativas do fenômeno do processo de comunicação de
marketing, conforme julgamento desta autora e de seu orientador, optou-se por
aplicá-lo ao contexto da estratégia e da implementação das ações de trade
marketing na organização e produto, sujeito e objeto deste estudo, respectivamente.
Concretamente o modelo adotado, com as devidas adaptações pragmáticas para
este estudo é o que se apresenta na figura abaixo.
Figura 3
Modelo do processo de Marketing e Promoção.

Fonte: Bage, I.; Chaitanya; N. K.; Panghal, N.; Pratek, P. N.; Kamath, J.S., (2017).
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Neste modelo, o construto “estratégia e análise dos conceitos mercadológicos
aplicados ao trade marketing”, conforme se observa na primeira coluna, são
estudadas em função das variáveis: a oportunidade estratégica da comunicação de
marketing, a análise da competitividade empreendida pelo concorrente no varejo, e
os objetivos próprios da comunicação de marketing a ser desempenhada no trade
marketing.
O construto referente ao “processo de comercialização e seus objetivos” é avaliado
mediante variáveis tais como: a identificação dos mercados a serem estudados no
trade marketing, a segmentação do mercado, a seleção dos mercados-alvo para a
promoção no ponto de venda e o posicionamento de produto a ser consolidado
pelas ações do trade marketing.
O construto “desenvolvimento do planejamento de marketing” é, neste estudo sobre
o trade marketing para o produto alimentício, as decisões do produto a ser
promovido, as informações sobre as peças, a adequação dos canais de distribuição,
ou atmosfera de varejo, e os elementos estratégicos da promoção propriamente
aplicadas no ambiente de varejo, complementarmente, o modelo, atendendo ao
contexto eidético, ou seja, à orientação para a sua finalidade objetiva e
determinística, caminha com estabelecimento da projeção para o resultado final, ou
seja, a propensão ao sucesso resultante de todos os esforços de marketing
promocional no varejo, ou o trade marketing. Este construto, ou a “compra efetiva e
até à recompra de produto”, se constitui na finalidade última das ações do trade
marketing. Em um estudo com abordagem quantitativa, usualmente este construto é
denominado “ construto explicativo” ou “construto dependente”. Entretanto este
estudo é de natureza qualitativa, conforme metodologia apresentada no próximo
capítulo.
Vale destacar um elemento não citado no modelo do processo de marketing e
promoção, o promotor de vendas, pois esse agente é que levará o resultado do
trade marketing ao ponto de venda, sendo responsável pelo envolvimento com o
consumidor, ponto que será explanado no capítulo 04 apresentação e análise dos
dadose informações da pesquisa.
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3 METODOLOGIA: SOBRE A TRAJETÓRIA DA PESQUISA
Neste capítulo objetiva-se apresentar os procedimentos metodológicos que foram
utilizados neste estudo, para se atingir os objetivos propostos e obter as respostas à
questão norteadora, no que tange a sua classificação quanto à tipologia, meios
utilizados de abordagem, unidade de análise e instrumentos de coleta de dados.
Adicionalmente, apresentar-se-á o processo de elaboração dos conteúdos
necessários à análise do modelo da pesquisa adotado.
3.1 Caracterização da pesquisa
Para Malhotra (2006), um projeto de pesquisa especifica os detalhes dos
procedimentos para a obtenção das informações necessárias para a estruturação e
a resolução de problemas. Collis e Hussey (2005) conceituam as pesquisas como;
“processo de perguntas e investigação, é sistemática e metódica e aumenta o
conhecimento”. Compartilhando da mesma visão, Gil (2009) define pesquisa como
um procedimento, com várias fases, no qual deve-se utilizar a razão e o rigor
metodológico para obter as respostas aos problemas propostos.
As pesquisas podem ser classificadas de acordo com o objetivo proposto,
analisando o processo, a lógica ou o resultado, conforme descrito por Collis e
Hussey (2005). Para a realização desta pesquisa adotou-se a classificação por
objetivo, da qual faz parte a pesquisa exploratória.
Uma pesquisa exploratória tem como objetivo identificar características preliminares
ou opiniões, descrevendo o comportamento social dos fenômenos, identificando e
obtendo dados sobre o problema ou questão (Collis e Hussey, 2005).
Está pesquisa aborda o método qualitativo. No método qualitativo prevalece a
subjetividade, que refere-se ao processo de examinar e refletir as percepções dos
entrevistados. Por essa metodologia é possível obter algum grau de profundidade de
abordagem do fenômeno estudado, ainda que em estágio inicial de seu ciclo de
formação do conhecimento.
Quanto à natureza da pesquisa, é de caracter exploratório, com o propósito de
alçancar os objetivos de efetuar um levantamento de informações opinativas de
pequeno número de entrevistados, buscando sua contribuição para uma visão
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panorâmica sobre a implementação de práticas de trade marketing. As pesquisas
exploratórias têm como característica descrever o perfil de determinado fenômeno.
São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma das
características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de
coleta de dados, tais como questionário e a observação sistemática (Gil, 2009).
Quanto à natureza de dados, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, com o fim de
analisar a importância das promoções no ponto de venda no varejo e o papel do
profissional de trade marketing, será realizadas através de um guia de entrevistas
estruturadas, desenvolvido para os fins deste estudo, entretanto baseado em uma
posição diagramática, supostamente pré-teórica da comunicação de marketing.
A técnica de análise que será utilizada é a análise de conteúdo das respostas,
envolvendo perguntas sobre variáveis observadas por um número reduzido de
fatores. Os fatores representam as dimensões latentes (construtos) que resumem ou
explicam o conjunto de variáveis observadas (Hair et al., 2009), conforme explicado
no modelo analítico apresentado no capítulo anterior.
3.2 Elaboração do instrumento de pesquisa
Para Gil (2009) a elaboração de um questionário consiste na tradução dos objetivos
específicos da pesquisa em perguntas para abrigar uma ampla gama de respostas
possíveis. O autor acrescenta que podem ser incluídas também, perguntas a
respeito do problema proposto.
Foi aplicado um roteiro de entrevistas, questionário escrito, qualitativo com 19
questões abertas. O guia de entrevista está disponível no Apêndice A, e a sua
construção seguiu o referencial teórico desta pesquisa, baseadas no modelo
marketing and promotion process model elaborado pelos autores Bage, et al.,
(2017).
Antes de inciar a coleta de dados, foi aplicado um pré-teste com três profissionais de
trade marketing a fim de eliminar pontenciais erros de interpretação e julgamento de
conteúdos. Após esclarecer sobre a fase de instrumentação e coleta de dados, são
apresentados os procedimentos realizados na etapa de análise.
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3.3 Universo da pesquisa
O universo da pesquisa constitui-se na atmosfera de loja, visando o ponto de venda
e os profissionais que realizam as atividades de trade marketing no varejo. Para
Oliveira (2007) a população de um estudo é constituída pelo conjunto ou soma de
todas as pessoas que compartilham um conjunto de peculiaridade ou problemas que
fazem parte do foco da pesquisa, a qual busca informações capazes de caracterizar
aquela população.
Esta pesquisa objetiva identificar quais as ações programadas de trade marketing
são acertivas no ponto de venda e quais fatores que auxiliam o consumidor na
decisão de compra de um produto, e o papel do profissional do trade marketing nas
atividades promocionais no ponto de venda.
3.4 Definição da amostra
Oliveira (2007) enfatiza que a amostra corresponde a uma parcela do universo da
pesquisa. Amostragem é o método de retirar amostras de uma população. Ao se
definir uma amostra de um determinado universo, proporciona-se o levantamento de
informações relevantes capazes de subsidiar conhecimentos que posteriormente
poderão ser aplicados a todo o universo da pesquisa (REIS, 2014).
Por não ser possível conseguir uma lista completa de organizações e seus
profissionais que atua na área de trade marketing, optou-se pelo critério amostral
não probabilístico por acessibilidade. Para Malhotra (2006) as técnicas de
amostragem não probabilística incluem amostras por conveniência, por julgamento,
por quota e boca a boca, na qual um respondente indica outro.
Dos questionários assistidos enviados aos coordenadores de trade marketing, no
total 45 convites, somente 31 aceitaram participar da entrevista e deste, 08 não
concluíram a pesquisa por questões de indisponibilidade de tempo, tendo-se
considerando estas como incompletas e sendo excluídas da amostra a ser
analisada, assim válidas para esta pesquisa somente 23 respondentes.
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3.5 Procedimento de coleta dos dados.
Para Gil (2009) existem “três técnicas de interrogação do tipo: questionário,
entrevista e formulário. O questionário corresponde a um conjunto de perguntas que
são respondidas por escrito pelo pesquisado. As entrevistas são técnicas que
envolvem duas pessoas em que uma delas formula questões e a outra responde. O
formulário, corresponde a um conjunto de perguntas que são escritas pelo
pesquisador”
Para a realização desta pesquisa, o questionário foi desenvolvido baseando no
modelo Marketing and Promotion Process Model dos autores Bage, et al. (2017),
com base no referencial teórico previamente pesquisa e composto por questões
fechadas, as entrevistas aconteceram presencialmente, onde o entrevistador fazia a
pergunta e o entrevistados respondiam com base nas suas experiências
profissionais, todos os participantes são do grupo de relacionamento profissional da
autora.
Os dados dos questionários foram analisados um a um comparando as
caracteristícas de cada resposta e condensando em um único resultado para melhor
visualização e interpretação dos dados.
3.6 Análise dos dados
Diante das características da pesquisa, foram utilizados os métodos de análise
fatorial. Sabe-se, porém, que essa análise em alguns casos não mostra as relações
de causa entre as variáveis, porém auxilia na identificação das relações existentes.
Para atingir aos objetivos propostos, foi utilizado o método da análise descritiva dos
dados. Foram ainda apuradas as variáveis de frequência ao ambiente de varejo,
ações comerciais, presença da marca no ponto de venda e o envolvimento do
profissional de trade marketing nas atividades promocionais.
Também, foi utiliza o software NVivo, que auxilia na organização e análise das
informações não estruturadas, destacando as palavras que têm a maior participação
nas respostas dos participantes da pesquisa.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES DA PESQUISA.
Nesse capítulo, aborda-se a apresentação e a discussão dos resultados da pesquisa
sobre a implementação das estratégias de trade marketing em uma organização de
médio porte, aplicada pelo fabricante de um produto alimentício em Belo Horizonte
no Estado de Minas Gerais.
A análise segue as especifidades de cada objeto de estudo, em que a questão
apresentada se relacione à participação do trade marketing na organização,
considerando o elemento analítico marketing e promoção no ponto de venda, que é
a questão norteadora desta dissertação.
No total foram elaboradas 19 perguntas em formato aberto, baseadas no modelo
analítico desenvolvido pelos autores Bage, et al. (2017), em que apresentam a
implementação da estratégia de marketing e os processos promocionais no ponto de
venda. As perguntas foram divididas em dez categorias, e cada módulo teve sua
pergunta elaborada, respeitando a participação do trade marketing das organizações
estudadas.
Sobre a formalidade de modelo conceitual de aplicação do processo de marketing e
promoções próprias do trade marketing, conforme apresentado, não foi encontrada
alguma proposição analítica na literatura acadêmica ou a de negócios corporativos
de natureza competitiva. Assim, adaptou-se o modelo de referência apresentado no
referencial teórico. Neste caso, 72% dos entrevistados apontam que falta um modelo
formal para apresentação das atividades de trade marketing, dando como exemplo a
entrada de um novo membro na equipe. Esta situação súplica na modificação dos
processos que são baseados na experiência anterior dos promotores, sem
ocorrência de aviso prévio para a equipe ou divulgação dos novos métodos.
Depreende-se, portanto, que a atividade, é desenvolvida com base em concepções
intuitivas de gerentes e de funcionários operacionais do trade marketing.
Ao serem, as ações executivas, implementados com base intuitiva, ou no feeling de
profissionais, elas se realizam, predominantemente, em contextos de tentativas e
erros, o que apresenta significativa possibilidade de equívoco de interpretação de
conceito estratégico, bem como de representações de contextos de consumidores e
prospectos da própria gerência do estabelecimento varejista. Por exemplo, pergunta-
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se como se interpreta e atua diante de prováveis clientes, sem o conhecimento do
que de fato, desperta sua curiosidade? Como identificar estados racionais e
emocionais do consumidor, para abordá-lo adequadamente? Como identificar
oportunidades próprias do ponto de venda? Como analisar ameaças de retaliação
de competidores? Como se estabeleceram relações de confiança e colaboração
com os gerentes do varejo? Questões como estas são fundamentais para o
crescimento e ações no que tange ao contexto do trade marketing.

4.1. Análise de oportunidades de implementação do trade marketing
Barki, Botelho e Parente (2013) conceituam a oportunidade em duas categorias:
externas e internas. As externas são as situações do ambiente externo à
organização ligadas aos concorrentes; as internas se referem às situações que
ocorrem no ambiente interno da organização, como a gestão ou a comunicação.
Uma empresa que atua estrategicamente em ambientes competitivos está
constantemente em busca de oportunidades. Em contribuição com a citação, o
participante da pesquisa denominado E01 ressalta: “se não observarmos os
acontecimentos, provavelmente o concorrente irá encontrar uma oportunidade em
sobressair no mercado, tudo em sua volta deve ser observado”.
Neste módulo a pergunta feita aos participantes foi sobre os métodos de análise de
oportunidades. A empresa dispõe de algum modelo/método para análise de
oportunidade de implementação do trade marketing estratégico? Conforme afirmado
por 100% dos entrevistados, o resultado foi negativo, apontando a carência em não
ter um modelo formal de análise, assim ocorrendo inúmeras perdas de
oportunidades em ações de sell out. Os entrevistados destacam as tentativas de se
ter um modelo formal das ações, mas que atualmente não se tem nada estruturado
aplicado aos processos de trade marketing. O entrevistado número E13 descreve
que: “hoje existe uma tentativa de implementação de um modelo por meio de
aplicativo instalado no smartphone, em que é sugerido um passo-a-passo da
oportunidades de mercado, mas ainda precoce para descrever a viabilidade da
atividade.” O entrevistado E01 acrescenta sobre a aplicabilidade de um modelo
formal de implementação do trade marketing, com um passo-a-passo das atividades:
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“usamos o WhatsAap para informar com rapidez alguma oportunidade que surja no
ponto de venda”. O participante E23 acrescenta: “a utilização mais eficaz dentro da
organização para comunicarmos é via WhatsAap, eu particularmente não gosto, pois
é um aplicativo que depende da internet e muitas vezes não funciona dentro da loja,
pois em algumas regiões a cobertura de internet é ruim, limitando a minha
comunicação com a gestão, que é feita quase que exclusivamente pelo aplicativo”. É
possível identificar com a pesquisa, que muitos processos são tomados pela
experiência e intuição dos gestores. Assim, os colaboradores sentem carência em
um modelo pré-estabelecido e formal das atividades. Para o entrevistado E19 existe
dificuldade em repassar as oportunidades existente no ponto de venda devida a
lentidão da comunicação: “é burocrática nossa comunicação, se tem uma
oportunidade de ação ou de implementação de material de merchandising no ponto
de venda eu tenho que solitar para várias pessoas, muitas vezes a autorização para
execução do trabalho é demorada levando a perder a oportunidade”. O entrevistado
E11 destaca para o dinamismo no ponto de venda: “para trabalhar com trade
marketing é preciso ser rápido, a informação tem que ser a mais ágil possível, se
não perde-se a oportunidade". Diante da participação dos entrevistados, pode-se
observar que as análises de oportunidades não são ágeis como deveriam, o ponto
de venda é uma área que ocorrem mudanças diariamente, o consumidor está
contantemente em evolução e anseia por novidades que atendem as suas
necessidades, o trade marketing por se tratar de um setor dinâmico a comunicação
tem que ser priorizada e cuidada com atenção, para que esse quesito não se torne
em fraquesa e oportunidade para os concorrentes.
O ponto de venda é um ambiente de constantes mudanças. A comunicação, neste
caso, é fundamental para que as oportunidades sejam usadas com presteza e
clareza, beneficiando toda uma gestão de processos e estatégias que compõem o
trade marketing. De acordo com a análise do software NVivo realizada nesta
pesquisa, a palavra comunicação se apresenta em 12% dos resultados sendo a
quarta palavra mais citada pelos entrevistados. Esses dados indicam que a
comunicação é algo muito questionada pelos funcionários da empresa. Pode-se
considerar que é algo que eles buscam, mas no momento não dispõe de tal recurso.
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4.2 Análise competitiva.
A análise consiste no exame detalhado sobre determinado assunto ou item,
observando todos os permenores que formam cada parte de um todo, ou seja, um
estudo detalhado sobre algo. Para o entrevistado E20, “Interpretar as informações
que estão nas entrelinhas é algo que todo profissional deveria ter facilidade em
realizar, não só os da área de trade marketing, quando ocorrem as ações dos
concorrentes temos a oportunidade de tirar idéias, mesmo que estas sejam simples,
um único detalhe pode levar a novos projetos.” O participante E01 acrescenta: “ter
um olhar analítico possibilita que o porfissional se destaque, não somente sobre a
execução do seu trabalho, mas também no pessoal”. Já o participante E06 discorda,
pois ele acredita que o olhar analítico deve vir apenas da gestão da empresa: “quem
deve analisar é o gestor, a equipe estratégica, pois é lá que surge a demanda das
atividades, eu não quis fazer nenhuma especialização, então, não pretendo
participar da estratégia organizacional”.
Em pergunta, questionou-se os entrevistados sobre a análise da empresa perante as
ações dos concorrentes, se eles identificavam quem dentro da organização
analisava os principais concorrentes, se era a empresa, ou se gerente. Os
participantes destacaram sobre uma análise, feita com base nos resultados
fornecidos pelo Instituto Nilsen, especialista em pesquisa de mercado. Este
resultado apresenta a participação dos principais concorrentes e a região em que
estão presentes. Com base nos resultados destas pesquisas, as estratégias são
tomadas reforçando ou não as atividades do trade marketing em determinadas
regiões. Para o participante da pesquisa E06 os dados da Nilsen são bons, mas não
mostram toda a realidade: “a leitura Nilsen indica a participação de mercado da
marca e os concorrentes, mas essa análise é feita em supermercados de grande
porte, o que é uma infelicidade, pois nos supermercados de bairro temos muito mais
oportunidade de espaço, o que nos ajuda na realização dos trabalho e na exposição
de toda a linha de produtos da empresa”.
Conforme o modelo adotado para esta pesquisa, considera-se fundamental
investigar sobre as estratégias tomadas para posicionar a empresa perante os
concorrentes de forma que torne a marca mais competitiva, por meio do trade
marketing. Qual é a frequência dos elementos apresentados, que são considerados
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na análise final dos concorrentes? Os itens propostos foram: as promoções
eventuais dos concorrentes, são sempre identificadas, mesmo sem ter um modelo
de processo para os colaboradores atuantes no ponto de venda que repassam as
informações de novas ações aos seus gestores; os lançamentos dos produtos dos
concorrentes que também são identificados diariamente e repassados aos gestores;
as ações de trade marketing dos concorrentes que estão são reportadas em uma
frequência menor, poucas vezes são informadas destas ações; as novas categorias
de produto e preço dos concorrentes, que são repassadas, mas poucas vezes.
Abaixo o gráfico 1 ilustra a frequência dos elementos que são citados na pesquisa.
Neste ponto, de acordo com a contribuição de cada participante da pesquisa,
observou-se critérios em que a empresa busca se posicionar perante os
concorrentes, tomando atitudes que coloque a marca em envidência no ponto de
venda, mas por falta de iniciativa dos colaboradores que atuam diretamente no
ponto de venda alguns elementos são negligenciados.
Gráfico 1
Elementos da análise competitiva dos concorrentes

Fonte: Dados da pesquisa, 2017

Observa-se que os elementos promoções dos concorrentes e lançamento de
produtos são sempre identificados, mas os outros pontos não são informados com
tanta frenquência como deveria. Isto forma dificil a compreensão, pois todos estes
quesitos ocorrem no mesmo lugar. O ponto de venda, analisa a viabilidade de ações
de colecta de informação mais robustas neste aspecto, envolvendo os profissionais
nesta ambientação. Para o entrevistado E02, “falta envolvimento da equipe de

74

promotores perante as ações que ocorrem no ponto de venda, principalmente
quando diz respeito aos concorrentes, para eles, as ações são vista como atividades
diárias, sem muita ameaça ou benefício”. Para o particpante E23 a equipe está
sempre empenhada: “vejo muito engajamento da equipe no ponto de venda, todos
cooperam, e quando um promotor de vendas necessita de ajuda para realizar um
trabalho mais elaborado, facilmente temos dois ou três colegas prontamente a
ajudar”.

4.3 O mercado-alvo
O surgimento de ações de segmentação de mercado desenvolveu-se devido a
necessidade do marketing apresentar ações voltadas a determinado público. Para
Camara, Lara e Sousa (2015), o posicionamento perante o mercado e a
determinação do público-alvo são estratégias primordiais para as empresas. Tal ato
é consistente na identificação e classificação dos grupos que deverão ser
evidenciados. Como se pode observar no depoimento do participante E04 da
pesquisa: “é fundamental a marca ter presença no mercado, destacar-se dentre os
concorrentes e focar no público que irá trabalhar; a atitude faz com que a marca seja
percebida de forma madura e potente aos olhos dos consumidores”. Para o
participante E06 não deveria direcionar apenas em um mercado, tudo é
oportunidade: “não deveria direcionar somente há um mercado, onde existem
pessoas, há oportunidade de venda, pulverizar o produto é a melhor estratégia de
mercado”. Tal opnião do colaborador E06 vai de divergência com a literatura e a
experiência vivida pelos profissinais de trade marketing, pois existem pesquisas que
comprovam que cada mercado tem seu perfil de consumo, e que buscam por
produtos que atendam as suas expectativas, não adianta lançar um produto sem ter
quem compra-lo, isso é visto como falta de estratégia.
Na pesquisa perguntou-se aos profissionais da área, se quando a empresa
desenvolve a estratégia de trade marketing, ela predominantemente visa um
consumidor alvo específico, ou aborda todos os públicos de forma indiferente, para
80% dos entrevistados o retorno foi positivo, a empresa busca ações que visa um
consumidor específico. Ademais, ressaltam também que a empresa está
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constantemente realizando ações para cada região, onde tem seu produto presente.
Para o entrevistado E23, relatando sobre as estratégias do mercado-alvo: “quando
ocorrem ações direcionadas ao público o crescimento das vendas aumenta em
105%, se comparado ao mesmo período sem ações de trade marketing”.O
participante E09 acrescenta que: “para a realização do trabalho é melhor ter um
mercado bem definido, pois assim as chances de erro são menores”.
Neste mesmo construto, perguntou-se se a empresa pretende, com o trade
marketing, predominantemente (na maioria das vezes), buscar novos mercados, ou
pretende vender mais para o mesmo público. Esse posicionamento ficou dividido:
48% dos entrevistados informaram que sim, busca novos mercados e outros 52%
disseram que apenas mantem a venda para mesmo público. Este indicador permite
entender que as estrátegias de mercado-alvo variam de acordo com cada região.
Sendo assim, quando o trade marketing delimita o mercado, atua fortemente dentro
dele e, em outros territórios, as empresas estão constantemente em busca de novas
oportunidades.
O infográfico NVivo apresentado na figura 4, pode-se observar a presença de duas
palavras que descrevem bem esse ponto, as palavras são: “segmentação” e
“mercado-alvo”, que tiveram presença em 23% da pesquisa e mostram algo que
está inserido no cotidiano dos entrevistados e sempre estão em evidência nas
atividades de trade marketing. A segmentação e o mercado-alvo são questões
norteadoras para o trade marketing, pois quando se delimita o mercado que irá
atuar,

possibilita

uma

análise

detalhada

do

perfil

do

consumidor,

e

consequentemente desenvolvimento de produtos que atendam as necessidades do
shopper.

4.4 Identificação de mercado
Ceribele e Merlo (2016) ressaltam a necessidade de se estudar a satisfação do
consumidor, para que os gestores desenvolvam práticas empresariais que garantam
a permanência e o crescimento da organização no logo prazo. Complementando
esta visão, Vasconcelos e Cyrino (2000), atentam para a importância da vantagem
competitiva, de forma que a marca possa se posicionar no mercado oferencendo o
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produto para um público específico. O participante E22 comenta que: “o consumidor
gostando da marca, admirando ela, automaticamente se tornará fiel, e se ele gosta,
é porque a marca está veiculada aos seus princípios éticos e ao seu estilo de vida, é
como se o consumidor entendesse que a marca é parte da sua vida, é quase uma
amizade.” Esta afirmação do participante aponta que a identificação do mercado
facilitará para uma estratégia de trade marketing para que o produto em questão
seja melhor recebido e tenha um retorno de venda positivo. Facilmente encontramse produtos que não deram certo no mercado, como por exemplo é a marca
Colgate, pertecente ao grupo Unilever, que na década de 80 desenvolveu uma linha
alimentícia, denominada “entradas de cozinha da Colgate”. O projeto não
desenvolveu, pois a aceitação dos consumidores não foi a melhor; muitos
relacionavam a marca a higiene bucal (Business Insider, 2015). Para o participante
E03 é preciso identificar o mercado irá trabalhar, pois essa ação beneficia o
resultado final: “quando um produto é lançado, primeiramente observo por alguns
dias o comportamento do consumidor dentro da loja, coloco o novo produto na
gôndola e vejo se terá boa aceitação, pois assim eu consigo identificar se a região
de determinada loja é a certa para o porduto ou não”.
Identificar o mercado que irá atuar e oferecer produtos que atenda a necessidade de
importante segmentação contribue significativamente ao sucesso. Perguntou-se aos
entrevistados em que ponto a emplementação das atividades atuais de trade
marketing no ponto de venda estão coerentes, ou no mesmo nível, da
competitividade da estratégia de marketing geral da empresa? Para 100% dos
entrevistados o retorno foi positivo, quanto o alinhamento das informações entre as
estrátegias de marketing e as atividades de trade marketing, pois as ações
propostas pelo departamento de marketing são bem embasadas, tendo pesquisas
de mercado e segmentação de público bem definidas e consequentemente o trade
marketing consegue, dentro das suas atividades, levar a proposta até o consumidor.
Ainda permanecendo dentro do quesito identificação de mercado da empresa,
perguntou-se sobre o planejamento de trade marketing é o mais indicado, conforme
a realidade existente no ponto de venda. Para 97% dos entrevistados o retorno foi
negativo. Na maioria das ações, principalmente em campanhas de incentivo, é
cobrado algo que não é possível realizar no ponto de venda. Esse fator é devido à
distância de comunicação entre o marketing, os gestores de trade marketing e os
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colaboradores que executam o trabalho no ponto de venda. O entrevistado E13
destaca sobre a comunicação, “muitos gestores não “enfrentam” o ponto de venda, e
não entendem como é a dinâmica, eles mandam as promoções e não sabem que
será possível de realizar no ponto de venda”. O participante da pesquisa E06
contribue: “não tenho claramente definido a identificação de mercado, pois são
muitos produtos e de segmentos variados, a execução dentro da loja é feita
igualmente para todos os itens do catálogo”.

4.5 Segmentação de mercado
A segmentação de mercado é o ponto inicial das atividades de trade marketing, para
Sant´Anna (2013) estrategicamente delimitar qual mercado irá ser trabalhado é um
meio de ligar os beneficios do produto às necessidades e os interesses naturais das
pessoas. O entrevistado E03 destaca, “a definição de mercado bem determinada
facilita muito o trabalho no ponto de venda, essa orientação nos permite atuar
melhor e posibilita boas exposições dos produtos e consequentemente bom retorno
sobre as vendas.”
Sobre segmentação foi proposta a seguinte pergunta. Existem na empresa
atividades de trade marketing dirigidas a mercados gerais e a mercados
específicos? Para um respondente, por um período de um ano foi proposto um
departamento de trade marketing que atendesse a um segmento específico da
companhia. Entretanto devido à política de redução de custos esse projeto foi
cancelado. Para a empresa pesquisada seria mais viável, no momento, que toda a
equipe de trade marketing atendesse a todos os segmentos. Mas mesmo assim,
existem atividades de trade marketing dirigidas ao mercado específico, com algumas
dificuldades devido ao vasto leque de produtos que precisam ser atendidos e assim,
a equipe ficando sobrecarregada, mas a segmentãoção é feita.
Perguntou-se ainda, se eventualmente as ações de trade marketing acabam sendo
dirigidas a mercados errados. (Por exemplo, foca em mulheres dona de casa, e
outros segmentos aproveitam mais da promoção). Para os entrevistados, as ações
realizadas no ponto de venda geralmente são bem determinadas e raramente
ocorrem de outros segmentos usufruem das promoções. Pode ocorrer de o
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concorrente aproveitar, pois se está ocorrendo uma ação da marca, a concorrência
pode responder com redução de preço para competir diretamente. Para o
participante E11 as ações complementam o trabalho: “as ações promocionais no
ponto de venda auxiliam na venda do produto além de destaca-lo também, pois é
um quesito a mais para chamar atenção do consumidor”. Dentre os entrevistados,
não houve nenhum registro de casos ocorridos em que outros segmentos
aproveitaram mais da promoção. O participante E06 comenta sobre uma ação de
degustação que teve sucesso no ponto de venda, “junto com a equipe de
promotores conseguimos montar uma ilha de produtos dentro do supermercado, o
gerente da loja elogiou muito e perguntou se era possível um ação de degustação
para aproveitar o ponto extra, fomos em busca desta ação solicitada e conseguimos
para a loja devido ao excelente espaço que já tinhamos, conseguimos unir a
exposição à experimentação, o retorno desta ação foi excelente, tivemos um
crescimento de venda na loja de 90% no período de duas semanas”.
Para o trade marketing identificar o mercado que irá atuar, é fundamental para o
desenvolvimento das atividades, pois este elemento é que norteará as ações,
determinando qual área atuar, quais estratégias seguir, qual produto será trabalhado
e qual a melhor exposição no ponto de venda. A empresa pesquisa-se a delimitação
do mercado está clara para os colaboradores. Durante a análise do conteúdo das
respostas foi possível identificar estratégias que levam à segmentação de mercado.
Na análise feita com o software NVivo a palavra segmentação aparece em
destaque, o que indica que é algo determinante na empresa.

4.6 Seleção de mercado
Uma tarefa essencial do trade marketing é analisar o mercado e entender o motivo
do consumidor não gostar do produto, associando a ter um programa de marketing
que envolva o consumidor ao produto. As atividades de trade marketing voltadas
para preços mais baixos e promoção positiva podem mudar crenças e atitudes dos
consumidores,

gerando

experimentação

e

conquistando

novos

mercados

(Sant´Anna, 2013). Existem algumas técnicas que contribuem na seleção de
mercado. Um exemplo são as pesquisas de mercadológicas. Com elas é possível
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identificar se o produto irá ter sucesso ou não em determinada região, se o preço
praticado é o melhor, quais ações promocionais são mais indicadas, se as pesquisas
entregam um universo vasto de informações, que sendo bem usadas, direcionam
para o sucesso das vendas. Para o entrevistado E02, “cada mercado tem sua
característica é com a seleção de mercado é possível determinar o que será
praticado e quais atividades de trade marketing serão desenvolvidas”.
O participante da entrevista E17 ressalta sobre a seleção de mercado: “é bom saber
o mercado que iremos atuar, pois existem muitos supermercados e o público de um
pode ser diferente do outro, e quando sabemos quem e o consumidor é possível
direcionar a comunicação no ponto de venda.”
Sobre a seleção de mercado realizou-se a seguinte pergunta aos entrevistados
promotores: qual é a frequência dos critérios de escolha para a ações do trade
marketing? Eles responderam que do consumidor, o ciclo de vida do produto, as
datas especiais, o tipo de produto e as ações de sell out. No gráfico 2 é possível
observar a presença destes elementos, com as variáveis de frequência, “nunca”, “as
vezes” ou “sempre”. Dois elementos que se destacaram foram: a resposta do
consumidor, que é a degustação seguida de compra, sendo considerada pelos
participantes da entrevista como a principal ação da empresa ocorrendo com maior
frequência. Outro ponto de destaque é o tipo de produto, que seria o produto
específico voltado para um determinado público.
Para Marinkovic et al. (2014), identificar os fatores que podem ser apontados como
os antecedentes mais significativos da satisfação nos diferentes segmentos
varejistas, dando suporte a ações direcionadas. Quando se tem um produto no
ponto de venda e este é direcionado para o público certo, as vendas são melhores,
então o varejista tende a priorizar o espaço na gôndola e a comunicação dentro de
loja.

O participante E02 da entrevista complementa: “se o porduto for bem

direcionado ao público a venda acontece, uma boa exposição do produto no ponto
de venda é a melhor propaganda”.
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Gráfico 2
Elementos da seleção de mercado

Fonte: Dados da pesquisa, 2017

4.7 Posicionamento do produto
As estratégias de trade marketing bem determinadas, em que se relacionam e
somam o estudo do público-alvo bem definido, o mercado segmentado, e produto
destinado ao público certo, beneficiam os resultados de venda. O produto ou oferta
alcança êxito, se proporcionar valor e satisfação ao comprador-alvo. O comprador
escolhe entre diferentes ofertas com base naquilo que parece proporcionar o maior
valor. (Sant´Anna, 2013).
Existem técnicas para identificar o público-alvo e, com isso, posicionar o produto
para que atenda e assim, alcançar os objetivos da organização. Perguntou-se aos
participantes da entrevista se a empresa tem percebido que a realização de
atividades de trade marketing tem proporcionado um melhor posicionamento de
produto na mente do consumidor. Os promotores de venda responderam;
predominantemente “sim”. Em 90% o retorno foi que a constante realização das
atividades de trade marketing no ponto de venda tem melhorado o posicionamento
do produto e consequentemente facilitado o relacionamento dos promotores dentro
das lojas, conseguindo melhores espaços nas gôndolas e pontos extras dentro dos
pontos de vendas. O entrevistado E10 argumenta que: “se as ações forem
constantes, o trabalho de execução no ponto de venda será mais eficaz, pois
quando um gerente de loja percebe que a marca investe em ações para gerar
venda, ele se torna um parceiro”.
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Formulou-se ainda as seguintes perguntas: no trade marketing observam-se
declarações comparativas dos consumidores, falando de vantagens competitivas
dos produtos da empresa, em relação aos concorrentes? O que a empresa faz com
estas informações preciosas dos consumidores? Constatou-se que existe uma
deficiência em reunir estas informações obtidas no ponto de venda, procedente dos
consumidores, pois no atual departamento de trade marketing não existe um
profissional que consolide as informações e as repasse de forma que estas sejam
usadas para futuras estratégias. Verificou-se ainda que não há algo formal para a
obtenção de informações vindas do consumidores e estes, quando desejam
expressar, dificilmente utilizam os canais de comunicação como as redes sociais ou
o serviço de atendimento ao consumidor.
O consumidor é o foco do trade marketing. É para atender as suas necessidades
que se desenvolvem as estratégias, posiciona-se o produto para que este atenda a
expectativa dos consumidores e, consequentemente, envolvê-lo com a marca,
tornando-o fiel.
4.8 Planejamento de marketing
Para um bom planejamento de marketing, no lançamento de um produto é
fundamental analisar o ambiente em geral observando os componentes: ambiente
demográfico, ambiente econômico, ambiente natural, ambiente tecnológico,
ambiente político-legal e o ambiente sóciocultual. Esses ambientes apresentam
forças que podem produzir um impacto importante sobre os participantes do
ambiente de trade marketing. Os Participantes do mercado devem prestar muita
atenção nas tendências e nos acontecimentos desses ambientes, bem como realizar
ajustes oportunos em suas estratégias de marketing. (Kotler, 2010)
Para o entrevistado E08, a empresa tem um bom departamento de marketing, bem
definido e delimitado, “sempre vejo o pessoal do marketing visitando as lojas, nos
perguntando como andam as vendas, e o que estamos achando do produto.” Foi
proposta a seguinte pergunta: a empresa desenvolve um planejamento para os
produtos que são colocados em trade marketing? Para 100% dos entrevistados o
retorno foi positivo, e que é realizado um estudo prévio do mercado envolvendo
questões comportamentais, culturais e financeiros do público alvo, para o
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planejamento do lançamento de produtos, incluindo o treinamento de toda equipe
comercial e de trade marketing. Esta constatação demonstrou-se muito positiva, pois
passa-se para as equipes a essência da campanha e a motiva-os por perceberem a
importância do trabalho realizado no ponto de venda. Um exemplo é a convenção de
vendas anual, em que são apresentados os novos projetos, produtos e também as
estratégias de marketing e trade marketing.
A empresa desenvolve táticas de trade marketing de peças especiais para os
produtos colocados em ações de sell out? O protagonista foi da resposta “sim”.
Neste caso existe material de merchandising específico para cada produto e
também para toda a promoção desenvolvida seja ela de preço, sorteio de brinde,
entre outras. A comunicação do ponto de venda é feita de acordo com cada
proposta.
Existe na empresa o desenvolvimento de táticas de escolha dos varejistas para as
ações de trade marketing? Para 90% dos entrevistados não existem táticas de
escolha das lojas em que acontecerão as ações de trade marketing, pois na maioria
dos casos, quando uma ação é proposta, geralmente ela é para todos os varejistas,
independente do tamanho, faturamento ou região.
A análise NVivo a palavra marketing está em destaque, sendo a terceira palavra
mais mencionada, com 23% de frequência. Isso mostra que o marketing pessoal é
peça fundamental na comunicação do ponto de venda, e também é um setor
próximo ao trade marketing, tendo um significativa harmonia entre as parte.

4.9 Recursos promocionais do trade marketing
Para o trade marketing, o menu promocional é o seu principal diferencial, e ter um
planejamento bem embasado é que leva ao sucesso das ações a longo prazo. Para
Lindstrom (2009), a oferta deve ser definida levando-se em conta a orientação da
empresa e as necessidades e desejos do público-alvo. O processo de divulgação de
um produto ou promoção deve priorizar o benefício que o consumidor está
adquirindo, levando-se em conta variáveis como a qualidade em relação ao design,
marca e embalagem.
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Quando se referencia trade marketing, automaticamente se pensa em promoção. As
ações promocionais no ponto de venda são os atos que os consumidores
visualizam. Consequentemente relacionam promoção a trade marketing. A
promoção é, de fato, a atividade do trade marketing, mas de acordo com esta
pesquisa e a literatura científica, pode-se observar que o trade marketing não é
somente promoção. Esse setor é de extrema importância para a empresa e
principalmente para a decisão de compra, envolvendo todas as condições,
estratégias e estruturas de comunicação direta com o consumidor.
Para os entrevistados foi proposta a seguinte pergunta: quais seriam as ações de
planejamento promocionais de marketing utilizadas no trade marketing? De cordo
com um entrevistado, o planejamento promocional, na maioria das vezes, está
associado ao marketing, mas em alguns casos ocorrem falhas de comunicação
entre os gestores e os profissionais que atuam diretamente no ponto de venda,
gerando dificuldade na execução de ações promocionais e em alguns pontos,
confundindo o consumidor quanto a dinâmica da ação. O participante E05
exemplifica essa confusão que ocorre no ponto de venda com o consumidor:
“quando ocorrem promoções com brinde, muitas vezes não acompanha o material
de divulgação, como um cartaz ou um folder explicativo, sendo assim necessitando
ligar para o responsável da ação para tirar dúvidas sobre a mecânica. O correto
seria um “pacote promoção”, onde todo o material gráfico acompanharia o brinde, de
forma que chegasse tudo junto no ponto de venda já para a montagem, não
necessitando aguardar chegar outra remessa em data diferente.” Para análise deste
quesito, se propos a classificação de variáveis como: a empresa adota campanhas
de incentivo aos promotores de venda; a empresa coloca pessoas de referência,
para a realização de atividades de trade marketing; a resposta do consumidor no
aplicativo permite informações sobre trade marketing; e as estratégias de marketing
direto. Para estes elementos, estabeleceu-se a classificação de: “nunca”, “as vezes”
ou “sempre”, em que o participante indicava a frequência dos elementos dentro das
ações de trade marketing da empresa. No gráfico 3 é possível identificar os
elementos mais frequentes no menu promocional. Destaca-se para o item,
campanhas de incentivo para os promotores, pois o incentivo financeiro, além de
contribuir com a renda familiar, também motiva para que eles realizem trabalhos
diferenciados, consequentemente tendo a atenção do consumidor no ponto de
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venda. Outro elemento destacado foi ter uma pessoa de referência na realização
das atividades de trade marketing. Para a equipe atuante no ponto de venda ter
alguém que os oriente e passe sua experiência é fundamental, pois é um trabalho
onde a maior parte do tempo a criatividade é que destaca o promotor, pois os
trabalhos diferenciados não possuem um manual de montagem ou ficha técnica.
Neste ponto a criatividade é que demandará o trabalho.
Outra pergunta propostas aos participantes foi: as informações do planejamento das
ações de trade marketing chegam com objetividade e facilidade a equipe de campo?
Para 83% dos entrevistados a informação não chega com clareza. Um exemplo
disso são as promoções com sorteio de brinde. Frequentemente ocorre destas
promoções chegarem no ponto de venda mas não se ter informações sobre as datas
dos sorteios ou quais os critérios o consumidor deverá seguir para participar. Isso
prejudica o trabalho dos promotores de venda, pois estes ficam inseguros quando o
consumidor questiona algo sobre a promoção. O entrevistado E11 sugere, “atenção
quanto às informações”. Acrescenta: “é possível desenvolver um cronograma de
reuniões para apresentação do conteúdo, atividades interativas e amostra de
resultados alcançados com a promoção.” O entrevistado E14 complementa que,
“gostaria de saber como foi o resultado da promoção, pois ela encerra e não é
divulgado, se teve resultado positivo ou negativo.”
Gráfico 3
Elementos dos recursos promocionais do trade marketing

Fonte: Dados da pesquisa, 2017

No gráfico 3, é possível observar a frequência dos elementos apontados pelos
participantes, onde questões como: campanhas de incentivo e ter uma celebridade

85

divulgando a marca, são importantes para o desenvolvimentos das atividades de
trade marketing.
4.10 Resultados do trade marketing
Para poder atender às necessidades da empresa e conhecer o perfil consumidor,
que está em constante mudança, o departamento de trade marketing necessita
frequentemente ficar atento ao mercado, bem como a informação que são passadas
pelos promotores de vendas. Eles são os calaboradores atuantes diretamente no
ponto de venda. São elementos essenciais de um departamento de trade marketing,
os resultados das ações estão diretamente ligados a dinâmica de mercado. Para o
entrevistado E10, o ponto de venda é como um laboratório: “no ponto de venda
temos a oportunidade diária de identificar quais as atividades de trade marketing
serão acertivas, testar novas exposições dos produtos na gôndola, quando se tem
um supermercado parceiro, que apoia o trabalho, possibilita que uma ação piloto
possa ser realizada, assim evita possíveis erros”.
Perguntou-se ainda quais são os principais resultados das ações de trade marketing
realizados recentemente? No gráfico 4 é possível identificar a frequência das ações
que apresentam a atividades principalmente promocionais realizadas recentemente
dentro

da

organização.

Todos

os

elementos

avaliados

possuem

boa

representatividade e estão constantemente apresentando resultados no ponto de
venda. Para o participante E18 o elemento relacionamento é primordial: “ter um bom
relacionamento com o gerente de loja facilita o trabalho do promotor, pois assim
consegue bons espaços para exposição do produto e consequentemente elevando
as vendas da loja”. Para o entrevitado E04, que destaca sobre os concorrentes:
“quando se tem boa exposição no ponto de venda, automaticamente os concorrente
sentem ameaçados e isso os deixam inibidos para ações de sell out.
No gráfico 4, atenta-se para um ponto muito importante para o trade marketing e o
setor comercial, que é o volume de venda, esse elemento indica que as ações de
trade marketing que são realizadas contribuem muito para as vendas, tanto que, se
algum produto fica na gondola estagnado, as ações de sell out, ou seja, ação
promocional, pode ser ela de preço ou de experimentação do produto, auxiliará no
giro/rotatividade do produto, ele poderá ter melhor rotatividade com uma
comunicação mais adequada no ponto de venda.
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Gráfico 4
Elementos das ações de trade marketing realizadas

Fonte: Dados da pesquisa, 2017

O gráfico 4 apresenta a frenquência dos elementos de trade marketing em: nunca,
as vezes ou sempre, as atividadades de trade marketing desempenhadas e
percebida pelos entrevistados como positiva, e sempre colabora para a visibilidade
do produto na gondola.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Neste capítulo, são apresentadas as principais conclusões sobre este trabalho,
tendo por fundamentação os resultados nas análises das pesquisas de campo
(questionários). Com auxílio do software NVivo, foi possível destacar as principais
palavras presentes nas respostas dos participantes. Também destaca-se as
principais limitações, bem como recomendações para futuras pesquisas sobre o
tema.
5.1 Resumos e conclusões
A pesquisa proposta neste trabalho vem ao encontro da participação das atividades
de trade marketing na atmosfera de varejo orientada ao marketing e à promoção.
Para o cumprimento dos objetivos propostos esta pesquisa foi dividida em
construtos em que cada um apresenta sua característica, conforme o modelo
analítico assumido para exploração empírica, Além da análise embasada na
experiência profissional da autora, também foi utilizado o software NVivo, que
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permite coletar, organizar e analisar o conteúdo das entrevistas dado uma boa
referência dos temas mais frenquentes entre os entrevistado.
Observando a figura 4, infográfico dos temas associados ao trade marketing
analisados com a metodologia do software Nvivo, as palavras que se destacam nas
entrevistas

foram:

trade

marketing,

marketing,

consumidor,

mercado-alvo,

atendimento, comunicação, segmentação e supermercado. Sendo assim, é possível
indentificar que o tema estudado está em harmonia com a questão norteadora da
pesquisa, onde as atividades de trade marketing na atmosfera de varejo envolvem
diretamente nas promoções do ponto de venda, auxiliando a tecer um relato mais
detalhado e digno da experiência profissional vivida pela autora. As palavras, tais
como: “atendimento”, “layout” e “supermercado”, remetem a atmosfera de varejo,
onde todo o ambiente é levado em conta para que a experiência de compra do
consumidor seja positiva. No quesito promoção, as palavras: “consumidor”,
“comunicação”,

“segmentação”

e

“mercdo-alvo”,

orientam

para

as

ações

promocionais realizadas no ponto de venda, denominadas de menu promocional,
pois para concretiza-las é necessário uma análise detalhada do mercado que irá
atuar. E sobre as atividades de trade marketing, o principal destaque no infográfico
são as palavras: “trade marketing” e “marketing”, sendo possível visualizar de forma
sucinta todo o contexto da pesquisa e o entrelace das questões analisadas com o
tema trade marketing.
Figura 4
Infográfico dos temas associados ao trade marketing.

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

O primeiro construto constitui-se da análise de oportunidades de negócios,
buscando identificar os elementos críticos que a empresa utiliza para analisar o
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mercado. Para os colaboradores não há um modelo específico organizado
sistematizado de análise ou formalizado. Possívelmente intuir dentro do ambiente de
loja a marca, perdendo boas oportunidades de fixação na mente do consumidor e de
venda. O segundo construto foi constituído para analisar a competitividade dos
concorrentes, tendo em vista as estratégias, estruturadas e recursos empregados
pela empresa, conforme destacada o modelo analítico, assim como a pesquisa feita
pelo Instituto Nilsen. O terceiro construto é constituido pelo mercado-alvo, em que
são realizadas ações direcionadas a públicos específicos, entretanto limitando-se a
conquista de novos mercados. No construto identificação de mercado, o alinhamento
quanto às ações de marketing são positivos mas a identificação de mercado quanto
ao planejamento do trade marketing apresnetam falhas na comunicação. Os
profissionais que estão no ponto de venda demonstram sentir distânciamento da
gestão de marketing com as operações de trade marketing. O quinto construto,
conforme modelo analítico é representando pela segmentação de mercado. Os
entrevistados relataram que existem ações específicas a cada produto, mas
destacaram que anteriormente isso foi mais frequente. Sobre a seleção de mercado
apresentada no sexto construto, o principal elemento considerado é a resposta do
consumidor, que consiste na experimentação, com a consequente compra. Sobre o
sétimo construto, o posicionamento do produto, as atividades de trade marketing tem
contribuído na divulgação de produtos e consequentemente no posicionamento
deles na mente do consumidor e prospects, os promotores apontam dificuldade no
repasse de informações ao gestores. Os promotores pesquisados relataram no
construto planejamento, de marketing, as estratégias são bem definidas, e auxiliam
muito no ponto de venda, principalmente com material de merchandising. Conforme
definido em seus propositos e processos, este material beneficia a comunicação
com o consumidor. Entretanto as escolhas das lojas para as ações é baseada na
experiência dos gestores. Foi relatado pelos entrevistados que não existe uma
análise do potencial das lojas para as ações de trade marketing. O nono construto,
que define os recursos promocionais do trade marketing, conforme os entrevistados
o principal elemento para os profissionais, são as campanhas de incentivo, com
premiações a metas atingidas. Entretanto as informções quanto às ações
promocionais não chegam com clareza aos promotores no ponto de venda. Ainda no
nomo construto sobre, os resultados do trade marketing, dos sete elementos citados,
todos ocorrem, mas destaca-se este, para o melhoramento da imagem da marca. O
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construto resultados, análisa-se elementos que se fazem presentes no trade
marketing, mas destaca-se para um, que geralmente é a questão central do
departamento, o aumento de vendas. Todas as atividades de trade marketing
caminham para o crescimento das vendas, pois uma das funções do trade marketing
é fazer com que o produto tenha uma boa saída, dando assim, o retorno no
investimento feito, se um item não der o lucro esperado, rápidamente ele poderá ser
retirado do portfólio.
De acordo com dados fornecidos pelos entrevistados, quando se realiza uma ação
de trade marketing no ponto de venda, podendo ser ações de preço, brinde,
degustação em caso de alimentos, ou comunicação (material de merchandasing), o
volume de vendas cresce em 16%, e o financeiro ou faturamento em 7%, análise
feita para um período de 2 ou 3 meses de ações sequentes
Diantes destas análises, é possível sugerir duas pequenas adaptações ao modelo
de processos de marketing utilizado no estudo, uma é destacando para a
comunicação a outra a gestão de pessoas. A comunicação foi muito citada entre os
entrevistados indicando uma deficiência da organização, onde o projeto é idealizado
pelos gestores mas as informações não chegam com clareza para os calaboradores
que executam, tendo muitos ruídos na comunicação interna, conforme figura 5.
Figura 5
Modelo do porcesso de marketing e promoção modificado

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

O segundo ponto é a participação do promotor de venda, pois, de acordo com os
resultados da pesquisa, ele é a peça fundamental, colocando em prática todo o
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projeto desenvolvido por especialistas e principal comunicador com o consumidor
final. Na figura 5, destaca-se o promotor de vendas como interlocutor nas decisões
das promoções com para o consumidor final, exercendo algumas vezes o papel de
negociador no ponto de venda.
É perceptível a importância do setor de trade marketing para uma organização, pois
as atividades são essenciais ao resultado no ponto de vendas. O trade marketing
possibilita agregar ao produto destaque na gôndola perante os consumidores e
concorrentes, assim como as ações promocionais de sell out, como as degustações
e promoções de preço.

5.2 Recomendações
Com referência o modelo analítico adotado para esta pesquisa, sugere-se a
realização de pesquisas qualitativas e quantitativas que permitam a identificação e
análise de elementos fundamentais a constituição e consolidação do conhecimento
no campo do trade marketing.
As pesquisas qualitativas devem proporcionar a descrição e uma aproximação à
exploração de conteúdos referentes a cada construto do modelo, em tema das
estratégias de marketing orientadas ao trade marketing, aprofundando os
conhecimentos no contexto da análise de oportunidade, da análise competitiva, do
processo de comercialização junto ao mercado-alvo, e do desenvolvimento das
atividades efetivas do programa operacional de trade marketing. Adicionalmente,
destacando-se a ênfase descritiva, deve-se aprimorar a análise dos resultados do
trade marketing para as empresas promotoras, para os varejistas, para os
consumidores e prospects para os promotores operacionais.
Certamente o atendimento a estes fundamentos do trade marketing haverão de
contemplar à literatura acadêmica e executiva importantes contribuições para o
aperfeiçoamento desta atividade estratégica, no que tange as tomadas de decisões
e operações efetivas da comunicação com o consumidor final.
Recomenda-se ainda a realização de pesquisas quantitativas que permitam
explorar, prever e monitorar políticas, estratégias, estruturas e resultados das
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atividades de trade marketing com base em amostras unicamente representativas de
público envolvido com esta atividade, tais como: gerentes de varejo, gerentes de
empresas fabricantes, promotores e consumidores finais. Estudos neste contexto
devem consistir, naturalmente em uma consistente análise dissertativa de cada
variável e construto, seguida de análises fatoriais que permitam identificar as
consistências de variáveis e construtos, dos estudos relacionais entre variáveis e
construtos e, por fim, estudo regressivo que permitam estimar resultados das ações
de trade marketing na prática executiva.
No contexto de pesquisa qualitativa e quantitativa, certamente este campo do
conhecimento se estabelecerá no complexo dos estudos de marketing como
contributo denso, importante, oportuno e consistente para aplicação executivas e
para o adeusamento do estudo acadêmico.

5.3 Limitações da pesquisa.
Esta pesquisa foi realizada buscando-se, mediante a aplicação de um guia de
entrevistas, as apiniões de vinte e três promotores experientes em atividades de
trade marketing, como sujeito de pesquisa. O objeto da pesquisa foram as ações do
trade marketing do produto alimentício macarrão. O modelo analítico da pesquisa é
o de autoria de Bage et al. (2017). Neste contexto, as limitações da pesquisa
consistem em:


A atividade de trade marketing é, ainda, muito recipiente como atividade
extratégica

de

marketing

pela

empresa.

O

conhecimento

ainda

é

dominantemente intuitivo. Assim, as constribuições literárias de profundidade
acadêmica são, praticamente, inexistentes. O que existe, ainda que escassas,
são contribuições superficiais de livros, textos e da literatura executiva.


As atividades da empresa fabricante do produto alimentício, no que tange ao
trade marketing, podem ser consideradas como de frequência irregulares e sem
mensuração de resultados. Pede-se ainda considerá-las como muito amadoras.
Neste caso, as percepções dos entrevistados à esta pesquisa são bastante
discrepantes sobre os temas tratados.
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O modelo analítico de estudo resulta de uma estrutura de conhecimento que
pretende contextualizar, de forma holística, o fluxo de políticas, estrátegias e
estruturas que convergem para a tentativa de exploração de um conceito
integrado da comunicação de marketing aplicada ao trade marketing.
Efetivamente trata-se de um modelo analítico executivo, fundamentado nas
experiências de seus criadores, sendo publicado em 2017. Este contexto expoe a
emergência do campo do conhecimento.

Assim, as limitações da pesquisa se fundamentam em argumentos densos e sólidos.
Entretanto este nível do estudo das artes do tema apresentam, sugere e
fundamentam a conveniência da continuidade da construção e adeusamento do
conhecimento neste importante espaço literário do marketing, o que é o trade
marketing.
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APÊNDICE – Questionário de pesquisa

Olá! Estou realizando uma pesquisa analítica com base no modelo de processos de marketing e
promoções desenvolvido pelos autores Bage et al., (2017). Está pesquisa é de uso exclusivo
acadêmico e faz parte do meu trabalho de conclusão de curso em administração. São 19 perguntas
em formato aberto, cada pergunta você leva em média 5 minutos para responder, todas as questões
são sobre a área de trade marketing e somente profissionais da área podem responder. Conto com
seu apoio, desde já agradeço!
01. A empresa dispõe de algum modelo/método para análise de oportunidade de
implementação do trade marketing estratégico?
02. É um modelo formal, de passo-a-passo das atividades do TM ou é baseado exclusivamente
na experiencia do gerente?

03. Para a realização das atividades de TM, a empresa, ou gerente, desenvolve alguma análise
dos principais concorrentes?
04. Qual é a frequência dos elementos abaixo são considerados na análise dos concorrentes?
(Marque as alterantivas, SEMPRE, AS VEZES ou NUNCA)
Sempre Às vezes

Nunca

Preço dos concorrentes
Tipo/categoria de produto do concorrente
Frequencia de ações de TM dos concorrentes
Lançamento dos concorrentes
Promoções eventuais dos concorrentes

05. Quando a empresa desenvolve a estratégia de TM, ela predominantemente visa um
conssumidor alvo específico, ou aborda todo os públicos de forma indiferente? Por que? E na
realidade do TM, o que acontece com mais frequência?
06. A empresa pretende, com o TM, predominantemente (na maioria das vezes), buscar novos
mercados, ou pretende vender mais para o mesmo público?
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07. Até que ponto a emplementação das atividades atuais de TM no PDV estão coerentes, ou no
mesmo nível, da competitividade da estratégia de marketing geral da empresa?
08. O mercado alvo da empresa e do planejamento de TM é o mais indicado conforme a
realidade existente no PDV? Explique.
09. Existem na empresa atividades de TM dirigidas, a mercados gerais e a mercados específicos?

10. Eventualmente as ações de TM acabam sendo dirigidas a mercados errados? (Por exemplo,
foca em mulheres dona de casa, e outros segmentos aproveitam mais da promoção.) Cite
exemplos ocorridos.
11. Qual é a frequência dos critérios abaixo, para a seleção do mercado-alvo para o TM da
empresa? (Marque as alterantivas, SEMPRE, AS VEZES ou NUNCA)
Sempre Às vezes

Nunca

Ação de sell-out
Tipo de produtos
Datas especiais
Ciclo de vida do produto
Resposta do consumidor de TM
Degustação e compra

12. A empresa tem percebido que a realização de atividades de TM tem proporcionado um
melhor posicionamento de produto na cabeça do consumidor?
13. No TM observa-se declarações comparativas dos consumidores, falando de vantagens
competitivas dos produtos da empresa, em relação aos concorrentes? O que a empresa faz
com estas informações preciosas dos consumidores?

14. A empresa desenvolve um planejamento para os produtos que são colocados em TM?
Explique.
15. A empresa desenvolve estratégias de peças especiais para os produtos colocados em ações
de sell-out?

16. A empresa desenvolve estratégias de escolha dos varejistas para as ações de TM? Como?

101

17. Quais são as ações de planejamento promocionais de marketing utilizadas no TM? (Marque
as alterantivas, SEMPRE, AS VEZES ou NUNCA)
Sempre Às vezes Nunca
Marketing direto
Folder promocional/informativo sobre o
produto
Resposta do consumidor no aplicativo que
permite informações sobre TM.
A empresa coloca pessoas de referência, para
a realização de atividades de TM?
A empresa adota campanhas de incentivo aos
promotores de venda, para o TM

18. As informações do planejamento das ações de TM chegam com objetividade e facilidade á
equipe de campo? Explique
19. Quais são os principais resultados das ações de TM realizadas recentimente? (Marque as
alterantivas, SEMPRE, AS VEZES ou NUNCA)
Sempre Às vezes

Nunca

Aumento de vendas
Melhoria da imagem da empresa
Melhoria da imagem fdo produto
Aumento do lucro
Venda de outros produtos da empresa
Respeitabilidade frente aos concorrentes
Melhoria do relacionamento ao varejista

20. Caso tenha alguma sugestão ou queira comentar algum fato, utilize este espaço.

