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RESUMO 
 

Esta dissertação tem como tema o Trade Marketing. A necessidade de um 
realinhamento das relações entre os membros do canal de distribuição no sentido de 
uma maior cooperação no alcance de objetivos fez surgir o Trade Marketing. A 
implementação dos seus conceitos aufere à empresa apoio e orientação ao 
marketing e às vendas, proporcionando melhores resultados para a organização e 
um relacionamento mais sólido e duradouro com o varejista, e por isso o Trade 
Marketing foi implantado em grandes multinacionais. Há no mercado, entranto, a 
participação de pequenas indústrias que, embora possuam força e importância, 
precisam fazer grandes esforços para sobreviver em um mercado altamente 
competitivo e se diferenciar no ponto de venda, de modo que conquiste o 
consumidor. Nesse contexto, o estudo buscou analisar a aplicação do Trade 
Marketing na pequena indústria e os seus efeitos na relação com o varejista por 
meio do estudo do caso SuaviPan, no qual a análise se deu em função das seis 
variáveis do Trade Marketing Mix. Percebeu-se que mesmo sem possuir um 
departamento formalizado ou até mesmo conhecer a fundo o conceito de Trade 
Marketing, a pequena indústria aplica suas estratégias, do seu modo e dentro de 
suas possibilidades, reforçando a essência de Trade Marketing de operar para 
adequar a estratégia, a estrutura e a operação da companhia à dinâmica dos canais 
de distribuição, o que resulta em um atendimento melhor e mais rentável a seus 
clientes e, por conseguinte, aos consumidores.  
 
Palavras-chave:  Trade Marketing. Pequena Indústria. Canais de Distribuição. 
Varejo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This dissertation has as its theme the Trade Marketing. The need for a realignment 
on distribution channel members relationship towards greater cooperation in 
achieving goals did the Trade Marketing arise. The implementation of its concepts to 
the company gives support and guidance to marketing and sales departments, 
providing better results for the organization and a solid and lasting relationship with 
the retailer, for that reason Trade Marketing was implemented in large multinationals. 
However, there is on the market the participation of small industries that, dispite of its 
strength and importance, must make great efforts to survive in a highly competitive 
market and to differentiate at the point of sale in order to win the consumer. In this 
context, the study investigated the implementation of Trade Marketing in small 
industry and its effects on the relationship with the retailer through SuaviPan case 
study, in which the analysis was done on the basis of the six variables of Trade 
Marketing Mix. It was noticed that even without owning a formalized or even know 
thoroughly the concept of Trade Marketing, the small industry applies its strategies 
on their way and within their possibilities, reinforcing the essence of Trade Marketing 
about operate to adjust the strategy, the structure and operation of the company to 
the distribution channels dynamics, which results in better service and more cost 
effective to its customers and, therefore, consumers. 
 
Keywords:  Trade Marketing. Small Industry. Distribution Channels. Retail. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Com a globalização, fatores como concorrência, fornecimento e consumidores 

tiveram suas dimensões ampliadas, acirrando a competição pela conquista da 

preferência do consumidor e, conseqüentemente, por maior participação no mercado, 

fato que levou as indústrias a formular estratégias de diferenciação, como a 

segmentação de nichos, por exemplo, em busca de destaque na mente do consumidor. 

Tais ações acabaram por inundar o mercado com uma vasta gama de produtos e 

marcas fazendo com que a decisão de compra do shopper se tornasse mais difícil diante 

de tanta oferta. Como a quantidade de produtos e marcas ofertadas é superior ao espaço 

físico no ponto de venda, cresce a concorrência pela exposição dos produtos e aumenta 

o poder dos varejistas diante das negociações com a indústria. As relações entre 

fabricantes e varejistas tornaram-se, portanto, mais competitivas, mais críticas e mais 

complexas a partir das mudanças ocorridas no ambiente de negócios, como a 

profissionalização e a globalização das grandes redes varejistas e o fenômeno da 

concentração no varejo iniciado nas décadas de 1980 e 1990, o qual vem sendo 

estudado por autores como Shocker, Srivastava e Ruekert (1994), Benoun e Héliès-

Hassid (1994), Alvarez (1999), Motta (2007) e Motta, Santos e Serralvo (2008). 

Diante da emergência dessa configuração do mercado, era necessário buscar 

uma nova maneira de entendimento e interação entre indústria e varejo. Neste 

cenário, surge  o conceito de Trade Marketing como 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 atividade de 

Trade Marketing começa a ser aplicada consistentemente no Brasil a partir do final 

da década de 1990 e se concentra inicialmente nas atividades de promoção e 

merchandising no ponto de venda, chegando inclusive a ser confundida com esta 

atividade. À medida que o conceito vai sendo implantado nas organizações percebe-

se que sua abrangência é muito maior e que seu foco está na atividade de vendas 

no ponto de vendas do cliente, voltado para o comportamento e conquista do 

consumidor final em seu papel de shopper e buyer (TOLEDO et al., 2007). 

Em seu estudo para a verificação da freqüência com que as variáveis 

controláveis do Trade Marketing, ou o seu Trade Marketing Mix, vêm sendo utilizadas 

pelas empresas de produtos de consumo, Toledo et al. (2007) puderam constatar uma 
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ampla aplicação das variáveis do Trade Marketing Mix em empresas que já tem 

implementada a atividade do Trade Marketing, o que indica uma consolidação do 

conceito e uma aproximação das teorias com as práticas de mercado.  

Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing 

detectou que a maior parte das organizações com departamento de Trade Marketing 

pertence ao segmento industrial (45,6%) e mais da metade (54,4%) são indústrias 

de grande porte que faturam acima de R$ 500 milhões por ano (AMUI, 2012). O 

estudo verificou que, geralmente, o departamento de Trade Marketing das grandes 

empresas é mais maduro, pois dispõe de mais recursos para investimentos em 

ferramentas, informações e profissionais.  

Contudo, há no mercado uma percela significativa e de relevante importância 

constituída de pequenas indústrias que sofrem as pressões inerentes ao ambiente 

no qual estão inseridas e que precisam buscar alternativas e estratégias que as 

possibilitem não apenas sobreviver como também obter êxito em suas operações e 

no alcance de seus objetivos. Essa situação se torna ainda mais desafiadora quando 

pensada sob o prisma do ponto de venda, local da definição da escolha de compra, 

no qual a pequena indústria concorre com grandes fabricantes e, portanto, precisa 

despender grande esforço para chamar a atenção do shopper. Dada a relevância do 

segmento de pequenas empresas como um dos principais agentes de fomento da 

economia e o ambiente desafiador no qual atuam, cabe aqui compreender as 

características que definem este segmento. 

No Brasil não existe uma nomenclatura única para a classificação do porte de uma 

empresa, que pode se enquadrar em micro, pequena, média e grande empresa. Melo 

Júnior (2012) conceitua que a determinação da relação pequeno e grande quanto à 

classificação do tamanho da empresa, ou seja, ao porte da empresa, dependerá do 

referencial trabalhado. Nesta mesma perspectiva, Longenecker et al. (2007) afirmam que 

os padrões relativos ao tamanho são, em geral, arbitrários, adotados para servir a um fim 

específico. Tais afirmações demonstram estar em consonância com as várias 

classificações existentes de MPEs, conforme o Quadro 1. 
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Quadro 1: Critérios de classificação do tamanho das empresas 

REFERÊNCIA MICRO 
EMPRESA 

PEQUENA 
EMPRESA 

MÉDIA 
EMPRESA 

BNDES (receita brutal anual – Comércio, 
Serviços e Indústrias) R$ 2,4 milhões 

Acima 
R$ 2,4 e até 

R$ 16 milhões 

Acima 
R$ 16 milhões 

 e até  
R$ 90 milhões 

Lei Geral MPE  (receita bruta anual),  
alterada pela Lei Complementar nº 139. R$ 360 mil 

Acima  
R$ 360 mil e até R$ 

3,6 milhões 
- 

Receita Federal  (receita brutal anual – 
Comércio, Serviços e Indústrias) R$ 360 mil 

Acima  
R$ 360 mil e até R$ 

3,6 milhões 
- 

Fonte: BNDES (2013); Receita Federal (2013) 

 

 Considerando o ponto de vista legal, o enquadramento do porte das empresas 

torna-se muito importante devido ao fato de que a obtenção de crédito, incentivos e 

isenção de impostos ocorre em função desse enquadramento. A Lei Complementar nº 

123 de 14 de dezembro de 2006 da Presidência da República instituiu o Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, mas foi alterada pela Lei 

Complementar nº139 de 10 de novembro de 2011 que no Capítulo II – Da definição de 

microempresa e de empresa de pequeno porte expressa: 

 

Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade 
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da 
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:  
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);  
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões 
e seiscentos mil reais)  
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste 
artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta 
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em 
conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos. 

 

Para a realização de estudos e pesquisas, além de utilizar o critério de 

faturamento bruto anual, alguns órgãos também classificam as empresas segundo o 
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seu número de empregados. Nesse contexto, cabe destacar que não existem 

padrão e critério únicos para determinar o porte de tais unidades produtivas. 

Do mesmo modo como para empresas – organizações do segmento de comércio 

e serviços – não há uma unanimidade no que se refere à conceituação e classificação 

das indústrias. Considerando o critério faturamento, indústrias e empresas são 

enquadradas sob a mesma classificação, de acordo com a apresentação do Quadro 1. O 

SEBRAE e o IBGE, entretanto, também classificam as indústrias de acordo com o 

número de funcionários que compõe suas estruturas, sendo válido ressaltar que esta 

classificação difere da classificação que estes órgãos adotam para o porte de empresas. 

O critério baseado no número de empregados também é adotado pela FIESP e pelo 

Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo (Simpi) para o 

enquadramento do porte de indústrias (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Classificações brasileiras para micro e pequenas indústrias de acordo com o número de 
funcionários  

REFERÊNCIA MICRO 
INDÚSTRIA 

PEQUENA 
INDÚSTRIA 

MÉDIA 
INDÚSTRIA 

SEBRAE  
 (Indústria - nº funcionários) Até 19 20 a 99 100 a 499 

IBGE 
 (Indústria - nº funcionários) Até 19 20 a 99 100 a 499 

FIESP 
 (Indústria – nº funcionários) 

Até 9 10 a 99 100 a 499 

SIMPI  
(Micro e Pequena Indústria – nº funcionários) Até 9 10 a 50 - 

Fonte: SEBRAE (2014); IBGE (2013); FIESP (2013); SIMPI (2013). 

 

Em São Paulo, de acordo com o Simpi, existem 200 mil micro e pequenas 

indústrias. Desse universo, 36% estão localizadas na capital e 16% encontram-se 

nas cidades da Região Metropolitana de São Paulo, como Osasco e Santo André, as 

demais estão espalhadas pelo interior. Os setores mais representativos da micro e 

pequena indústria paulista são os da construção civil (13%), do vestuário (11%) e de 

alimentos (10%) (SIMPI, 2013). 
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Este trabalho tem como foco o segmento industrial, especificamente a 

indústria de pequeno porte produtora de bens de consumo, e a referência aqui 

adotada para a classificação de indústrias é o SEBRAE e a Lei Complementar nº139 

de 10 de novembro de 2011. Assim, evidenciam-se dois critérios: por número de 

empregados, considerando serem indústrias de pequeno porte cujo quadro tenha de 

20 a 99 funcionários e pela receita bruta anual de até 3,6 milhões.  

O fio condutor dessa dissertação ressalta a importância do Trade Marketing 

como orientador das áreas de marketing, de vendas e das interações com os 

clientes varejistas e com o consumidor final, almejando analisar sua aplicação pela 

pequena indústria de bens de consumo. 

 

Problema da pesquisa 

  

Como visto, a complexidade da negociação entre fabricantes e varejistas em um 

ambiente que exige maior esforço de conquista do consumidor final realça a 

necessidade de uma atuação efetiva e de sucesso por parte das indústrias dentro dos 

pontos de venda e, concomitantemente, demanda uma reformulação do alinhamento 

estratégico cooperativo entre aqueles que produzem e aqueles que distribuem.  

Nesse contexto, o Trade Marketing mostrou-se capaz de atuar no ponto de venda 

para garantir que as estratégias de marketing da empresa sejam visíveis, atrativas e 

gerem os resultados de vendas esperados (ALVAREZ, 1999, 2008) e por isso grandes 

empresas, multinacionais e nacionais, principalmente do segmento industrial de bens de 

consumo, criaram em suas estruturas organizacionais áreas de Trade Marketing.  

No entanto, apesar da importância que grandes fabricantes têm para a 

economia, nota-se atualmente um forte interesse no sentido de conhecer, analisar e 

propor alternativas para o segmento industrial formado pelos pequenos fabricantes 

cujo desafio é ser atrativo o suficiente para chamar a atenção do shopper no ponto 

de venda dentre concorrentes de grande porte e expressiva atuação.  

Diante disso, a questão de pesquisa que configura o objeto deste trabalho 

apresenta-se da seguinte forma: como o Trade Marketing pode ser aplicado pela 

pequena indústria de bens de consumo?  
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Objetivos 

 

O objetivo geral desse trabalho é analisar a configuração da aplicação do 

Trade Marketing em pequenas indústrias de bens de consumo. 

Visando alcançar o objetivo geral, estipulou-se alguns objetivos específicos, 

que são: 

  

a) Analisar a importância do canal de distribuição no relacionamento entre 

fabricantes e varejistas. 

b) Analisar as principais atividades e características do Trade Marketing. 

c) Identificar as principais limitações da aplicação do Trade Marketing na 

pequena indústria. 

 

Justificativa 

 

É indiscutível a importância e a força das pequenas empresas no Brasil. Sua 

representatividade no campo econômico e social pode ser expressa em números. 

No país existem 6,3 milhões de empresas, desse total 99% são micro e pequenas 

empresas (MPEs). Os pequenos negócios criaram em 2013 mais de 840 mil 

empregos, sendo responsáveis por 40% da massa salarial. Com crescimento 

significativo na última década, as MPEs influenciam diretamente a geração de 

recursos e representam 25% do PIB (SEBRAE, 2013). 

Entretanto, historicamente, desde o início da industrialização, a partir da 

substituição das importações nas décadas de 1950 a 1970, passando pela crise 

econômica da década de 1980 até chegar ao período de neoliberalismo econômico 

da década de 1990, as MPEs não foram priorizadas no Brasil por políticas públicas 

(SAFARTI, 2013). Ao longo desse período e ainda hoje, o principal incentivador das 

MPEs é o SEBRAE, fundado em 1972 como uma entidade privada de interesse 

público (SEBRAE, 2013). 

Com participação crescente no PIB, as MPEs despertam grande interesse de 

entidades sociais e governamentais, posto que: 
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[...] as pequenas empresas tem o seu dinamismo como pólo gerador 
de empregos e comprovadamente condicionadas a uma nova 
funcionalidade econômica, relacionada à superação do modelo 
fordista de produção e ao advento do pós-fordismo ou especialização 
flexível. A revalorização das pequenas e médias empresas se 
desenvolveu no bojo da crise da produção em massa de bens 
padronizados, típica do fordismo, e das possibilidades abertas – pela 
introdução de tecnologias micro-eletrônicas e de informação na 
produção industrial; pelas oscilações qualitativas e quantitativas da 
demanda; e pela crescente agregação de serviços à produção de 
bens (MOTTA, 1998, p. 18). 

 

Tais eventos, segundo La Rovere (1999), exigiram das empresas novas 

formas de organização, delineadas pela necessidade de maior flexibilidade das 

estruturas capazes de traduzir dinamismo e desempenho consistente. Melo Júnior 

(2012) defende que estão em curso vários processos de reposicionamento do 

segmento MPE no sistema de diversas economias. Estes processos, de acordo com 

o autor, envolvem desconcentração produtiva de grandes empresas e novas e 

diversificadas formas de articulação entre as MPEs e as grandes empresas, 

conclusões que corroboram para enfatizar a relevância do segmento de MPEs.   

Apesar da importância socioeconômica da pequena indústria para o país e do 

crescimento pelo interesse neste segmento, relatados anteriormente, o campo 

acadêmico ainda demonstra carência em estudos e pesquisas sobre a gestão de 

organizações industriais de pequeno porte, concentrando-se, sobretudo, em 

empresas prestadoras de serviços e/ou comerciantes, conforme pode-se constatar 

pelo número de teses defendidas e dissertações apresentadas que versam sobre 

esse segmento nos últimos treze anos (Quadro 3).  

 

Quadro 3: Teses e Dissertações sobre ‘Pequenas Empresas’ e ‘Pequenas Indústrias’ 

BASE PEQUENA 
EMPRESA 

PEQUENA 
INDÚSTRIA 

 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) 
 

*Período: 2000 até 2013 

263 7 

Fonte: BDTD (2013). 
 

Um fato interessante observado durante o levantamento dos dados acerca de 

teses e dissertações sobre indústria é a não distinção, em muitos casos, da correta 

denominação desses dois tipos de organização. Portanto, há trabalhos acadêmicos 

que estudam a indústria, porém a denominam em seu título como empresa, 
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promovendo o entendimento de que aquele estudo é focado em uma empresa do 

setor de comércio e/ou serviço, e não em uma indústria. 

 Pequenas indústrias precisam lidar com problemas econômicos e gerenciais 

inerentes ao seu tamanho e capital, tais como: deficiências relacionadas à prática de 

marketing, alta concorrência e baixa influência em aspectos de mercado, como os 

canais de distribuição, por exemplo, e um ambiente profundamente desafiador no 

qual precisam sobreviver (IKEDA, 1999).  

De forma crescente, novos produtos são disponibilizados no mercado de bens de 

consumo. Na busca por diferenciação e pela conquista da preferência do consumidor, as 

indústrias abarrotam o mercado com ofertas nem sempre inéditas, fato que além de 

tornar a escolha do consumidor mais difícil diante de tantas opções também promovem 

uma concorrência cada vez mais acirrada entre os diversos setores industriais. 

Com número maior de ofertas, o espaço no ponto de venda valorizou-se e 

este fenômeno somado ao fortalecimento e a globalização das grandes redes 

mundiais, impulsionou o varejo para um novo patamar de poder, enfraquecendo o 

pressuposto de que a indústria controla o canal de distribuição. Portanto, se antes o 

conceito de marketing que considera o canal de distribuição como uma variável 

controlável da indústria no seu esforço de conquista do consumidor final podia ser 

aceito integralmente em todos os setores do mercado, hoje já não pode mais 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2011). 

Autores como Randall (1994), Shocker, Srivastava e Ruekert (1994) e mais 

recentemente Rica (2010) já defendiam esta linha de pensamento, relatando que o 

poder relativo no canal de distribuição tem se deslocado das mãos do fabricante 

para as mãos dos distribuidores, especialmente os grandes varejistas que passaram 

por um processo acelerado de globalização nos últimos vinte anos e alcançaram 

condições que lhes permitiram ampliar seu poder de barganha junto aos 

fornecedores, fato que, por conseqüência, gerou a perda do controle e autoridade 

dos grandes fabricantes sobre o canal de distribuição.  

Para responder ao novo cenário de negócios, era necessário entender e 

interagir com os canais de distribuição de forma diferente ao que era feito 

anteriormente. Segundo Alvarez (2008), os departamentos de marketing e vendas e 

os planos e operações sob sua responsabilidade não eram mais capazes de entregar 

os níveis de resultados esperados pelas indústrias de bens de consumo. O ponto de 

venda não poderia mais ser entendido como uma variável controlável. Deveria 
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merecer um tratamento personalizado, tão bom, ou melhor, do que àquele oferecido 

aos consumidores de bens de consumo (MOTTA; SANTOS; SERRALVO, 2008).  

A intensificação da competição fez com que os fabricantes buscassem formas 

de cooperação com os intermediários do canal para cumprir com seus objetivos de 

vendas, uma vez que este cenário demonstrou ser essencial para o sucesso das 

empresas a forma como atuam dentro dos pontos de venda, não apenas no que diz 

respeito às promoções e as ofertas, conforme relatam Silva Neto, Macedo-Soares e 

Pitassi (2011), mas principalmente na construção de uma relação comercial mais 

sólida e rentável junto aos clientes varejistas e atacadistas mais importantes. O 

Trade Marketing surge, então, como uma prática eficiente para potencializar a 

colaboração entre fabricantes e distribuidores (ALMEIDA et al., 2012). 

Ao longo de anos de desenvolvimento e aplicação, o Trade Marketing 

mostrou-se capaz de atuar no ponto de venda para garantir que as estratégias de 

marketing da empresa sejam visíveis, atrativas e gerem os resultados de vendas 

esperados (ALVAREZ, 2008) e por isso grandes empresas multinacionais e 

nacionais, do segmento industrial e varejista, criaram em suas estruturas 

organizacionais áreas de Trade Marketing.  

Um estudo realizado por meio de questionário pelo Invent com 376 

profissionais das áreas de Trade Marketing, marketing e vendas demonstrou que o 

Trade Marketing ficou restrito à grandes corporações (AMUI, 2012). Entretanto, 

conforme exposto previamente, há no mercado a participação de indústrias de 

pequeno porte, com menores recursos para investir em propagandas e que, muitas 

vezes, dividem as prateleiras do ponto de venda com gigantes do seu segmento. É 

grande o esforço que as pequenas indústrias precisam despender para que seus 

produtos chamem a atenção no ponto de venda e sejam escolhidos pelo consumidor 

final (shopper). Ademais, o poder de barganha de um grande varejista diante de um 

pequeno fabricante fica ainda mais eminente.  

Diante disso, é oportuno enriquecer o campo de conhecimento do Trade 

Marketing com uma dissertação que estude a sua aplicação em pequenas indústrias 

de bens de consumo, procurando descobrir os efeitos no relacionamento entre 

indústrias e canais de distribuição, já que esta relação se mostra deteriorada dentro 

de um ambiente de negócios cada vez mais complexo no que diz respeito à 

competição e à sobrevivência das empresas.  
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Metodologia de pesquisa 

 

Para se desenvolver os objetivos propostos neste trabalho, decidiu-se pela 

realização de um estudo qualitativo que, de acordo com Vergara (2005), se 

preocupa com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, e de caráter 

exploratório cujo objetivo é explicitar e proporcionar maior entendimento de um 

determinado problema. 

A estratégia de pesquisa escolhida foi o estudo de caso que, segundo Yin 

(2010, p. 39), “é uma investigação empírica, que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real” e contempla quatro tipos de 

delineamentos, divididos em dois grupos: aqueles referentes ao número de casos e 

os que se referem à abrangência do estudo. Desse modo, em relação ao número de 

casos, pode haver um único caso ou casos múltiplos e quanto à abrangência, o 

estudo pode ser holístico, se utilizada uma unidade de análise, ou embutido no caso 

de utilizar várias unidades de análise, conforme demonstrado no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Projeto de estudos de caso 

CASO ÚNICO CASOS MÚLTIPLOS 

HOLÍSTICO 
(uma unidade de análise) TIPO 1 TIPO 3 

EMBUTIDO 
(múltiplas unidades de análise) TIPO 2 TIPO 4 

Fonte: Yin (2010, p. 61).  

 

A presente dissertação analisa um estudo de caso único, holístico, a partir de 

uma unidade de análise – uma indústria de pequeno porte do setor de alimentos. 

Este tipo de abordagem é adequada quando o caso tem condição de confirmar, 

contestar e entender a teoria referenciada no trabalho; quando se trata de um caso 

raro ou extremo, ou ainda, quando é um caso revelador, no qual se observa um 

fenômeno previamente inacessível à investigação científica. 

Para a realização do estudo de caso, foi imprescindível a utilização do 

protocolo do estudo de caso que, segundo Yin (2010), apresenta os procedimentos 

e as regras gerais que foram seguidas neste estudo e sua função é a de aumentar a 

confiabilidade da pesquisa ao servir como guia ao investigador.  
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a) Visão geral do projeto:  

 

A globalização de grandes redes varejistas, a segmentação do mercado e a 

conseqüente ampliação da diversificação de produtos ofertados pelas indústrias, entre 

outros fatores, favoreceram o aumento da complexidade de negociação entre fabricantes 

e distribuidores ao longo das últimas décadas. Tais acontecimentos impulsionaram o 

surgimento do Trade Marketing que propunha que os clientes (varejistas) passassem a 

ter o mesmo grau de importância do que o consumidor final, com estratégias desenhadas 

para atendê-los com maior excelência e eficiência, sem reduzir ou, se possível, recuperar 

os lucros dos fabricantes (SCHNEIDER, 2013). 

Estudos como o de Alvarez (1999, 2008), Motta (2007), Schneider (2013), 

Amui (2012) e Motta, Santos e Serralvo (2008) demonstraram que o Trade 

Marketing vem sendo aplicado de distintas maneiras e circunstâncias por empresas 

multinacionais de grande porte, mostrando-se capaz de atuar no ponto de venda 

para garantir que as estratégias de marketing do fabricante sejam visíveis, atrativas 

e gerem os resultados de vendas esperados (ALVAREZ, 2008). 

O objetivo desse estudo é analisar como a aplicação do Trade Marketing 

pode se dar em pequenas indústrias, uma vez que somente no estado de São Paulo 

existem mais 200 mil empresas industriais enquadradas nessa classificação e, 

apesar de constatada a importância socioeconômica desse segmento para o país, 

ainda há lacunas em estudos e pesquisas sobre a gestão de organizações com 

essas características. O embasamento teórico que direciona esta pesquisa está 

fundamentado nas proposições teóricas de autores como Motta, Santos e Serralvo 

(2008), Alvarez (1999, 2008), Davies (1993), Randall (1994) e Motta (2007). O 

modelo teórico aprovado como padrão nesta pesquisa foi construído com base nas 

variáveis do Trade Marketing Mix abordadas por Davies (1993) e Alvarez (2008). O 

Trade Marketing considera cada cliente como um mercado e a aplicação dos 

elementos do seu composto será utilizada para maximizar a participação e a 

lucratividade em cada cliente individualmente (DAVIES, 1993).   

A unidade de análise dessa pesquisa estará representada por uma pequena 

indústria do setor de alimentos, a SuaviPan, que apresentou o perfil que se buscava 

para a realização dessa pesquisa, na medida em que é uma indústria de bens de 

consumo de pequeno porte, segundo classificação do SEBRAE, com 

aproximadamente 50 funcionários e faturamento de até R$ 3,6 milhões. 
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b) Procedimentos de campo: 

 

O método de estudo de casos, segundo Yin (2010, p. 111), permite que 

evidências sejam obtidas através de seis fontes de dados: documentos, registros de 

arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos, 

e cada uma delas requer habilidades e procedimentos metodológicos específicos. 

As evidências adotadas nesse estudo de caso foram obtidas atendendo a duas 

fontes de evidências, que são: entrevistas e observação direta. 

Após um primeiro contato com a SuaviPan para certificar o seu enquadramento 

no perfil de organização que se buscava analisar neste estudo, pequena indústria de 

bens de consumo, e o seu interesse e disponibilidade para a participação, a entrevista 

foi agendada e realizada na sede da empresa com o gerente de marketing, ao qual 

nome pretende-se manter em sigilo. Seguindo o roteiro semi-estruturado elaborado 

previamente, iniciou-se a coleta de dados partindo do princípio de que seria uma 

conversa informal na qual a pesquisadora buscaria garimpar informações que lhe 

pemitissem analisar como a empresa aplica os conceitos de Trade Marketing. A 

entrevista durou cerca de duas horas e foi gravada para assegurar que nehuma 

informação fosse perdida ou esquecida, em seguida foi transcrita para possibilitar uma 

melhor compreensão acerca dos resultados obtidos. 

O roteiro semi-estruturado da entrevista foi elaborado tendo como referência o 

estudo realizado por Schneider (2013) como cumprimento de sua dissertação de 

mestrado pela Universidade de Santa Cruz do Sul. O estudo propunha analisar a 

aplicação do conceito de Trade Marketing por meio das variáveis do Trade 

Marketing Mix em indústrias fornecedoras da rede supermercadista brasileira, no 

que tange às atribuições e à estrutura do Trade Marketing, considerando empresas 

que possuem departamentos formais constituídos para tal, bem como aquelas que 

desenvolvem estas ações junto a outros departamentos.  

Em razão de proporcionar um panorama de Trade Marketing em 

organizações cuja estrutura desse departamento não estava formalizada e explorar 

algumas de suas estratégias, o questionário de perguntas fechadas organizado pelo 

autor mostrou-se proveitoso e adequado para ser servir como base da formulação 

das perguntas abertas utilizadas na coleta de dados desse estudo.  Por se tratar de 

uma entrevista com roteiro semi-estruturado, na qual se supõe uma conversação 

continuada entre informante e pesquisador, as perguntas selecionadas a partir do 
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questionário elaborado por Schneider (2013) sofreram adaptações a fim de que as 

respostas pudessem emergir de forma mais livre, não sendo condicionadas a uma 

padronização de alternativas (QUEIROZ, 1988). O questionário elaborado por 

Schneider (2013) pode ser conferido nos anexos dessa dissertação. 

  

c) Questões de Pesquisa:  

 

Por meio desse estudo, procurou-se identificar e analisar as respostas para 

as seguintes questões: 

Quadro 5: Questões da Pesquisa 

 Variável “Marketing e Mix de Produtos” 

1 Como é o processo de inovação de produtos e de renovação do portfólio? 

2 Como são coletadas informações de mercado que permitam  
desenvolver novos produtos? 

3 Quais são os principais fatores que influenciam a formação  
do portfólio de produtos? 

4 Existe integração entre as estratégias de marketing e de Trade Marketing na definição do 
portfólio de produtos? 

5 O mix de produtos é direcionado à equipe de vendas em função  
dos tipos e perfis de canais e de clientes? 

6 
Há indicadores de performance de produtos que considerem sua  
posição no ponto de venda?  

 
Variável “Propaganda, Promoção e Merchandising”  

7 
A empresa propõe ações promocionais de sell out (esforço de venda ao consumidor 
final)? 

8 Faz ações de ponto de venda com o cliente? São baseadas no tamanho dos clientes? 

9 
Possui verbas específicas em seu orçamento anual (budget) para ações promocionais 
com os clientes? 

 
Variável “Vendas e Canais”  

10 A empresa elabora planos comerciais formais para os clientes? 

11 
Como orienta a equipe de vendas quanto às políticas praticadas? As políticas comerciais 
são divididas regionalmente?  

12 Como a empresa media os conflitos com os canais? 

13 Tem um plano estruturado de ações de promoção e merchandising por cliente e por 
canal? 
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Variável “Serviços e Logística”  

14 Como a empresa controla o estoque do cliente? Ocorre quebra de estoque?  

15 Possui abastecimento automático do ponto de venda nos principais clientes? Utiliza EDI? 

16 Tem equipe de repositores? De Promotores? Como funcionam? 

 
Variável “Preço”  

17 Identifica a movimentação de preços dos concorrentes? 

18 Quem define os preços de venda aos clientes? E ao consumidor final? 

19 A empresa controla se o preço praticado ao consumidor final está de acordo com sua 
estratégia de marketing? 

20 A empresa controla os preços praticados no canal? 

 
Variável “Resultado e Rentabilidade”  

21 Sabe quanto custa atender cada cliente? 

22 Sabe qual é a rentabilidade obtida com cada cliente? 

23 A empresa define objetivos de resultado, claros e mensuráveis, para as ações que serão 
implantadas? 

Fonte: Próprio Autor.  
 

 

d) Procedimentos de Análise: 

 

A condução da análise dos dados coletados nesse estudo foi realizada de 

acordo com a “lógica de combinação de padrão” de Yin (2010, p. 145), o qual 

estabelece que esta lógica “compara um padrão fundamentalmente empírico com 

outro de base prognóstica. Se os padrões coincidirem, os resultados podem ajudar o 

estudo de caso a reforçar sua validade interna”.  

O padrão de base prognóstica está fundamentado nas proposições teóricas 

de autores como Alvarez (1999, 2008), Randall (1994), Motta (2007), Davies (1993), 

Kotler e Keller (2006), Coughlan et al. (2002), Rosenbloom (2002), Neves (1999), 

Silva Neto; Macedo-Soares; Pitassi (2011), Motta, Santos e Serralvo (2008), entre 
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outros, que foram levantadas na revisão bibliográfica dessa dissertação e que 

fornecerão a orientação teórica que direcionará a análise do estudo.  

O padrão empírico está baseado na análise do estudo de caso que procurou 

averiguar a aplicação do Trade Marketing na pequena indústria de bens de consumo 

segundo as seis variáveis do Trade Marketing Mix, descritas por Davies (1993) e 

Alvarez (2008) como: marketing e mix de produtos; preço; propaganda, promoção e 

merchandising; vendas e canais; serviços e logística; e resultados e rentabilidade, 

segundo alguns exemplos descritos a seguir.   

Na variável “Marketing e Mix de Produtos”, buscou-se analisar a variedade de 

itens e a amplitude da linha da empresa e se havia preocupação na adequação do 

mix de produtos por cliente e canal de vendas, por meio de questões como “Como é 

processo de inovação de produtos e de renovação do portfólio?”, entre outras 

Na variável “Preço”, buscou-se analisar se a empresa considerava o 

posicionamento de preços definido pela própria organização e se há preocupação 

com o giro dos produtos e margens praticadas pelo cliente intermediário, por meio 

de questões como “A empresa controla se o preço praticado ao consumidor final 

está de acordo com sua estratégia de marketing?”, entre outras.  

Na variável “Propaganda, Promoção e Merchandising”, buscou-se analisar se 

a empresa demonstra preocupação em elaborar planos de promoção para garantir a 

sua presença e visibilidade no ponto de venda por meio de questões como “A 

empresa propõe ações promocionais de sell out (esforço de venda ao consumidor 

final)?”, entre outras.  

Na variável “Vendas e Canais”, buscou-se analisar se a empresa demonstra 

preocupação com ações de sell out (esforço de vendas ao consumidor final), se 

existe um nível de integração entre os departamentos na oferta de ações conjuntas 

e se há preocupação em evitar conflitos entre os diversos canais de vendas 

atendidos pela organização, por meio de questões como: “Como orienta a equipe de 

vendas quanto às políticas praticadas?”, entre outras.  

Na variável “Serviços e Logística”, buscou-se analisar se a empresa se 

preocupa em oferecer um nível adequado de prestação de serviços, como análise 

dos estoques, a exposição correta dos produtos e ações promocionais, por meio de 

questões como “Como a empresa controla o estoque do cliente?”, entre outras.  
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Na variável “Resultados e Rentabilidade”, buscou-se analisar se a empresa 

possue métricas mínimas para análise dos investimentos nos clientes e pontos de venda, 

por meio de questões como “Sabe quanto custa atender cada cliente?”, entre outras.  

 

Estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação destina-se a analisar a aplicação do Trade Marketing em 

indústrias de bens de consumo de pequeno porte e, neste sentido, se apresenta em 

dois capítulos, sendo que o primeiro contextualiza as abordagens teóricas referentes 

ao tema central, Trade Marketing, divididas em nove tópicos. O conteúdo de cada 

tópico assim como alguns dos autores neles referenciados são sucintamente 

descritos e apresentados no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Tópicos do Capítulo 1 
TÓPICO 1:          CANAL DE DISTRIBUIÇÃO AUTORES 

Contextualiza a importância dos canais de distribuição no processo de 
compra, demonstrando que a gestão eficiente dos mesmos oferece 
grande potencial para o desenvolvimento de vantagem competitiva.  

Destaca a relevância da estabilidade e da eficiência no gerenciamento 
do relacionamento entre os elos do canal como pré-requisitos 

essenciais para o sucesso da parceria na busca compartilhada e 
coordenada de objetivos comuns. 

ROSENBLOOM (2002), PIGATTO; 
SANTINI; SOUZA (2011),  

NEVES (1999), COUGHLAN et al. 
(2002),  KOTLER; ARMSTRONG 

(2007), DOMMERMUTH; ANDERSEN 
(1969), KOTLER; KELLER (2006), 
LAS CASAS (2012), McCARTHY 

(1982). 

TÓPICO 2:      ESTRUTURA DO CANAL DE DISTRIBUIÇÃO AUTORES 

Estuda o conjunto de decisões estratégicas que envolvem  
a estruturação do canal de distribuição, que deve refletir tanto as 

metas estratégicas da organização quanto ser capaz de alcançar os 
objetivos de eficiência na busca da satisfação das necessidades dos 

clientes e em ser superior aos concorrentes. Pontua a grande 
variedade de formatos existentes para estruturar um canal de 

distribuição. 

CONSOLI (2005), KOTLER; KELLER 
(2006), ROSENBLOOM (2002), 

McCALLY (1996), COUGHLAN et al. 
(2002), ANDERSON; DAY; RANGAN 

(1997).   

TÓPICO 3:          RELAÇÃO: INDÚSTRIA x VAREJO AUTORES 

Explora a complexa relação entre indústria e varejo na busca pela 
maximização de lucro bem como a imprescindibilidade de um 

gerenciamento eficaz desses conflitos, evidenciando a necessidade da 
substituição de divergências por relações integradas de médio e longo 
prazo que promovam ações conjuntas de modo a melhorar a venda ao 

consumidor final e proporcionar melhores resultados para ambas as 
partes. 

ALVAREZ et al.(2004), PIGATTO; 
ALCANTARA (2003), MIRANDA 
(1997), RANDALL (1994), RICA 

(2010), BENOUN; HÉLIÈS-HASSID 
(2004), ALVAREZ (1999, 2008), 

AURIER; LANAUZE (2011). 
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TÓPICO 4:              TRADE MARKETING AUTORES 

Conceitua Trade Marketing abordando os aspectos que culminaram 
para o seu surgimento. Destaca-se o seu papel no realinhamento das 
relações entre os membros do canal e na mudança da orientação de 

negócios do fabricante que, para alcançar melhores resultados, passa 
a tratar o varejista como um cliente com singularidades a serem 

respeitadas. 

MOTTA (2007), ALVAREZ (2008), DE 
ALMEIDA et al.(2012), SILVA NETO; 
MACEDO-SOARES; PITASSI (2011), 

DAVIES (1993), LABAJO (2007), 
TOLEDO et al. (2007), MOTTA; 
SANTOS; SERRALVO (2008), 

RANDALL (1994).  

TÓPICO 5:               OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES DE  
                                         TRADE MARK ETING AUTORES 

Verifica-se a importância do alinhamento das estratégias de Trade 
Marketing com as estratégias de marketing e vendas do fabricante e 

com as estratégias do cliente varejista para promover um atendimento 
com tratamento mais especializado em ações técnicas e objetivos 

específicos, desenvolvidos especialmente a partir do perfil do cliente. 
São apresentados os objetivos e atribuições de Trade Marketing para 

a conquista do consumidor no ponto de venda.  

SERRALVO, JOÃO, CARDOSO 
(2011), SILVA NETO; MACEDO-

SOARES; PITASSI (2011), MORALES 
(2000), DAVIES (1993), LABAJO 

(2007), TOLEDO et al. (2007), 
ALVAREZ (2008), ARBACHE et al. 

(2006), MOTTA (2007). 

TÓPICO 6:         VARIÁVEIS DO TRADE MARKETING MIX AUTORES 

Apresenta e explora as seis variáveis controláveis do Trade Marketing 
representadas pelo Trade Marketing Mix, que são instrumentos 

disponíveis para orientar a interação do fabricante com o varejista de 
modo a desenvolver um relacionamento de longo prazo fundamentado 

em interesses em comum. 

ALVAREZ (2008), DAVIES (1993). 

TÓPICO 7:         ESTRUTURA DO TRADE MARKETING AUTORES 

Demonstra as múltiplas interações que Trade Marketing tem com 
diversos setores da organização e as peculiaridades que envolvem a 

estruturação empírica do departamento. Explora as constatações 
divergentes de autores sobre o posicionamento de Trade Marketing na 

organização. 

LABAJO; CUESTA (2004), MOTTA; 
SANTOS; SERRALVO (2008), 

RANDALL; SETH (2005), SILVA 
NETO; MACEDO-SOARES; PITASSI 

(2011), MORALES (2000), AMUI 
(2012).   

TÓPICO 8:      IMPLANTAÇÃO DO TRADE MARKETING AUTORES 

Discorre sobre a implantação do conceito de Trade Marketing na 
organização, que deve refletir a necessidade da empresa, e a 

apresentação das fases e/ou etapas desse processo abordadas por 
diferentes autores. 

MOTTA (2007), ALVAREZ (2008), 
LIRIA (2001), COSTA (1997). 

TÓPICO 9:       OS PROFISSIONAIS DO TRADE MARKETING  AUTORES 

Identifica as principais funções atribuídas ao profissional de Trade 
Marketing, apontando características e competências que um 

profissional dessa área deve possuir. 

MORALES (2000), SCHNEIDER 
(2013), ALVAREZ (2008). 

Fonte: Próprio Autor.  
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O segundo capítulo apresenta o estudo de caso realizado em uma indústria 

de pequeno porte do setor de alimentos, a SuaviPan, por meio de uma pesquisa 

qualitativa-exploratória, que seguiu o protocolo do estudo de caso proposto e que 

confrontará a prática com a teoria abordada no primeiro capítulo, para, 

posteriormente, desenvolver e apresentar as análises e resultados diante da 

metodologia descritiva-crítica de natureza qualitativa. Este capítulo é finalizado com 

as considerações finais ponderando as conclusões.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

Neste capítulo é realizada a revisão teórica que embasará a análise do estudo 

de caso dessa dissertação. Serão contextualizados e estudados os conceitos do canal 

de distribuição, mediante a sua importância no desenvolvimento de vantagem 

competitiva para as organizações, bem como o conjunto de decisões estratégicas que 

envolvem a sua estruturação, passando pela exploração da complexa relação entre 

fabricante e varejista que, ao demandar novas formas de interação, favoreceu o 

surgimento do Trade Marketing. Em seguida, a pesquisa acerca do tema central 

desse trabalho, Trade Marketing, é aprofundada ao abordar os seus objetivos e 

atribuições, examinar as seis variavéis do Trade Marketing Mix, demonstrar as 

múltiplas interações do departamento em razão das diversas estruturas nas quais ele 

pode ser inserido, discorrer sobre a implantação do conceito nas organizações e, 

ainda, ao identificar as principais funções atribuídas ao profissional de Trade 

Marketing. O capítulo se encerra com a apresentação de pesquisas conduzidas sobre 

Trade Marketing que influenciaram o desenvolvimento da presente dissertação.    

 

1.1 Canal de Distribuição 

 

Há algumas décadas, as necessidades básicas de uma família, como a 

alimentação e a higiene, podiam ser parcialmente atendidas em uma pequena 

mercearia de bairro. Não se encontrava ali grande variedade de produtos e marcas, 

as opções de compra eram bastante limitadas e a maioria dos estabelecimentos se 

especializava em um único nicho de produto (ROSENBLOOM, 2002).  

O ponto de venda não oferecia nenhum tipo de serviço diferenciado ao seu 

cliente: o freguês solicitava o produto que queria adquirir e o vendedor, por detrás de 

um balcão, entregava-o a ele. A clientela era fiel ao mesmo ponto de venda, por isso 

a relação entre vendedor e cliente era estreita. Nesse período, o revendedor era alvo 

de domínio dos fabricantes. As estratégias de venda, incluindo o preço de revenda, 

eram estabelecidas pelos próprios produtores. O varejista, refém da indústria, tinha 

apenas de cumprir as ordens (CHURCHIL JR; PETER, 2012).  

O cenário descrito acima é bem diferente do qual se vivencia hoje. Ao longo 

das últimas décadas, fatores como: a globalização, a mudança no perfil do 

consumidor, o aumento da concorrência, o crescimento do poder econômico 
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varejista - desencadeado por fusões e aquisições que transformaram esse setor em 

poderosas redes - provocaram significativas mudanças na relação indústria versus 

varejo, que se configura dentro do contexto do canal de distribuição.  

O canal de distribuição é uma das variáveis estratégicas do marketing que 

estão reunidas em quatro grandes grupos, classificados por McCarthy (1982) como 

os 4P’s do marketing. Para Kotler e Keller (2006), as variáveis do composto de 

marketing (4P’s) são caracterizadas como fatores controláveis pela organização, que 

as adota para atingir suas necessidades de lucratividade. 

A título de ilustração, a figura 1 representa a disposição das variáveis básicas 

do composto de marketing (4P’s): 

 

Figura 1: Variáveis Estratégicas do composto de Marketing (4P’s) 

MERCADO
ALVO

PRODUTO

-Marca

-Embalagem

-Serviço

-Qualidade

PREÇO
-Descontos

-Prazos

-Concessões

-Cond. Pagamento

PROMOÇÃO

-Força de Vendas

-Relações Públicas

-Propaganda

-Publicidade

PRAÇA
-Canais de Distribuição

-Estoque

-Transporte

-Cobertura

 
Fonte: Próprio autor, baseado em Kotler e Keller (2006). 

 

Uma das principais tarefas do gerenciamento de merketing é perseguir 

mercados-alvo potenciais e desenvolver estratégias apropriadas e coordenadas de 

produto, preço, promoção e praça a fim de servi-los em um ambiente dinâmico e 

competitivo (KOTLER; KELLER, 2006). 

Para que as necessidades de determinado mercado sejam atendidas, os 

produtos precisam estar disponíveis, precisam de alguma forma ser distribuídos aos 

mercados por meio de um canal (LAS CASAS, 2012). A maioria dos fabricantes não 

vende seus produtos diretamente para os consumidores finais. A ligação entre esses 

dois elementos é constituída por vários intermediários que, em conjunto, formam o 

canal de marketing – também chamado de canal de distribuição.  
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Os fabricantes delegam as atividades de distribuição a outras organizações, 

com vistas à obtenção de diversas vantagens e/ou devido a algumas limitações, 

como por exemplo, a falta de recursos que os fabricantes podem enfrentar para 

montar uma rede de comercialização direta aos seus consumidores ou até mesmo 

carência de expertise necessária para operar todas as tarefas de distribuição 

indispensáveis para levar os seus produtos efetivamente e eficientemente até aos 

seus clientes (KOTLER; KELLER, 2006).  

Rosenbloom (2002) relata que se um fabricante quisesse distribuir por conta 

própria os seus produtos aos seus milhares de clientes, provavelmente, precisaria de um 

ponto de venda adequado para a ação de venda e necessitaria manter uma gigantesca 

ordem de serviços e instalações para lidar com o volume dos pequenos pedidos 

individuais. Além disso, haveria de manter um grande volume de inventário para atender 

a demanda, precisaria de, no mínimo, vários armazéns separados em diferentes partes 

do país e teria que providenciar o transporte dos produtos até os consumidores. Em 

resumo, o custo para a indústria operar as tarefas de distribuição seria enorme. 

Os canais de distribuição tem extrema importância no processo de compra, 

não só em termos de disponibilização de produtos, mas também, e principalmente, 

na motivação e facilitação desse processo (ROSENBLOOM, 2002). Nesta mesma 

linha de pensamento, Neves (1999) afirma que os canais de distribuição são 

análogos a uma rede orquestrada que cria valor aos usuários finais, através das 

utilidades de forma, posse, tempo e, sobretudo, lugar. Alega que somente por meio 

da distribuição e por intermédio de seus canais, os produtos chegam até aos 

consumidores, uma vez que necessitam ser transportados para lugares acessíveis, 

estocados e trocados por outros recursos. 

Wilkinson (2001) discorre que diversos avanços foram feitos nos últimos anos, 

envolvendo aspectos políticos e econômicos dos canais de distribuição, o 

relacionamento de rede entre empresas e cadeias produtivas, os mercados business to 

business, a natureza e papel das relações entre compradores e vendedores, e o estudo 

institucional dos intermediários de canais. Tais estudos permitiram o aprofundamento do 

conhecimento sobre a complexa relação e estruturação dos canais abrangendo até 

mesmo outras áreas como economia, geografia, sociologia e política. 

Ainda assim, de acordo com Rosenbloom (2002), o canal de distribuição 

recebeu pouca atenção em comparação as outras três áreas estratégicas do 



35 

 

composto de marketing. Entretanto, o autor revela que essa realidade vem mudando 

em função de pelo menos cinco fatores: 

 

1. Maior dificuldade de conquistar uma vantagem competitiva sustentável.  

2. Poder crescente dos distribuidores, especialmente os varejistas.  

3. Necessidade de diminuir custos de distribuição.  

4. Revalorização do crescimento.  

5. Crescente papel da tecnologia.  

 

A gama de indústrias é enorme em termos de diversidade de bens e serviços 

e de tamanho. As linhas de produtos e o número de marcas por empresa, por 

exemplo, aumentaram consideravelmente, segmentando o mercado em pequenos 

grupos. Essa estratégia de marketing busca aumentar a participação da empresa no 

mercado e diminuir a força de seus concorrentes. Todavia, ao considerar que todas 

as empresas aplicam a mesma estratégia, constata-se que a quantidade de novos 

produtos lançados no mercado cresce de maneira acentuada ao passo que o nível 

de diferenciação e ineditismo diminui (ROSENBLOOM, 2002).  

A identificação do produto pelo consumidor, então, torna-se mais difícil em meio ao 

vasto portfólio de ofertas e desperta a necessidade de ações estratégicas mais incisivas 

no ponto de venda, onde ocorre a decisão de compra. Além disso, como a quantidade de 

produtos e marcas ofertadas é superior ao espaço físico no ponto de venda, cresce a 

concorrência pela exposição dos produtos e aumenta o poder dos varejistas. 

Obter vantagens competitivas baseadas em preço também é mais difícil dada 

a globalização, que permite as empresas operar em diversas localidades do mundo, 

poder alcançar grandes escalas e, consequentemente, reduções nos custos, 

tornando difícil a manutenção a longo prazo de vantagens baseadas apenas em 

preços (ROSENBLOOM, 2002). 

O processo de concentração do poder econômico por meio de fusões e 

aquisições, o alto grau de crescimento do setor e o valor agregado pelos distribuidores 

aos produtos comercializados, especialmente por redes de supermercados, implicam em 

imenso poder de barganha aos varejistas, fato que obriga os fornecedores a oferecer 

condições privilegiadas de compra de suas mercadorias ( DE OLIVEIRA, 2011).  

A alteração dos processos de gestão do varejo alinhada ao uso da tecnologia 

permite ainda ao varejista conhecer os seus consumidores profundamente e definir o 
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mix de produtos adequados, vantagens que tornam os fabricantes cada vez mais 

dependentes das informações do varejo. Ações como: arrumação da gôndola, 

demonstrações, reposição de produtos, material de divulgação e promoções de 

vendas ficam a cargo, cada vez mais, dos fabricantes, embora estejam mais ligadas 

aos varejistas. Corstjens J. e Corstjens M. (2008) também ressaltam a importância 

das marcas próprias como principal fonte de vantagem competitiva para os 

varejistas conquistarem a fidelidade de seus clientes. 

A gestão dos canais de distribuição, portanto, oferece grande potencial para o 

desenvolvimento de vantagem competitiva (ROSENBLOOM, 2002). De acordo com 

Livato e Benedicto (2010), os novos “moldes” de competitividade requerem que as 

atenções sejam voltadas para uma gestão eficiente da cadeia de suprimentos no 

setor supermercadista, do produtor ao consumidor final dos produtos, reduzindo 

seus custos operacionais. 

Autores como Berman (1996), Czinkota (2001), Churchill Jr. e Peter (2012) e 

Iacobucci (2001) consideram que o papel do canal de distribuição dentro de um 

sistema formado por fabricante, varejista e consumidor é fundamental para uma 

posição competitiva sustentável. Acessar o mercado com os produtos e serviços 

rapidamente e eficientemente de forma que o cliente seja atendido com qualidade, 

exige o desenvolvimento de uma estratégia de canais de acesso ao mercado que 

seja capaz de gerar vantagem competitiva (NEVES, 1999). 

A economia de escala gerada pela especialização dos intermediários é que 

justifica sua maior eficiência ao desempenhar uma determinada função. Os 

intermediários existem e persistem porque acrescentam valores e eficiência ao 

sistema. Aos fabricantes, cabe a correta escolha de seu canal de distribuição, como 

parte integrante de seu planejamento estratégico, entretanto, os intermediários deste 

canal, como atacadistas e varejistas são os especialistas. Assim, dividindo uma 

tarefa complexa como a distribuição em tarefas menores e alocando especialistas é 

possível conquistar maior eficiência em todo o sistema (NEVES, 1999). 

Rosenbloom (2002) propõe três divisões básicas do canal de marketing: (1) 

produtores, (2) intermediários e (3) usuários finais. Os intermediários são divididos 

em atacadistas e varejistas e os usuários finais divididos em indústrias e 

consumidores, conforme ilustra a figura 2.  
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Figura 2: Divisão Básica do Canal de Marketing 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Rosenbloom (2002, p. 35). 

 

De acordo com essa divisão estabelecida pelo autor, os atacadistas estão 

envolvidos na compra e manipulação de produtos para a revenda a outras organizações 

– varejistas ou atacadistas – mas não vendem volumes siginificativos para consumidores 

finais. Os varejistas estão envolvidos na compra e manipulação de produtos para a venda 

ao consumidor final – famílias, indivíduos e uso doméstico. É o elo final com o 

consumidor na cadeia de distribuição (ROSENBLOOM, 2002). 

Coughlan et al. (2002) complementam a elucidação sobre os intermediários 

do canal de distribuição sustentando que os produtores e fabricantes são 

componentes de canal tipicamente envolvidos na criação dos produtos, sendo 

considerados a origem do canal. Ademais, como iniciam o processo de distribuição, 

sob o ponto de vista do fabricante, têm como aspecto chave da estratégia de 

marketing determinar a melhor maneira de chegar ao mercado. Os consumidores 

também são classificados pelos autores como membros do canal de marketing, pois 

podem desempenhar e, frequentemente, desempenham fluxos de canal, assim 

como fazem os outros membros do canal.  

Os canais de distribuição são caracterizados pelo número de níveis 

intermediários. Cada membro do canal de marketing constitui um nível, conforme 

ilustra a figura 3. Kotler e Keller (2006) não consideram o fabricante e o consumidor 

como componentes dos níveis de um canal, ou seja, se um canal for composto 

apenas pelo fabricante e o consumidor final, é designado pelos autores como um 

canal direto ou um canal de nível zero. De forma diferente, Neves (1999) e 
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Rosenbloom (2002) apontam que este mesmo canal, composto pelo fabricante e o 

consumidor, sem intermediários, é chamado de canal de dois níveis – número 

mínimo de níveis de um canal, para os autores. 

Embora a divergência na classificação dos níveis de canal de distribuição não 

tenha interferência significativa em sua análise, cabe ressaltar que este trabalho irá 

adotar a definição dos níveis de canal conforme indicado por Rosenbloom (2002), 

em virtude de sua expressiva tradição no estudo de canais de distribuição. 

 

Figura 3: Canais de Marketing de bens de consumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Baseado em Kotler e Keller (2006) e Rosenbloom (2002). 

 

Pequenas indústrias, objeto de estudo dessa dissertação, costumam utilizar o 

canal de quatro níveis (fabricante-atacadista-varejista-consumidor final), dado que 

não possuem recursos para desenvolver um esquema de marketing ambicioso e que 

necessitam do acesso ao mercado de grandes atacadistas para alcançar os 

inúmeros varejistas que poderão vender seus produtos. Este canal é mais indicado 

na distribuição de bens de conveniência, de emergência, alguns bens de compra 

comparada e de produtos muito sazonais (não perecíveis) (IKEDA, 1999). 

Estruturar um canal de distribuição é um esforço conjunto e coordenado de 

agentes que compartilham de objetivos comuns. Desse modo, a gestão eficiente do 
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relacionamento entre os elos é um elemento importante para a integração do canal 

de distribuição, tornando a estabilidade e a eficiência no gerenciamento do 

relacionamento pré-requisitos essenciais para o sucesso da parceria (PIGATTO; 

SANTINI; SOUZA, 2011).  

Autores como Coughlan et al. (2002) e Kotler e Armstrong (2011), afirmam 

que os intermediários de marketing, através de sua experiência, especialização, 

contatos e escala, oferecem aos outros membros dos canais mais do que podem 

usualmente atingir por eles mesmos em termos de sua eficiência superior no 

desempenho das funções básicas de marketing. Adicionalmente, ao oferecer 

diversidade de produtos aos consumidores finais, ampliam a possibilidade de 

escolha e facilitam o processo de busca.  

Os processos realizados pelo canal de marketing, como tornar o produto 

disponível ao consumidor, facilitar a negociação e estimular a compra, conforme 

relatado, exigem uma série de atividades. Elas estão sucintamente descritas na 

figura (4) a seguir, de acordo com as postulações de Alvarez (2008). 

 
Figura 4: Processos realizados pelo canal de marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora baseado em Alvarez (2008).  
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Dentre as várias definições propostas nas literaturas consultadas para canais 

de distribuição, este trabalho adota a de Coughlan et al. (2002), que definem canais 

de distribuição como: “um conjunto de organizações interdependentes envolvidas no 

processo de disponibilizar produtos e serviços para uso ou consumo”. A definição 

dos autores aponta que por ser um “conjunto de organizações interdependentes”, o 

canal de marketing não depende apenas do ótimo desempenho de uma única 

empresa, mas sim de todas as entidades envolvidas na sua atividade.  

Coughlan et al. (2002) destacam que o propósito desse processo é satisfazer 

os usuários finais no mercado, sejam eles consumidores ou compradores de 

empresas. Nesse prisma, postulam que um fabricante que utiliza intermediários para 

atender seus consumidores finais pode ser tentado a pensar que gerou “vendas” e 

criou “clientes satisfeitos” quando sua força de vendas coloca com sucesso volumes 

de um produto no estoque dos distribuidores. Contudo, a geração de “vendas” e 

“clientes satisfeitos” somente ocorrerá quando o intermediário efetivar sua ação no 

processo, traduzida na compra e uso efetivo do produto pelo consumidor final.  

Sob essa ótica fica evidenciada a questão do inter-relacionamento das 

organizações participantes da estrutura do canal. Assim sendo, o canal de 

distribuição é analisado como uma estrutura organizada e complexa que evolui 

constantemente, se configurando como um sistema dinâmico de funções específicas 

de marketing e não apenas uma seqüência de organizações envolvidas na 

distribuição de bens (DOMMERMUTH; ANDERSEN, 1969). 

 

1.1.1 Estrutura do Canal de Distribuição 

 

A decisão sobre canais de distribuição pode ser considerada estratégica no 

microuniverso de cada empresa, na medida em que busca aumentar lucros e baixar 

custos, ao mesmo tempo que apresenta sua relevância em nível macro ao envolver 

forças ambientais indutoras e restritivas, responsáveis por fatores que provocam ou 

estimulam mudanças ambientais, tais como: comportamento do consumidor, cultura 

organizacional, intervenção governamental e urbanização (CONSOLI, 2005). 

A estrutura do canal de distribuição se refere a disposição que um canal 

assume para executar as tarefas peculiares de distribuição, isto é, colocar os 

produtos à disposição dos consumidores. Esta estrutura deve refletir tanto as metas 

estratégicas da organização, como atingir determinada participação de mercado, 
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atingir determinado nível de lucratividade ou atingir um segmento específico quanto 

ser capaz também de alçançar os objetivos de eficiência, como a redução de custos 

administrativos, por exemplo (HUTT; SPEH, 2012). 

O conjunto de decisões sobre a forma como os produtos devem deixar o 

produtor e chegar até ao consumidor final, formando assim o canal de distribuição, 

envolve a definição da (1) extensão do canal, (2) da intensidade da distribuição e (3) 

dos tipos de intermediários (ROSENBLOOM, 2002; KOTLER; KELLER, 2006). 

Segundo Consoli e Neves (2008, p. 84-85), a escolha da estrutura de canal 

pode ser explicada da seguinte maneira: 

 

A extensão dos canais, ou seja, o número de agentes envolvidos desde 
o produtor até o usuário final pode ser explicada com a estrutura de 
adiamento-especulação de Bucklin (1965), que se baseia no risco, 
incerteza e custos envolvidos na facilitação das trocas, melhorando 
assim o entendimento das condições em que a presença de canais 
diretos ou indiretos deverá prevalecer. No entanto, uma variedade de 
fatores ambientais também influenciam a formulação estratégica da 
estrutura de canais. Tais fatores podem ser tecnológicos, sociais e 
étnicos, governamentais, geográficos e culturais.  
  
 

Nesta concepção, os autores esclarecem que o adiantamento-especulação, 

ao procurar eliminar riscos ajustando a produção e distribuição à demanda, poderia 

produzir eficiência nos canais de distribuição como, por exemplo, evitar que o 

produtor produza e embarque produtos apenas quando os pedidos estivessem 

confirmados, no entanto, há de serem considerados os fatores ambientais que 

induzem a construção estratégica da estrutura dos canais. 

Coughlan et al. (2002) definem que a escolha da intensidade da distribuição 

representa a decisão sobre quantos de um certo tipo de parceiro de canal se deve 

envolver em um mercado, ou seja, o número de intermediários utilizados em um 

mesmo nível de canal determina a intensidade de distribuição. De modo geral, 

segundo os autores, as possibilidades para a intensidade de distribuição variam entre: 

 

(a) Distribuição Intensiva: quando o produto é vendido para o maior número 

possível de intermediários. 

(b) Distribuição Exclusiva: quando um único varejista ou atacadista recebe 

uma franquia para vender o produto em uma limitada área geográfica. 
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(c) Distribuição Seletiva: quando se negocia com um número limitado de 

atacadistas e varejistas, mas não a ponto de uma negociação exclusiva.  

 

Ao escolher o nível adequado de intensidade de distribuição, o produtor deve 

equilibrar os fatores potencialmente conflitantes. Por exemplo, Coughlan et al. (2002) 

afirmam que o desejo dos usuários finais de procurar é muito importante e quando este 

desejo for baixo, um nível mais alto de intensidade de distribuição será adequado. 

Quanto aos tipos de intermediários, McCally (1996) destaca que a estrutura de 

canais de distribuição consiste na integração de três componentes básicos: (1) a fonte 

do produto ou fabricante; (2) os canais intermediários (atacadistas, varejistas e 

distribuidores); e (3) os usuários ou consumidores do produto. Dessa forma, o autor 

observa que os extremos do canal de marketing são representados pelo fabricante, que 

é a origem, e pelo usuário, que é o destino final do produto. Assim, a presença ou 

ausência de um determinado tipo de membro de canal é ditada por sua habilidade em 

desempenhar os fluxos de canal necessários para agregar valor os usuários finais.  

A figura (5), abaixo, ilustra as variáveis discutidas até o momento para melhor 

entendimento do processo de descisão sobre a estruturação de canais de distribuição. 

 

Figura 5: Organização do conjunto de decisões sobre a estrutura de canais de distribuição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Próprio Autor.  

 

Em Consoli (2005) pode-se verificar que além da influência dos fatores 

econômicos sobre a maneira como os canais são estruturados, há uma variedade de 

fatores ambientais que também influenciam a formulação estratégica da estrutura de 
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canais, tais como fatores tecnológicos, sociais e étnicos, governamentais, geográficos e 

culturais. Baseado em diversos autores, Consoli (2005) propõe um enquadramento 

dessas variáveis de acordo com o mercado, o produto, a empresa, os intermediários, o 

ambiente e o comportamento do canal. De Matos (2008, p. 42), por sua vez, simplifica a 

estruturação de Consoli (2005), conforme o quadro (7) a seguir.  

 

 

Quadro 7: Variáveis que influenciam a escolha da estrutura de canal 

VARIÁVEIS DE MERCADO 

Amplitude geográfica Considera o tamanho da área geográfica, localização e distância dos fabricantes. 

Tamanho do mercado Envolve o número de clientes. 

Densidade do mercado Refere-se ao número de unidades compradoras por unidade de área. 

Comportamento do 
 mercado Refere-se aos comportamentos de compra. Quem, como, quando e onde compram. 

VARIEDADES DE PRODUTO 

Tamanho, variedade  
e peso do lote Considera tamanho, lote e seus custos inerentes de motivação e carregamento. 

Perecibilidade Considera características de deterioração física. 

Valor unitário Considera a viabilidade de distribuição isolada ou a necessidade de  
economias de escala (margem x custos). 

Grau de Padronização Considera características quando há customização ou há padronização. 

Tecnicidade Considera características técnicas ou específicas, grau de necessidade de 
informações e atendimento e serviço especializado. 

Inovação e Tecnologia Considera e necessidade de promoções e esforços para a criação de demanda. 

Importância para  
o usuário 

Envolve questões como o custo, o grau de envolvimento, a dependência do 
fornecedor e se há utilização como componente de outros produtos. 

Embalagem e Marca Envolve características da embalagem e importância e notoriedade da marca. 

Margem bruta do canal Refere-se à diferença entre os custos de produção e preço de venda ao consumidor. 

Característica Comercial Considera se a compra é de conveniência ou comparativa, dentre outras. 
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VARIEDADES DA EMPRESA 

Tamanho Considera o poder no canal e flexibilidade para escolher estruturas alternativas. 

Capacidade Financeira 
Capacidade de investimento em força de vendas, estruturas de distribuição e 
processamento de pedidos, dependendo menos de intermediários. 

Objetivos e Estratégias Dentre outras, considera o nível de controle, vendas, cobertura, e custos desejado. 

Ativos específicos Considera os ativos utilizados no canal que tem restrição de usos alternativos. 

Banco de dados  
de clientes 

Refere-se à necessidade de manutenção de informações atualizadas sobre clientes. 

VARIEDADES DOS INTERMEDIÁRIOS 

Disponibilidade Considera a existência e/ou disponibilidade de intermediários capacitados. 

Custos Refere-se aos custos de usar intermediários para desempenho de serviços do canal. 

Serviços oferecidos 
Refere-se à quantidade e tipos de serviços oferecidos pelos intermediários, 
envolvendo  
a dificuldade de escolha e seleção. 

VARIÁVEIS COMPORTAMENTAIS NOS CANAIS 

Presença de conflitos Percepção de um membro do canal de que as ações de outro membro podem impedir 
o alcance de suas metas. 

Equilíbrio de poder Refere-se à habilidade que um membro de canal possui para fazer com que outro 
membro faça algo de outra forma, sem sua influência, não faria. 

Divisão de papéis Refere-se a um conjunto de prescrições que define que comportamento um membro 
do canal deveria ter, considerando-se os fluxos e tarefas no canal de marketing. 

Comunicação e  
Relacionamento 

Considera se a comunicação e o relacionamento funcionam como fatores-chave para 
a união e a manutenção do canal, fornecendo a base para o compartilhamento de 
informações entre os membros e o ambiente. 

Fonte: De Matos (2008, p. 42) adaptado de Consoli (2005). 
 

O que determina a estratégia de estrutura de um canal de distribuição é o 

alinhamento estratégico dos recursos das empresas na busca da satisfação das 

necessidades dos clientes e em ser superior aos concorrentes (ANDERSON; DAY; 

RANGAN, 1997). Congruente a esta postulação, McCalley (1996) determina que ao 

ser desenvolvida para servir ao consumidor, a estrutura de canais de marketing deve 

começar pelo conhecimento de seu hábito de compra e não pelo desejo do 

fabricante em desenvolver uma estrutura específica de canal. 
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Ainda nesta linha de pensamento, Coughlan et al. (2002, p. 19) pontuam que 

a estrutura de canal que emerge baseada nas decisões comentadas é:  

 

Função do desejo dos membros do canal de atingir economias de 
escala relacionadas a cada um dos fluxos de marketing e da demanda 
dos consumidores por serviços. Uma estrutura ótima é a que minimiza 
os custos totais do sistema (tanto comerciais como dos usuários finais) 
já que ajusta apropriadamente o nível de serviços. Membros do canal 
tentam aumentar sua participação em cada fluxo com o objetivo de 
fornecer o melhor serviço com o menor custo. Essas mudanças 
envolvem um enorme esforço de coordenação e cooperação. Esta é 
uma das razões de ser tão crítica a gestão de canais de distribuição. 

 

Concluindo, os autores referidos afirmam que o assunto estrutura é central 

para canais de distribuição e não é simples pela grande variedade dos formatos 

existentes, conforme exposto e discutido neste tópico. 

 

1.2 Relação: Indústria x Varejo 

 

A relação entre a rede varejista e a indústria é bastante complexa, havendo 

simultaneamente interesses comuns e uma série de conflitos, pois embora busquem 

conquistar o consumidor final, e para tanto necessitam um do outro, tanto produtores 

quanto varejistas sempre almejam aumentar os próprios ganhos em suas 

negociações (COUGHLAN et al., 2002; PIGATTO; ALCANTARA, 2003; ALVAREZ et 

al., 2004). Para Rosenbloom (2002), dado que canais de distribuição são sistemas 

sociais, não há nenhuma maneira de escapar da dimensão fundamental e inerente a 

todos os sistemas sociais — o conflito, que, segundo o autor, pode ser visto como 

positivo no processo, pois ao menos significa que há uma relação.  

Os conflitos entre fabricantes e os canais são inerentes ao negócio de 

distribuição – fato este retratado há bastante tempo por Dommermuth e Aldersen 

(1969) – e podem surgir por motivos como disputa de poder e o desempenho de 

outros membros do canal. Nas relações de conflito, o poder aparece como um forte 

influenciador, pois pode controlar a estratégia de outros membros do canal e torná-

los dependentes e, conforme Alvarez et al. (2004), quanto mais dependente for o 

membro do canal, menor será o seu poder e mais suscetível estará a conceder 

favores aos desejos dos outros membros do canal.  
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O poder, entendido como a capacidade de um elemento em influenciar a 

decisão do outro, tem se concentrado no varejo, em função de alguns aspectos 

defendidos por Alvarez (1999, 2008), como: 

 

1. O alto crescimento, profissionalização e internacionalização do setor. 

2. Concentração do poder econômico em grandes redes por meio de fusões 

e aquisições. 

3.  Novos modelos de negócios que alinhados ao uso da tecnologia permitem 

ao varejista conhecer os consumidores profundamente tornando os 

fabricantes cada vez mais dependentes das informações do varejo. 

4. Surgimento de marcas próprias varejistas. 

5. Valorização do espaço de vendas em função da enorme quantidade de 

produtos e marcas disponíveis. 

 

Jary e Wileman (1998) ainda salientam que o processo decisório do 

consumidor irá definir primeiro a loja, na qual a compra será realizada, e, 

posteriormente, os produtos que serão comprados. 

Tanto varejistas quanto fabricantes buscam maximizar seus ganhos individuais 

nas negociações, podendo gerar uma situação de conflito entre ambas as partes. Além 

disso, é consenso que fornecedores (indústria) e distribuidores (varejo) são parceiros no 

objetivo de disponibilizar produtos para o consumidor final e, para isso, é importante 

haver uma negociação transparente entre ambos os lados (PIGATTO; ALCANTARA, 

2003). A função dos varejistas é garantir que os consumidores encontrem os produtos 

que procuram e a dos fabricantes é assegurar o contínuo abastecimento desses 

produtos no ponto de venda, conforme Alvarez (2008).  

De acordo com Jary e Wileman (1998), o consumidor final deve ser o foco de 

todos os elementos da cadeia de suprimentos, afinal, as vendas realizadas aos 

intermediários são apenas etapas do processo. Miranda (1997) ainda postula ser errôneo 

pensar que a relação entre produtores e revendedores é de curto prazo, na qual a venda 

do produto ao varejista finda a responsabilidade do fornecedor. Para o autor, as indústrias 

não devem concentrar todo seu esforço no sentido de vender para as lojas, mas sim 

encará-las e tratá-las como vendedoras de seus produtos e não como compradoras.  

Uma vez que o objetivo desses dois agentes do canal é conquistar o 

consumidor final é necessário que os mesmos não o perceba como o único fator 
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responsável pelos lucros, enquanto o distribuidor não seria mais percebido apenas 

como agente passivo e facilitador no processo de vendas ao consumidor final 

(BENOUN; HÉLIÈS-HASSID, 2004), mas também como um cliente importante, cujo 

negócio deveria ser compreendido (RANDALL, 1994).  

A oportunidade dos fabricantes estaria na mudança de enfoque estratégico, 

ao analisar os hábitos e necessidades dos clientes do canal como compradores 

potenciais da sua marca (RICA, 2010), com o ponto de venda sendo o local onde o 

fabricante pode desenvolver a sua imagem por meio do controle sobre a experiência 

de compra dos clientes (AURIER; LANAUZE, 2011). Em um ambiente no qual o 

mercado é cada vez mais dinâmico e turbulento, a habilidade de uma empresa em 

desenvolver e controlar com sucesso os seus relacionamentos com outras empresas 

emerge como uma competência e uma possível fonte de vantagem competitiva 

sustentável (BATT, 2003). O gerenciamento eficaz do conflito em canais de 

distribuição, portanto, é um fator-chave que contribui para o sucesso de um 

relacionamento duradouro entre parceiros de negócio (KOZA; DANT, 2007). 

Dentro desse contexto, para responder ao novo cenário de negócios, era 

necessário entender e interagir com os canais de distribuição de forma diferente ao 

que era feito anteriormente. Era necessário que o gerenciamento dos conflitos 

existentes oportunizasse a comunicação e a superação de divergências, 

estimulando maior confiança entre as partes (MILAN; MATOS, 2011). 

Para Alvarez (2008), as relações fragmentadas entre indústria e varejo foram 

substituídas por relações integradas de médio e longo prazo que promovem ações 

conjuntas, envolvendo vários setores da empresa fornecedora e revendedora, de 

modo que melhoram a venda ao consumidor final e tragam melhores resultados para 

ambas as partes. 

Segundo Alvarez (2008) é neste contexto que surge o conceito de Trade 

Marketing como 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. 
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1.3 Trade Marketing 

A complexa rede que abrange o canal de distribuição, exposta no curto prazo 

a um cenário de intensificação da competição, exige das empresas envolvidas neste 

processo mudanças na maneira de perseguir seus objetivos comerciais. O fato de 

que o poder de negociação está passando das mãos dos produtores para as mãos 

dos varejistas – independentemente do porte do varejo – que buscam suas próprias 

ações mercadológicas e criam sua própria imagem junto ao consumidor final, de 

forma independente aos produtores, é amplamente defendido por diversos autores, 

como Shocker, Srivastava e Ruekert (1994), Alvarez (1999), Benoun e Héliès-Hassid 

(1994), Liria (2001), Motta (2007), Motta, Santos e Serralvo (2008). 

Face a exigência de realinhamento das relações entre os membros do canal 

de distribuição, em todos os seus aspectos, no sentido de uma maior cooperação no 

alcance de objetivos, surge o Trade Marketing como uma prática eficiente para 

potencializar essa colaboração. Motta, Santos e Serralvo (2008, p. 39) descrevem, 

perfeitamente, essa circunstância: 

 

[...] a evolução dos canais de distribuição no mundo e no Brasil, foi 
decisiva para o surgimento do Trade Marketing. O mercado está 
diante de uma nova perspectiva nas relações indústria, varejo e 
consumidor. Com o fortalecimento do varejo no Brasil, as indústrias 
mudaram de atitude, transformando os varejistas em clientes. 

 

A colocação dos autores é reforçada por De Almeida et al. (2012) ao 

pontuarem que,  com o adevento do Trade Marketing, o fabricante passa a tratar 

cada membro do canal como um cliente que oferece singularidades a serem 

exploradas, de modo a aumentar a eficiência na conversão dos shoppers. Os 

autores ainda concluem que Trade Marketing implicaria, portanto, numa mudança de 

ênfase por parte dos fabricantes, objetivando alcançar o consumidor por meio do 

alinhamento de suas atividades de marketing com as necessidades de 

desenvolvimento de mercado dos varejistas, resolvendo um problema de 

distanciamento entre as tradicionais ações de marketing e o comportamento do 

consumidor no ponto de venda (SILVA NETO; MACEDO-SOARES; PITASSI, 2011). 

De acordo com Liria (2001) e De Almeida et al. (2012), a necessidade de 

colaboração entre fabricantes e distribuidores para a otimização de objetivos 

comuns foi o motivo desencadeante para o nascimento do Trade Marketing. O Trade 

Marketing propõe uma nova maneira de pensar, centrada no relacionamento entre 
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fornecedor e cliente, entendendo o varejista como um cliente, e não como um canal 

de distribuição, o que significa, portanto, uma mudança na orientação de negócios 

do fabricante (DAVIES, 1993). 

O termo Trade Marketing faz referência a um conceito relativamente novo, 

nascido da prática empresarial recente – anos oitenta – cuja origem alguns autores 

como Santesmases (1999) e Domenéch (2000) situam na empresa americana 

Colgate Palmolive, que cunhou esse termo para se referir a integração das funções 

do seu departamento de vendas e marketing, voltada para estreitar as relações 

comerciais com seus distribuidores. Liria (2001) situa a origem do Trade Marketing 

na Procter & Gamble em seu processo de colaboração com o Wal Mart, no intuito de 

reduzir os custos mediante a diminuição de estoques, promoções conjuntas ao 

consumidor e ações coordenadas de merchandising nos pontos de venda do Wal 

Mart. Já Randall (1994) afirma que os primeiros departamentos de Trade Marketing 

foram organizados na Europa – os varejistas europeus passaram por muitas 

transformações nas décadas de 80 e 90 que depois se espalharam pelo mundo, 

como a consolidação das grandes redes, por exemplo, e fomentaram o surgimento 

de áreas dedicadas ao relacionamento com o canal de distribuição.  

Quanto à origem do termo Trade Marketing, não existe uma uniformidade em 

publicações pesquisadas, havendo apenas uma convergência de opinião entre 

diversos autores de que o conceito é relativamente jovem e oriundo da prática de 

negócios desenvolvida durante a década de 1980 e depois incorporado na academia 

(ALVAREZ, 2008; DAVIES, 1993; DOMENÉCH, 2000; LIRIA, 2001; RANDALL, 

1994; SANTESMASES, 1999). 

Na literatura de Trade Marketing também não há uma consonância sólida em 

relação a definição do termo, cunhado como ferramenta (CORSTJENS J.; 

COOSTJENS M., 2008), denominado de conceito (LABAJO, 2007), intitulado como 

uma aliança estratégica (SANTESMASES, 1999) e até mesmo constituido como 

uma filosofia (ALVAREZ, 1999; TOLEDO et al., 2007).  

A disparidade em relação a designação do termo Trade Marketing foi 

registrada por Araújo e D’Andrea (2010, p. 42): 

Não há definição unívoca de Trade Marketing, mas sim uma série de 
abordagens que retratam diferentes aspectos do conceito. A própria 
existência de conceitos múltiplos se dá pela frase embrionária do 
tema em relação ao seu desenvolvimento, investigação e prática 
empresarial recentes, especialmente no Brasil. 
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Mediante esta constatação, torna-se importante a consulta a diferentes 

autores e obras na tentativa de encontrar a definição mais adequada ao objetivo 

deste estudo. 

Em Arbache et al. (2006, p. 136) encontra-se a seguinte definição:   

 

Trade Marketing é a ciência que investiga e discute o desenvolvimento 
das relações entre fabricantes e canais de venda, pelo entendimento da 
relação entre as marcas, pontos de venda e consumidores. 

  
 

Desse modo, os autores evidenciam a amplitude do conceito de Trade 

Marketing, que estabelece, de acordo com eles, a necessidade de se adaptarem 

produtos, logística e estratégias de marketing, de modo a conquistar o consumidor 

nos pontos de venda. 

Para Alvarez (2008, p. 71), Trade Marketing de configura da seguinte maneira: 

 

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. O Trade 
Marketing é, acima de tudo, uma filosofia da empresa, a qual entende 
que o foco no consumidor final deve ser ampliado para ação diante 
deste consumidor no ponto-de-venda, local da arena competitiva. 

 

Na definição do autor é possível constatar a necessidade de união entre as 

áreas de marketing e de vendas, com a intenção de reforçar o relacionamento entre 

a indústria e o cliente varejista. Alvarez (2008) vai além e transcende o conceito de 

Trade Marketing a nível de filisofia, a qual deve permear o trabalho da empresa no 

sentido de entender como o consumidor se comporta no momento da compra dentro 

do ponto de venda, para que, então, suas estratégias estejam alinhadas com este 

comportamento e possam, com isso, alcançar o sucesso desejado. 

Morales (2000), um dos primeiros autores a estudar este novo conceito no 

mercado espanhol, esclarece que a estrutura departamental é menos importante 

que a filosofia e os pressupostos de Trade Marketing aplicados. Nesta mesma linha, 

Toledo et al. (2007) defendem que Trade Marketing é, acima de tudo, uma filosofia 

da empresa, em que o foco no consumidor final deve ser ampliado para a ação 

diante deste consumidor no ponto de venda, local da arena competitiva. 

Do ponto de vista do fabricante, Araújo e D’andrea (2010, p. 42) definem 

Trade Marketing como “esforços de marketing realizados pelos fabricantes para 
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auxiliar seus canais de distribuição a vender produtos. Mais genericamente, significa 

a otimização da relação fabricante-distribuição”. 

Já sob o prisma do distribuidor neste novo esquema de relações nos canais 

de distribuição, Santesmases (1999. p. 55), conceitua Trade Marketing como:  

 

Uma aliança estratégica entre o fabricante e o distribuidor orientada a 
desenvolver ações conjuntas de publicidade, promoção e 
apresentação do produto no ponto de venda, a fim de incentivar a 
demanda final, em benefício de ambos. 

 

Segundo Motta, Santos e Serralvo (2008), o Trade Marketing atua para 

adequar a estratégia, a estrutura e a operação das empresas fabricantes à dinâmica 

dos canais de distribuição de maneira a atender melhor e mais rentavelmente seus 

clientes (intermediários) e, por consequência, os consumidores finais, constituindo 

assim a ligação entre varejo e indústria.  

A conceituação estabelecida pelos autores Motta, Santos e Serralvo (2008) 

alcança uma melhor adequação ao objetivo deste trabalho, pois abrange aspectos da 

gestão de empresas industriais que precisam estar alinhados com a atividade do canal 

de distribuição. Tais aspectos se acentuam ainda mais quando observados do ponto de 

vista da pequena indústria, onde o relacionamento com o distribuidor é fundamental 

para acessar mercados de massa e, portanto, estar alinhado estratégicamente com o 

canal intermediário poderá possibilitar melhores resultados para o fabricante. 

 

1.3.1 Objetivos e Atribuições de Trade Marketing 

 

A crescente importância que o ponto de venda passou a ter dentro das 

empresas, principalmente indústrias de bens de consumo, as fizeram perceber que 

não estavam suficientemente preparadas para enfrentar este desafio. Os 

departamentos de marketing e vendas e os planos e operações sob sua 

responsabilidade não eram capazes de entregar mais os níveis de resultados 

esperados pelas indústrias, conforme Motta (2007). 

 Era preciso buscar novas alternativas de atuação no ponto de venda e, 

sobretudo, construir uma relação comercial mais sólida e rentável junto aos clientes 

varejistas e atacadistas mais importantes (SILVA NETO; MACEDO-SOARES; 

PITASSI, 2011). De maneira geral, as empresas estão buscando evoluir do estágio de 
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vendas para o de Trade Marketing, substituindo a estratégia push ou selling-in, ou 

seja, empurrar produtos ao cliente, pela estratégia pull ou selling-out, isto é, abastecer 

o mercado de acordo com a demanda de consumo e com as compras efetuadas pelo 

consumidor final. A figura (6) a seguir auxilia na compreensão desse processo. 

 

Figura 6: Dois tipos de estratégias das empresas nos canais de distribuição 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Neves (1999, p. 43).  

 

Em relação as ações de marketing que, tradicionalmente, se concentravam no 

consumidor final (marketing pull) e nas ações de vendas nos pontos de venda 

(marketing push), Alvarez (2008) sugere que o Trade Marketing deve estar alinhado 

com o marketing, vendas e com o cliente varejista, buscando aumentar a 

rentabilidade dos produtos por meio de sua atratividade no ponto de venda, 

conforme demonstra a figura 7.  
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Figura 7: As relações de Marketing, Vendas e Trade Marketing com o mercado1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Alvarez (2008, p. 74). 

 

Alvarez (1999) indica que a função de Trade Marketing não é totalmente 

nova, pois as organizações já reconhecem a importância dos principais clientes e 

algumas já possuem em sua estrutura a função de gerente de contas especiais para 

atendê-los. A novidade, segundo o autor, está na forma como este atendimento está 

sendo realizado, com tratamento mais especializado em ações técnicas e objetivos 

específicos, desenvolvidos especialmente a partir do perfil do cliente. Sendo assim, 

Serralvo, João e Cardoso (2011) ressaltam que os profissionais de Trade Marketing 

dos fabricantes devem conhecer profundamente o varejo, de tal forma que possam 

contribuir na definição das estratégias para cada tipo específico de canal de vendas, 

uma vez que cada canal exige procedimentos e abordagens distintas. 

A função de Trade Marketing, de acordo com Alvarez (2008), deve ter a visão 

de desenvolvimento de negócios, buscando interagir com marketing e vendas, 

viabilizando ações conjuntas e facilitando o relacionamento no ponto de venda com 

o cliente e com o consumidor final. O autor chama a atenção para o fato de Trade 

Marketing interagir com diversos setores, internos e até mesmo relacionados aos 

clientes, ao mesmo tempo, conforme ilustra a figura 8, demandando uma série de 

atividades que lhe confere certa complexidade no que diz respeito ao processo de 

interação com a organização.  

 

 

                                                           
1 Vendas Push = Vendas empurradas no varejista, colocar o máximo possível de estoques.  
  Marketing Pull = Ações do marketing visando escoar os estoques através de comunicação ao consumidor final.  
  Buyer = Profissional responsável pelas compras do varejista.  
  Shoppe r = Indivíduo que adquire o produto no varejo, nem sempre é o consumidor final do bem adquirido. 
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EMPRESA CLIENTE
Figura 8: Interações internas e externas de Trade Marketing 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Alvarez (2008, p. 78). 

 

Algumas das principais características que envolvem a atividade de Trade 

Marketing são postuladas por Alvarez (2008, p. 76-77), como: 

  

(a) multidisciplinaridade: ao atuar com diversas áreas deve dominar 

procedimentos e conceitos de diversas atividades de gestão de 

produtos e vendas. 

(b) visão sistêmica e, ao mesmo tempo, uma visão de foco: Trade 

Marketing deve ter foco claro de otimizar o potencial de um 

determinado ponto de venda, mas, ao mesmo tempo, não pode 

deixar de considerar os efeitos das ações específicas na área de 

abrangência daquele ponto de venda, necessitando, nesse 

sentido, desenvolver uma visão sistêmica. 

(c) responsabilidade superior à autoridade: necessita do envolvimento de 

áreas sobre as quais não há uma relação de subordinação, 

tornando essencial a prática de negociação, tanto externa (com o 

cliente) quanto interna (distintos setores da empresa). 

(d) dificuldade em identificar a contribuição para os resultados: por 

interagir com diversos setores e intervir em várias etapas do 

processo, torna-se difícil identificar a responsabilidade pelos 
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resultados, o que impede uma avaliação concreta das ações 

praticadas pelo departamento. 

(e) tendência à sobrevalorização das ações operacionais: a dinâmica da 

atividade diária com muitas interações e ações operacionais, tende 

a deixar a atividade muito reativa às demandas de terceiros e, em 

segundo plano, as atividades oriundas de Trade Marketing, 

induzindo a função do departamento a ficar cada vez mais reativa 

e operacional. 

(f) tendência a trabalhar informalmente: a atividade rotineira tende a 

valorizar as ações emergenciais decididas no momento, sem 

organização ou formalização das atividades, tornando o trabalho 

muito dependente da iniciativa de quem o realiza e impedindo a 

elaboração de um processo de aprendizagem pela experiência. 

 

Embora com enfoques diferentes, Davies (1993), Morales (2000) e Alvarez 

(2008) abordam a questão da amplitude das ações de Trade Marketing, de suas 

interações com os diversos setores internos e externos e de seu envolvimento com 

os inúmeros aspectos do negócio. O conceito e a abrangência das ações de Trade 

Marketing vão muito além disso, sendo necessário também ser desenvolvidas 

atividades relacionadas ao mix de produtos, preços, vendas, serviços e logísticas, e 

resultados e rentabilidade, consolidando a concepção de que os objetivos de Trade 

Marketing só poderão ser alcançados mediante um completo envolvimento de todas 

as atividades e uma integração entre elas. 

Ao afirmar que a execução do Trade Marketing exige uma investigação 

detalhada do comportamento do shopper – definido como o consumidor durante o 

seu ato de compra – e o estudo das formas mais eficazes para impactá-lo nesse ato, 

incrementando as vendas em cada canal e para cada cliente, Motta, Santos e 

Serralvo (2008) priorizam o consumidor final. De maneira semelhante, Sponton 

(2008) propõe como grande desafio para o Trade Marketing entender os diversos 

perfis de shopper, de modo a poder determinar melhor quais as estratégias e táticas 

a serem enfatizadas em termos de: sortimento, preço, localização, exposição, 

promoção, inovação, embalagem e material de merchandising. 

Alvarez (2008) estabelece os objetivos principais do Trade Marketing, relatados 

a seguir, e salienta que tais objetivos atenderão tanto às necessidades de curto prazo 
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de vendas, no que diz respeito ao volume e valores negociados, quanto às de 

marketing em relação às estratégias de posicionamento de produtos e marcas e, 

principalmente, conforme enfatiza o autor, os objetivos estabelecidos desenvolverão o 

relacionamento integrado de médio e longo prazo com os clientes varejistas. 

 

- Promover a atratividade do produto no ponto de venda por meio da melhor 

forma de exposição do produto, isto é, aquela que proporciona melhor 

visibilidade perante o consumidor. 

- Ocupar o espaço físico da loja de maneira que as ações dos concorrentes 

fiquem limitadas e a presença do produto seja ressaltada. 

- Garantir que a visibilidade da estratégia de marketing da empresa, como 

ações de comunicação, de localização física e de posicionamento de preço, 

sejam facilmente identificadas pelo consumidor final. 

- Promover ações de destaque na área de vendas que gerem curiosidade e 

motivação de experimentação de novos produtos, apoiando e orientando tais 

lançamentos. 

- Apoiar e orientar as forças de venda, potencializando o giro de determinados 

itens sem que a equipe de vendas tenha de recorrer a descontos de preços. 

- Desenvolver relações de longo prazo com os clientes por meio de ações que 

reforcem a conexão da rede de lojas do varejista com a linha de produtos e 

marcas da empresa. 

- Definir metas para as ações no ponto de venda, almejando o lucro e 

valorizando as variáveis de rentabilidade da empresa e do varejista. 

- Estabelecer um controle de custos e rentabilidade por cliente, levando em 

consideração o custo de diversas ações realizadas no ponto de venda. 

 

Para Liria (2001), as atribuições de Trade Marketing devem ser realizadas em 

conjunto, por fabricantes e distribuidores, de maneira cooperada, com 

compartilhamento de informações e conhecimentos, aperfeiçoamento da logística, 

otimização das técnicas de merchandising e desenvolvimento de ações aos 

consumidores com o propósito de gerar volumes adicionais e de dinamizar a oferta 

dos distribuidores. O autor ainda ressalta que essas funções são realizadas 

mediante a divisão de investimentos entre os fabricantes e distribuidores de forma 

cooperada, sempre com o objetivo de aumentar a rentabilidade de ambas às partes. 
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Por sua vez, Morales (2000) pesquisou as principais demandas dos varejistas 

britânicos na área de Trade Marketing, na tentativa de estabelecer quais os 

principais objetivos do Trade Marketing, e obteve as seguintes postulações:  

 

a) informação sobre os produtos da categoria, incluindo análises de 

rentabilidade e projetos de gestão de espaços.  

b) campanhas de marketing que sejam suficientemente flexíveis para se 

ajustar às necessidades de cada varejista.  

c) promoções para apoiar a venda dos produtos.  

d) projetos para gestão de categorias.  

e) coordenação dos serviços ao cliente (varejista). 

 

Geraldes (2007) preconiza que a função de Trade Marketing passou por um 

processo evolutivo, onde inicialmente desempenhava um papel mais “resolvedor”, 

isto é, um solucionador de problemas. Posteriormente, o Trade Marketing passou a 

ser um coordenador de promoções e atualmente, ainda segundo o autor, está na 

fase mais voltada para estratégias de médio e longo prazo. 

Arbache et al. (2006) alertam que o termo Trade Marketing tem sido usado 

equivocadamente por algumas empresas, quando o consideram um conjunto de 

ferramentas orientadas para a promoção e comunicação de produtos no ponto de 

venda. De acordo Alvarez (2008), Motta, Santos e Serralvo (2008), Labajo (2007) 

entre outros, o conceito de Trade Marketing seria muito mais amplo, configurando-se 

como um modelo de parceria entre fabricantes e seus canais de distribuição, para 

conquistar o consumidor no ponto de venda, valendo-se da adaptação de produtos, 

da logística de distribuição e da estratégia de marketing.  

Para Toledo et al. (2007), a visão mais restrita da área de Trade Marketing 

ocorre em razão dos esforços de promoção e comunicação no ponto de venda terem 

sido as primeiras atividades da área de Trade Marketing. Os autores ressaltam que 

as empresas devem utilizar todo o composto de Trade Marketing disponível – 

promoção, vendas, serviços, produtos, preço e resultado e rentabilidade – para 

conquistar seus objetivos. 
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1.3.2 Variáveis do Trade Marketing Mix 

 

Da mesma forma que o marketing tem os 4P’s como as variáveis controláveis 

de seu Marketing Mix, o Trade Marketing também tem suas variáveis controláveis, 

que são representadas pelo Trade Marketing Mix. Davies (1993) preceitua que o 

varejista deve ser visto como um cliente. Segundo o autor, o Trade Marketing Mix 

representa os instrumentos disponíveis para orientar a interação do fabricante com o 

varejista de modo a desenvolver um relacionamento de longo prazo fundamentado 

em interesses em comum. Alvarez (2008) também aborda o Trade Marketing Mix, 

considerando o Trade Marketing no processo de desenvolvimento de negócios ao 

longo prazo e com o enfoque de orientação para marketing, vendas e clientes, 

devendo os seus elementos serem administrados em conjunto para atingir os 

objetivos propostos. As preposições de Davies (1993) e Alvarez (2008) a respeito do 

Trade Marketing Mix serão apresentadas e discutidas a seguir. 

 

a) Marketing e Mix de Produtos 

 

Por ter uma visão privilegiada de observador das estratégias de marketing e 

de posicionamento de produtos, Trade Marketing pode dar apoio e orientar as ações 

de marketing no que diz respeito ao ambiente concorrencial, à linha de produtos e 

ao posicionamento físico do produto no ponto de venda. A variedade de itens e a 

amplitude da linha ajudam a ocupar espaço no ponto de venda, porém, devem estar 

adequadas às demandas dos consumidores daquele local específico e obedecer à 

estratégia de marketing estabelecida. O estudo do mix de produtos adequado a cada 

cliente ou tipo de cliente por canal evita “conflitos de canais”. É necessário procurar 

a diferenciação por meio da inovação ou de produtos dedicados ou exclusivos que 

ajudem o varejista a manter seu nível de competitividade. 

Marketing e Trade Marketing devem ser estruturados como departamentos 

complementares um ao outro, na medida em que antes da definição das ações que 

Trade Marketing irá propor aos clientes intermediários, espera-se haver um 

alinhamento com a estratégia de produto definida por marketing para a aplicação no 

ponto de venda. Desse modo, haveria um perfeito alinhamento de Trade Marketing 

com o marketing da empresa ao garantir que as ações de comunicação tradicionais, 

dirigidas ao consumidor final, estejam perfeitamente identificadas no ponto de venda. 
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b) Propaganda, Promoção e Merchandising 

 

Segundo Alvarez (2008), do ponto de vista operacional, esta é a atividade 

mais visível e na qual o Trade Marketing tem maior ação direta e autonomia. O 

principal objetivo é conseguir o balanceamento entre a promoção do produto no 

ponto de venda e as promoções gerais de preço, buscando ainda o equilíbrio com a 

propaganda dirigida ao consumidor final, para construir a imagem da marca e do 

produto. É preciso garantir que o posicionamento do produto estabelecido por 

marketing será respeitado no ponto de venda, bem como dar suporte às ações de 

comunicação estabelecidas por marketing e, principalmente, integrar as ações dos 

vários produtos de tal forma que haja uma presença constante da empresa no ponto 

de venda. É função do Trade Marketing desenvolver planos estruturados e ações 

específicas de médio e longo prazo nas ações de promoção e merchandising por 

cliente (pequeno, médio e grande) e por canal de vendas, além de estabelecer 

planos individuais por produtos e marcas que se complementem.  

Alvarez (2008) ressalta que a atividade é bastante complexa no que diz 

respeito a seu planejamento e execução e não deve ser tratada de maneira pontual 

ou simplista, como normalmente é feito, sob pena de não trazer resultados positivos 

para a organização, não otimizar os recursos aplicados e gerar conflitos entre os 

diversos clientes. As atividades devem ser vistas do prisma de sua influência nas 

vendas de modo geral: no relacionamento e nos resultados de vendas com o 

varejista, nos potenciais conflitos de canal que possam ser causados, na sua 

influência nas políticas de marketing, nas vendas e imagem do produto e, 

finalmente, nos resultados econômicos e financeiros que possam ser alcançados 

com os recursos investidos. O autor estabelece que cabe ao Trade Marketing propor 

planos de incentivos aos clientes intermediários, gerando a necessária 

experimentação de novos produtos e, vai além, quando propõe a definição de planos 

de motivação de giro e de atratividade que possam ser apresentados como fator de 

negociação, apoiando, desta maneira, as atividades do departamento comercial.  

Além de manter contratos de médio e longo prazos por cliente e canal de 

vendas, Alvarez (2008) ainda identifica a necessidade de planos contingenciais, ou 

operações padrão que possam ser utilizadas em situações emergenciais, tais como: 

venda de um produto com maus resultados, venda de um produto com altos 
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estoques, melhora de relações de vendas com os clientes, solução para um conflito 

de canal não esperado, entre outras. 

 

c) Vendas e Canais 

 

A partir da implementação total do Trade Marketing, o foco da força de 

vendas passa a dar ênfase ao selling out no processo de negociação. Para Alvarez 

(2008), o Trade Marketing deverá influenciar nas verbas que a equipe de vendas 

disponibiliza para negociações, por canal e tamanho de cliente, participando desde 

negociações de ações de ponto de venda até a orientação à equipe de vendas a 

respeito de políticas comerciais para que não haja conflitos regionais de canais. 

Davies (1993) propõe a substituição dos vendedores tradicionais por profissionais de 

vendas especializados nos clientes principais (Key Accounts), que possuem uma 

alta participação no faturamento. O vendedor, ao visitar, o cliente deveria propor 

ações de venda ao púlbico, gerando como consequência a compra do cliente e, 

principalmente, reduzindo o foco no item preço no processo de negociação. 

 

d) Serviços e Logística  

 

Normalmente existirão diferenças entre o quê o varejista deseja e demanda e 

o quê o produtor pode efetivamente fornecer, por isso a prestação de serviços e 

logística é o principal elemento de negociação e atendimento (DAVIES, 1993). A 

preocupação com o giro dos produtos e o baixo estoque nos varejistas torna a 

política de abastecimento do ponto de venda essencial, do contrário, grandes 

esforços podem ser perdidos. 

A necessidade de apresentar novidades aos clientes e a ampliação da linha 

de produtos ofertados demanda o aumento do giro de estoques, obrigando os 

varejistas a trabalhar com estoques reduzidos e promovendo a necessidade de uma 

integração logística entre fabricantes e revendedores. Diante desse cenário, é 

fundamental ter uma visão holística da cadeia de abastecimento (Supply Chain) para 

que oportunidades de melhoria e gargalos tornem-se visíveis (ALVAREZ, 2008).   

O sistema EDI (Eletronic Data Interchange) permite a troca eletrônica de 

informações entre varejistas e fabricantes, tomando por base a informação da venda 

do produto no ponto de venda. O resultado é que estoques excessivos são evitados 
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e o reabastecimento do ponto de venda pode ser feito automaticamente 

(COUGHLAN et al., 2002). Os esforços dos integrantes da cadeia de abastecimento 

na busca de padrões comuns e processos eficientes, que permitam minimizar os 

custos e otimizar a produtividade em suas relações, deram origem ao movimento 

global conhecido como ECR (Efficient Consumer Response). O compartilhamento de 

informações entre os integrantes da cadeia de supply chain reduz custos de 

operações (em destaque a redução de estoques), gera valor por meio da 

disponibilização do produto certo, no momento certo e pelo preço certo (ECR 

BRASIL, 2013). Dessa forma, por meio do desenvolvimento de um fluxo de 

informações contínuo, benefícios mútuos são gerados para todos os participantes, 

que podem assim, tomar decisões estratégicas orientadas pela demanda e garantir 

a satisfação do consumidor final.     

Na visão de Alvarez (2008), a atividade de Trade Marketing deve orientar as 

atividades de logística, entendendo o seu funcionamento e capacidade de reação, 

pois somente assim poderá garantir a presença dos produtos no ponto de venda. 

Deve ser estabelecido um programa de serviços a serem oferecidos no que diz 

respeito a exposição de produtos, ações promocionais para os consumidores 

visando o selling out e os estoques dos produtos nos clientes. O treinamento da 

equipe do cliente passa a ser essencial para o apoio ao consumidor final e ao 

convencimento de compra, garantindo o giro dos produtos. 

  

e) Preços 

 

A concentração no preço como o principal ponto de negociação deve ser 

evitada, de acordo com Davies (1993). Neste sentido, ampliar o conceito para o 

valor dos produtos e serviços oferecidos, discutindo com os clientes o 

posicionamento, o giro e as margens praticadas, acordando preços especiais em 

promoções realizadas e estabelecendo com os clientes objetivos de ganhos em 

produtos e promoções demonstram ser alternativas mais apropriadas.  
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f) Resultado e Rentabilidade 

 

Davies (1993) afirma que o resultado total da empresa é obtido pela 

somatória dos resultados individuais e que, portanto, o custo de atendimento e as 

margens obtidas em cada cliente devem ser apurados, estabelecendo-se o objetivo 

individual de margem e rentabilidade para cada cliente. Alvarez (2008) ressalta, 

contudo, que existe uma dificuldade natural em se medir objetivamente os 

resultados das ações de Trade Marketing, o que se deve a basicamente dois fatores: 

de um lado, as atividades são compartilhadas com diversos setores e, de outro, 

muitas ações são de longo prazo e ligadas a fatores subjetivos, impossíveis de 

serem avaliados ou percebidos no curto prazo.  

Para Alvarez (2008), essa dificuldade, no entando, não pode permitir que a 

atividade de Trade Marketing não messa os seus resultados. Para o autor, a 

atividade de Trade Marketing deve ser medida segundo a eficiência (verificar se as 

atividades foram realizadas) e eficácia (certificar-se de que os objetivos foram 

alcançados) de suas ações bem como o retorno sobre os recursos investidos, ainda 

que, muitas vezes, há dificuldade de medição de tais ações motivada em razão de 

suas atividades estarem ligadas à falta de objetivos (quantitativos ou qualitativos, de 

vendas ou divulgação, de curto ou longo prazo).  

Alvarez (2008) declara que a falta de medição muitas vezes gera um 

questionamento sobre os gastos provenientes das atividades de Trade Marketing, 

principalmente por parte de vendas, que entende ser muito mais eficiente e simples 

entregar esse valor como desconto na negociação de vendas.  

 

1.3.3 Estrutura do Trade Marketing  

 

Conforme Labajo e Cuesta (2004), Trade Marketing seria uma unidade 

organizacional que cumpriria a missão de - sob a ótica do fabricante - estruturar a 

estratégia de marketing por canal e por distribuidor e - sob a ótica do distribuidor - 

buscar o incremento de vendas, com o objetivo conjunto de satisfazer o consumidor, 

mediante formação de uma aliança estratégica e operacional entre as partes. Por 

vezes, a estruturação da área de Trade Marketing ocorre de maneira empírica, 

procurando solucionar deficiências específicas inerentes as realidades de cada 

empresa (SILVA NETO; MACEDO-SOARES; PITASSI, 2011).  
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Segundo Randall e Seth (2005), antes das mudanças no cenário competitivo 

e do surgimento dos departamentos de Trade Marketing, os departamentos de 

marketing estavam organizados com gerentes de produtos ou marcas, enquanto os 

departamentos de vendas eram compostos por gerentes de contas-chave e/ou 

região geográfica, conforme demonstrado na figura 9. 

 

Figura 9: Estrutura ortodoxa de marketing e vendas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Randall (1994) apud Motta, Santos e Serralvo (2008). 
 
 

Motta, Santos e Serralvo (2008) destacam que os gerentes de produtos se 

dedicavam ao desenvolvimento de todo o composto de marketing do produto sob 

sua responsabilidade, de forma a satisfazer os consumidores e, por seu intermédio, 

os objetivos de vendas e rentabilidade da empresa. Os contatos com os varejistas 

eram feitos pela equipe de vendas e os principais clientes tinham profissionais de 

vendas exclusivamente dedicados em atendê-los. Nesta estrutura, o 

desenvolvimento dos canais de distribuição era relegado a um segundo plano e, 

quando realizado, ficava a cargo do departamento de vendas. 

O foco em conhecer as necessidades dos varejistas, inseri-las no marketing 

mix e, dessa maneira, implementar de forma mais efetiva as estratégias das 

empresas passou a ser feito por uma estrutura de Trade Marketing, com muitas 

indústrias optando pela criação de uma diretoria específica, na maioria dos casos, 

inspirado nas matrizes estrangeiras (MOTTA; SANTOS; SERRALVO, 2008). Essa 

estrutura passou a responder diretamente ao vice-presidente comercial ou ao 

presidente da empresa (figura 10) e conquistou orçamento próprio. Ainda segundo 

os autores, em razão da força de Trade Marketing nesse modelo, o risco de existir 

mais atrito com os outros departamentos é uma possibilidade a ser considerada. 
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Figura 10: Estrutura de Trade Marketing – consolidada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Randall (1994) apud Motta, Santos e Serralvo (2008). 
 

Motta, Santos e Serralvo (2008) ainda destacam que em empresas onde o 

departamento de Trade Marketing ainda não está consolidado, a gerência de Trade 

Marketing é alocada na diretoria de vendas e a ênfase é dada na elaboração de planos 

operacionais direcionados a cada canal, fazendo com que a interação seja feita com os 

gerentes de vendas e com os próprios clientes (Figura 11). Um dos possíveis problemas 

nesta configuração estrutural, de acordo com o autores, é o foco dado para o atingimento 

de metas de curto prazo (característica do departamento de vendas) e menor atenção à 

construção de estratégias de longo prazo junto ao canal. 

 

Figura 11: Estrutura de Trade Marketing – não consolidada 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: Randall (1994) apud Motta, Santos e Serralvo (2008). 

 

De acordo com Alvarez (2008), a função de Trade Marketing detém uma visão 

ampla do negócio, o que lhe permite contribuir e orientar ações de marketing e 

vendas. O departamento deverá buscar a sinergia necessária entre os 

departamentos envolvidos, de forma independente e autônoma, mas sem autoridade 

sobre vendas e marketing, promovendo a integração das atividades pertinentes a 

estes departamentos.  
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Na opinião do  autor, o Trade Marketing deve ser independente, a fim de 

assegurar o aspecto estratégico do negócio, pois, quando vinculado a vendas, tende a se 

tornar muito operacional, agindo apenas por orientação de vendas e limitando-se a ações 

de ponto de venda. Por outro lado, quando vinculado ao marketing, tende a replicar suas 

ações para o consumidor final no ponto de venda. Em relação a hierarquia na 

organização, o autor sugere o posicionamento de Trade Marketing segundo a figura 12.  

 

Figura 12: A função de Trade Marketing na organização 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Alvarez (2008, p. 99). 
 

De acordo com Motta, Santos e Serralvo (2008), a segmentação da estrutura 

de Trade Marketing pode ser feita de diversas maneiras, fato que demonstra a não 

existência em Trade Marketing de uma estrutura única reconhecida pelo mercado 

como a mais eficiente. Para os autores, as estruturas de Trade Marketing  podem 

ser dividas por tipo de canal de atendimento, por marcas ou por regiões geográficas, 

e ressaltam que um modelo não necessariamente invalida o outro. Apesar disso, os 

autores observam que nas empresas onde a área de Trade Marketing já se encontra 

estruturada e consolidada, a estrutura está dividida em mais de uma das formas 

previamente citadas, vindo a ser uma estrutura mista, com foco tanto em clientes 

como em produtos, porém sem perder a visão das diferenças geográficas do país.  

Em seus estudos sobre subordinação hierárquica, Labajo e Cuesta (2004) 

constataram que a área de Trade Marketing respondia à diretoria de vendas em 64% 

dos casos, ou estava subordinado à diretoria de marketing em 16% dos casos, ou, 

ainda, poderia haver subordinação hierárquica às duas diretorias de maneira 

simultânea (6% dos casos). Morales (2000) também constatou que as empresas 

preferem subordinar o departamento de Trade Marketing ao departamento de 
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vendas, pois acreditam que essa posição proporciona mais agilidade e facilidade de 

coordenação entre os departamentos. 

Semelhantes resultados foram obtidos por Silva Neto, Macedo-Soares e 

Pitassi (2011), apontando que em 55% dos casos a área de Trade 

Marketing respondia a vendas ao passo que 24% estava subordinada à área de 

marketing. Os autores ainda observaram que em somente 21% dos casos o Trade 

Marketing era um departamento independente.  

Labajo e Cuesta (2004) acreditam que a introdução das funções de Trade 

Marketing  no departamento de vendas seria interessante por se tratar de um 

departamento que presta serviço ao canal de distribuição, dando suporte à área 

comercial. Nesta estrutura apontada pela autora, o Trade Marketing estaria 

subordinado ao Gerente de Contas-Chaves (Key Account Manager) e, em algumas 

situações, ao Diretor Comercial, ligando as áreas de marketing e vendas da 

empresa. Ainda segundo os autores, muitas empresas constituem departamentos 

independentes para estas funções, dependendo da importância da área de Trade 

Marketing para o negócio global da empresa. 

Morales (2000) destaca que, na maioria das vezes, a estrutura do departamento 

de Trade Marketing é menos importante do que a estratégia e ações desse conteito 

adotadas pelas empresas. Nesta linha de pensamento, Randall (1994) acredita que a 

efetividade do conceito de Trade Marketing pode permear toda a organização de maneira 

que o foco no cliente esteja presente em todas as áreas da organização, fazendo 

desnecessária a existência de um departamento físico de Trade Marketing. 

Segundo Amui (2012), algumas grandes indústrias já possuem amplo 

conhecimento e estrutura suficiente para atender todas as categorias de negócios, 

contudo, muitas ainda estão formando sua estrutura e obterão resultados com o tempo 

e é justamente nesse ponto que a proposta desse trabalho atuará, ao verificar como 

ocorre a aplicação do Trade Marketing em pequenas indústrias de bens de consumo.  

Congruente ao que afirma Morales (2000) sobre a criação de uma estrutura 

de Trade Marketing na organização, Amui (2012, n/p) discorre que: 

 

A empresa não precisa necessariamente ter um quadro de Trade 
Marketing. O que ela precisa é reconhecer as funções de trade e incumbir 
alguém de realizá-las (...). As empresas que não assumirem as 
responsabilidades de Trade Marketing não serão competitivas. Elas terão 
mais dificuldade de relacionamento com os canais intermediários, menor 
eficiência em suas ações e maior probabilidade de, em curto e médio 
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prazo, ficarem fora do jogo. O shopper decide a compra no ponto-de-
venda. O jogo está lá, voltado para ele. Uma venda perdida não se 
recupera mais. 

 

Em meio a completude do presente estudo, busca-se analisar se as pequenas 

indústrias de bens de consumo possuem uma estrutura formal do departamento ou 

se estão limitadas a aplicar os conceitos de Trade Marketing, visto que mais 

importante é o reconhecimento de suas funções (MORALES, 2000; AMUI, 2012). 

 

1.3.3.1 Implantação do Trade Marketing  

 

A implantação do departamento de Trade Marketing é uma alternativa para as 

organizações recuperarem os seus negócios, que hoje demandam a adequação 

estratégica, estrutural e operacional da companhia à dinâmica dos canais de 

distribuição, com vistas a atender melhor e mais rentavelmente seus clientes e 

através destes, os consumidores finais, conforme reconhece Alvarez (2008, p. 117): 

 

A implantação do conceito de Trade Marketing na organização deve 
refletir a necessidade da empresa de competir em um ambiente de 
negócios dominado pelos varejistas e com alta concorrência de 
produtos e marcas. 

 

O processo de implantação do Trade Marketing na organização, entretanto, 

mostra-se de certa forma complexo ao envolver os departamentos de marketing e 

vendas, demandando o resguardo e apoio da liderança, assim como é defendido por 

Motta (2007, p. 43):  

  

Por toda a tensão envolvida em sua formação e no dia a dia com 
outras áreas, é de se esperar que a implantação efetiva do 
departamento de Trade Marketing dependa do apoio da alta gerência 
da empresa, que teria do início até a consolidação do novo 
departamento, o importante papel de mediar os conflitos, alocar os 
recursos apropriados entre as diferentes áreas, em especial 
marketing e Trade Marketing, e acompanhar o cumprimento dos 
novos processos de trabalho, de forma que marketing ou vendas não 
boicotem ou ignorem a existência de Trade Marketing. 

 

Liria (2001) entende que a construção da estrutura de Trade Marketing nas 

organizações ocorreu em duas etapas, demonstrando uma tendência evolutiva, 
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porém de certo modo limitada em relação a relevância e importância do conceito, 

conforme descrito a seguir: 

 

1º) criação do departamento para responder às novas necessidades – ainda 

muito limitadas – dos clientes, como a realização de promoções ad hoc, 

ofertas e operações específicas, possibilitando a incrementação da dinâmica 

no ponto de venda; 

2º) delimitação do campo de atuação, com a inclusão de novos enfoques, 

como planificação de vendas, ofertas especiais, sistemas de informação, 

promoções e ações de suporte a vendas e a gestão por categorias.  

 

Costa (1997) também acredita que a implementação de Trade Marketing 

aconteceu de forma evolutiva, porém em cinco etapas: 

 

 1º) adoção inicial das funções pelo departamento de marketing; 

 2º) transformação em posição de assessoria subordinada ao departamento 

de vendas; 

3º) estabelecimento como contato de consulta obrigatória às decisões de 

marketing que envolvam clientes ou canais de distribuição;  

4º) evolução para departamento executivo, gerador de políticas comerciais 

subordinado ao departamento de vendas; 

5º) surgimento do departamento de Trade Marketing independente, 

responsável pela gestão estratégica das vendas. 

 

Para Alvarez (2008), o conceito de Trade Marketing deve evoluir naturalmente 

para uma visão de negócios, de apoio e orientação ao marketing e às vendas, a fim 

de proporcionar melhores resultados para a organização e torná-la menos 

dependente do dia a dia das negociações com os varejistas. O autor afirma ser 

necessária uma mudança de mentalidade de marketing e vendas para a 

implementação do Trade Marketing e organiza a criação do departamento em cinco 

fases, descritas a seguir e sintetizadas na figura 13. 

Na primeira fase, Fase de Vendas, a contribuição de Trade Marketing é 

baseada no curto prazo, limitando-se a atender as demandas dos clientes e os 

objetivos da área de vendas. Em seguida, em busca de reposicionamento ou ganho 
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de presença no mercado, o foco da implementação do Trade Marketing volta-se a 

atividade de marketing. Nesta fase, chamada de Fase de Marketing, ações de 

comunicação de mídia e ações no ponto de venda farão com que os novos produtos 

sejam conhecidos mais rapidamente. 

A terceira fase, Fase de Cliente, tem a finalidade de melhorar a performance 

dos produtos no ponto de venda e a área tem, então, a oportunidade de demonstrar 

sua postura proativa. Por meio de análise das condições de mercado e da avaliação 

do giro dos produtos, ações que tragam benefício mútuo são desenvolvidas e 

propostas aos clientes. Na fase do Resultado Financeiro, a implementação tem a 

incubência de otimizar a exposição dos produtos e as motivações de compra, 

garantindo que o resultado financeiro do negócio continuará em ascensão. 

Finalmente, a Fase de Desenvolvimento de Negócios proporá modificações 

no portfólio de produtos para possibilitar a criação de novos negócios e também 

estebelecerá uma base de informações sobre o comportamento do consumidor no 

ponto de venda. Nesta etapa, a área de Trade Marketing também deve estar 

preocupada em desenvolver estratégias de produtos por tipo de canal de vendas e 

por região do país, minimizando os conflitos de canais e reduzindo a pressão sofrida 

pela equipe de vendas por parte dos clientes. 

 

Figura 13: Evolução das Fases de Implantação de Trade Marketing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alvarez (2008, p. 84). 
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Alvarez (2008) afirma que Trade Marketing deve evoluir por estas cinco fases 

como forma de otimizar a atividade, contudo, ressalta que o departamento não deve 

ser visto apenas como um centro de custos da organização, mas sim como uma 

área de negócios que enriquece o relacionamento do fornecedor com o seu cliente, 

ao estudar e colocar em prática as melhores formas de otimizar e sustentar as 

vendas no ponto de venda.    

 

1.3.4 Os Profissionais do Trade Marketing  

 

Conforme mencionado anteriormente, a função de Trade Marketing é 

multidisciplinar e multinterativa, exigindo do profissional desta área uma variedade 

de características e competências. Schneider (2013) aponta que um dos desafios 

mais complexos que o profissional da área de Trade Marketing teve que enfrentar foi 

como conduzir os demais departamentos a um consenso nas atividades no ponto de 

venda, visto que tais atribuições sempre foram inerentes aos profissionais de 

marketing e vendas. 

Para Morales (2000), Trade Marketing deve adequar as competências da área 

por meio de uma visão multidisciplinar, com capacidade para desenvolver um forte 

poder de interação social e negociação, em função da abrangência de suas 

atividades. Segundo o autor, sob o ponto de vista da empresa, a atividade diária de 

Trade Marketing trabalhará com diversos assuntos relativos à área de marketing, tais 

como: produto, promoção, material de ponto de venda, comportamento do 

consumidor e preços, e também lidará com aspectos de logística de entregas, de 

programação de produção, de finanças, de administração de vendas e outros. 

Nesse contexto, Morales (2000) identifica cinco funções principais atribuídas 

ao profissional de Trade Marketing:  

 

a) construir a base de dados relativa à atividade dos principais clientes, dos 

principais competidores, das motivações dos consumidores, da atividade 

promocional exercida pela concorrência, etc. 

b) criar planos para alcançar os objetivos das marcas por setores de distribuição. 

c) identificar oportunidades de incremento do volume nos setores de 

distribuição e nas principais contas. 
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d) desenvolver caminhos criativos para conseguir oportunidades de aumento 

de volume de vendas através de promoções orientadas aos consumidores, 

através da distribuição. 

e) assegurar que toda a atividade está analisada e que se tenha feito a 

análise de viabilidade econômica.  

 

Alvarez (2008, p. 99-100) também discorre sobre as características e 

competências que um profissional de Trade Marketing – também chamado de Trade 

Marketer – deve possuir. Do ponto de vista comportamental, segundo o autor, o 

profissional deve ter capacidade de interagir em grupo, motivar equipes, lidar com 

diversos níveis hierárquicos, ser proativo e rigoroso com o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos, além de ser criativo. 

No âmbito técnico, deve dominar as questões de marketing e vendas de sua 

organização, bem como as questões de gestão de varejo em geral. O autor destaca 

ser necessário bom conhecimento de técnicas de merchandising e promoções em 

pontos de venda, conhecimentos de logística, domínio de controles financeiros, 

entre outros. Sob o prisma da gestão, o Trade Marketer deve focar em resultados, 

ter capacidade de negociação, dominar técnicas de planejamento e programação de 

atividades, o que requer uma ampla visão dos negócios, ao mesmo tempo em que 

deve saber trabalhar com objetivos e focos claros (ALVAREZ, 2008). 

Na opinião de Alvarez (2008), um profissional com esse perfil não será 

encontrado totalmente pronto em outras funções, sendo necessário desenvolver as 

aptidões fundamentais ao exercício das atividades em seus vários papéis. Nesse 

sentido, não é incomum para um profissional de vendas ou de marketing ter a 

oportunidade de assumir a área de Trade Marketing. O autor, porém, alerta que esses 

profissionais têm experiência em suas funções de origem, entretanto, se estão 

assumindo uma gerência de Trade Marketing pela primeira vez, é importante saber 

algumas peculiaridades desse departamento, conforme discutido em tópicos anteriores. 

Nessa perspectiva, Motta (2007) constatou em seu estudo que o profissional 

de Trade Marketing deve não só possuir sólida formação acadêmica, como também 

experiência em marketing e vendas, com habilidade para compreender a dinâmica 

dos canais de distribuição e o comportamento do consumidor final, além de ter 

capacidade de planejamento, saber trabalhar em equipe e coordenar entre áreas, 

uma vez que terá que interagir com diferentes departamentos. 
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2 O CASO SUAVIPAN 

 

Pretende-se neste capítulo apresentar e analisar o caso SuaviPan. 

Primeiramente, será apresentado um panorama do mercado de alimentos e da 

pequena indústria participante da pesquisa, a SuaviPan, que atua no segmento de 

bolos industriais. Em seguida, versará a análise dos resultados obtidos na entrevista 

realizada com a pequena indústria.  

 

2.1 A indústria de Alimentos 

 

De acordo com Birchal (2000), a indústria alimentícia é o berço da 

industrialização brasileira e a sua importância econômica está fundamentada na 

evolução deste negócio ao longo da experiência capitalista e empresarial no Brasil, 

período no qual foi associada como um dos maiores parques industriais do país. 

A indústria de alimentos é um dos pilares de qualquer economia, seja por sua 

abrangência e essencialidade, seja pela rede de setores direta e indiretamente 

relacionados, como o agrícola, o de serviços, o de insumos, aditivos, bens de 

capital, embalagens, entre outros (GOUVEIA, 2006). Em 2013, o faturamento das 

empresas do setor somou R$ 484 bilhões, superior em 4% em relação a 2012, e 

representou 10% do PIB. Além disso, a indústria de alimentos é responsável por 

criar um número crescente de empregos, gerando um saldo comercial superior 

àquele criado por todo o restante da economia (ABIA, 2014). 

Em consonância, Sidonio et al. (2013) ressaltam a importância do setor para o 

Brasil e chamam a atenção para a necessidade de maiores investimentos no 

processamento de alimentos para tornar o país ainda mais competitivo 

internacionalmente, ao afirmarem que: 

 

A acentuada tendência de crescimento demográfico mundial, a melhoria 
de renda nos países emergentes, o processo de urbanização e o 
consequente crescimento de demanda por alimentos representam uma 
oportunidade para o Brasil se posicionar como principal fornecedor global 
de alimentos. O país não garantirá a supremacia alimentar se não 
processar seus produtos, se produzir apenas commodities. Alimentos 
manufaturados, além de gerar maior valor agregado à firmas brasileiras, 
também tem maior durabilidade, podendo ser exportados para regiões 
mais remotas (SIDONIO et al., 2013, p. 334) 
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O aumento da renda real nos últimos 20 anos permitiu a diversificação do 

padrão de consumo das classes com rendimentos menores e a criação de um novo 

mercado de consumo popular. Fatores como programas sociais (como o Bolsa 

Família), reajuste do salário mínimo e o próprio crescimento econômico contribuíram 

para o desenvolvimento desse mercado. Dados da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) demonstram que o brasileiro reduziu o consumo de gêneros 

tradicionais como arroz, feijão, batata, pão e açúcar e aumentou o consumo de 

alimentos processados, como iogurte, refrigerante e alimentos preparados, variando 

e até mesmo sofisticando a sua cesta de alimentos (GOUVEIA, 2006).  

Com isso, a categoria de bolo pronto, principal segmento da indústria 

selecionada para o estudo de caso dessa dissertação, que em 2012 estava presente 

em apenas 41% dos lares, subiu quatro pontos percentuais e chegou a 45% em 

2013, o que representa mais de 2 milhões de famílias.  Verificou-se ainda que o tipo 

de embalagem também contribui para o consumo deste tipo de alimento. Em 2012, 

por exemplo, as monoporções cresceram 36%, devido à busca de lanches prontos e 

individuais, ideal para crianças e pessoas que vivem sozinhas (SIMABESP, 2013). 

 A categoria de bolos prontos e suas variadas apresentações podem 

exemplificar o atual padrão competitivo da indústria mundial de alimentos que, 

segundo Mendez (2004), apóia-se no processo de inovação e de segmentação do 

mercado consumidor, já que, no passado, o seu conceito competitivo era focado na 

produção em massa e na busca da redução de custos.  

Até meados da década de 1960, o consumo de alimentos pautava-se pelo 

processo de consolidação da sociedade de massa, na qual o desenvolvimento industrial 

e a difusão internacional de valores, por meio da internacionalização das empresas, 

permitiram a padronização dos produtos. A partir dos anos 80, as opções de consumo se 

ampliaram e, associadas ao alto nível de renda em países industrializados, fortaleceram a 

diferenciação de produtos em função de valores e estilos de vida. A segmentação de 

mercado exige o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Nesse processo, a 

tecnologia é orientada no sentido de atender às exigências do consumidor final, sem 

deixar de lado as preocupações com a minimização de custos (MENDEZ, 2004). 

Em função do ostensivo processo de globalização, as empresas buscam se 

estruturar para sobreviver a um mercado dinâmico, instável e evolutivo, onde o ciclo 

de vida dos produtos é cada vez mais curto e a concorrência sempre mais 

competitiva. Os consumidores querem opções de preço, marca e tipo de produto e a 
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indústria alimentícia mundial, a exemplo da expressiva reformulção realizada nas 

marcas existentes nos últimos anos, se mostra apta para inovar e lançar novos 

produtos e segmentos, segundo relatório publicado pela Delloite (2008). As redes 

varejistas, por sua vez, conseguem se atrelar a diferenciação e inovação dos produtos 

na medida em que este processo lhes oferece oportunidades de crescimento tanto em 

mercados desenvolvidos quanto em mercados emergentes (DELLOITE, 2008). 

A relação indústria versus varejo, portanto, deverá, necessariamente, ser 

flexível e dinâmica, pois mais do que uma forte gestão de marcas, diferenciar-se em 

relação a seus concorrentes e manter preços competitivos, fabricantes e 

distribuidores precisarão convencer não somente os consumidores, mas também 

uns aos outros de sua proposta de valor. 

 

2.2 História da SuaviPan 

 

A SuaviPan foi fundanda em 1998 com o intuito de atender a parcela diabética 

da população que necessitava de alimentos especiais para controlar a doença, 

oferencendo-lhes alimentos com baixo teor de açúcar e poucas calorias por meio da 

comercialização de bolos prontos distribuídos em grande parte do território nacional por 

pequenas, médias e grandes redes varejistas, como Carrefour e Pão de Açúcar. A 

companhia se destacou no mercado por ser a primeira em seu segmento a desenvolver 

uma linha de produtos diet e light e buscou se diferenciar passando ao consumidor a 

imagem de ser uma empresa que oferta os melhores, mais saudáveis, nutritivos e 

saborosos produtos àqueles consumidores que buscam saúde, sabor e qualidade.  

Por estar sempre atenta à novas tendências no mercado, a SuaviPan viu crescer 

um nicho preocupado cada vez mais com a saúde, que procura vivenciar hábitos mais 

saudáveis, seja através de exercícios seja por uma alimentação saudável. Visando suprir 

essas necessidades, a companhia investiu em sua modernização fabril, hoje com 

aproximadamente 50 funcionários, e em novas linhas de produtos. Em 2008, foi a 

primeira empresa a oferecer ao mercado bolos, rosquinhas e biscoitos orgânicos, 

utilizando produtos naturais, como aveia, linhaça e granola. Além disso, a linha orgânica 

da SuaviPan ainda se diferencia ao posicionar-se como sustentável na medida em que 

utiliza ingredientes que não provocam impacto ao meio ambiente.  

O constante estudo e observação do mercado alinhados ao know how que a 

SuaviPan adquiriu durante anos de experiência rendeu-lhe ainda mais uma 
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inovação, lançando em 2011 a linha integral, com produtos 0% de gordura trans e 

lactose, rico em fibras e sem qualquer tipo de agrotóxico, sem perder, no entanto, o 

sabor e a qualidade que a companhia preza em oferecer em todos os seus produtos. 

Atualizada em relação às ultimas tendências e novidades no quesito saúde 

alimentícia e às necessidades de um mercado dinâmico e competitivo, a SuaviPan 

procura estar  sempre à frente do seu tempo, pois acredita que a melhor forma de 

respeitar os seus clientes é fornecendo-lhes o que há de melhor e mais saudável no 

mercado. 

 

2.3 Análise do caso SuaviPan e discussão dos result ados obtidos 

 

Após descrever e apresentar o mercado de alimentos e a indústria participante 

desse estudo, pode-se explicitar com detalhes a apresentação e a análise dos 

resultados obtidos na entrevista realizada com o gerente de marketing da SuaviPan, 

na qual obteve-se as respostas referentes às questões propostas no protocolo do 

estudo de caso apresentado na introdução dessa dissertação. Cabe ressaltar que, 

assim como o estudo de Schneider (2013), no qual o roteiro semi estruturado dessa 

pesquisa foi baseado, o padrão de análise dos dados estará fundamentado nas seis 

variáveis do Trade Marketing Mix, conforme as preposições teóricas levantadas nesse 

estudo e de acordo com a lógica de combinação de padrão de Yin (2010).  

As perguntas que guiaram a entrevista desse estudo estão divididas em 

grupos, de acordo com a variável a qual correspondem, e as suas respostas serão 

comentadas buscando-se atingir a principal indagação sobre a variável em questão, 

conforme exposto nos procedimentos de análise desse estudo. 

 

1) Marketing e Mix de Produtos 

 

Nesta variável buscou-se analisar a variedade de itens e amplitude da linha e 

se havia preocupação na adequação do mix de produtos por cliente e canal de 

vendas, mediante as perguntas do Quadro 8. 



76 

 

Linha Light Linha Orgânica Linha Integral

Quadro 8: Variável Marketing e Mix de Produtos 

1 Como é o processo de inovação de produtos e de renovação do portfólio? 

2 Como são coletadas informações de mercado que permitam  
desenvolver novos produtos? 

3 
Quais são os principais fatores que influenciam a formação  
do portfólio de produtos? 

4 Existe integração entre as estratégias de marketing e de Trade Marketing na definição do 
portfólio de produtos? 

5 O mix de produtos é direcionado à equipe de vendas em função  
dos tipos e perfis de canais e de clientes? 

6 Há indicadores de performance de produtos que considerem sua  
posição no ponto de venda?  

Fonte: Próprio Autor.  

 

A linha de produtos da SuaviPan está dividida em três segmentos básicos: light, 

integral e orgânico. A linha light é a mais antiga, sendo composta por bolos de 250 

gramas, bolinhos de 40 gramas e rosquinhas (Figura 14). Já a linha de alimentos 

orgânicos é caracterizada por alimentos que estão voltados à preservação da saúde e 

do meio ambiente pois, de acordo com a empresa, utiliza meios e matérias-primas 

socialmente corretos em sua fabricação (Figura 14). A criação da linha orgânica é um 

exemplo de como a SuaviPan coordena o processo de inovação de produtos e 

renovação do portfólio. Os produtos orgânicos surgiram em resposta a observação do 

mercado que demandava produtos saudáveis, nutritivos, sendo ao mesmo tempo 

saborosos. Outro exemplo é o lançamento da linha de produtos integrais, também 

implantados no portofólio da empresa mediante observação do mercado (Figura 14). 

 

Figura 14: Linhas de Produtos da SuaviPan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: SuaviPan (2014). 
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A SuaviPan está sempre atenta ao mercado e sua demanda. A inovação ocorre 

com a observação do mercado e por meio do know-how da equipe interna, que 

conhece as características das linhas de produtos e o seu desempenho nos canais. 

Além disso, para desenvolver novos produtos a organização coleta informações de 

mercado por meio de publicações especializadas no seu segmento, bolos prontos, ou 

publicações afins. A observação da equipe de degustadores e promotores também é 

considerada no processo de desenvolvimento de uma nova linha ou produto. A 

empresa ainda recebe sugestões dos canais de venda para iniciar a fabricação de 

novos produtos. A partir disso, as informações são filtradas e analisadas para que se 

tome uma decisão crítica a respeito do desenvolvimento do novo produto, do público 

para o qual ele será direcionado e o canal no qual poderá ser vendido.  

É importante ressaltar que as linhas de produtos dos concorrentes bem como 

a sua performance no ponto de venda também são consideradas no processo de 

desenvolvimento de produtos e linhas. Ademais, a SuaviPan também se preocupa 

em avaliar sua a linha de produtos com frequência, procurando investigar por meio 

de informações coletadas no histórico de desempenho de cada produto ou linha 

questões como a presença de itens, a aceitação dos produtos e a atratividade das 

embalagens, elaboradas, segundo o gerente de marketing, levando em 

consideração a atratividade que se deseja alcançar no ponto de venda, a exposição 

e localização que o produto terá no local de venda e o custo que envolve o 

desenvolvimento e a produção da mesma.   

Aspectos técnicos e estratégicos, como a distribuição, por exemplo, aspectos 

de custo e de rentabilidade estão envolvidos diretamente na decisão sobre a 

formação de um novo portfólio de produtos. Por isso, a empresa consegue ponderar 

seu investido em determinada linha para garantir a assertividade de suas ações, 

conforme exemplifica o gerente de marketing da empresa: 

 

“Há produtos que marketing gostaria de desenvolver, por exemplo, 
porém a empresa, atualmente, não tem capacidade física para 
empreender. Por isso é importante avaliar as demandas do mercado 
segundo aspectos técnicos, de custo e de rentabilidade da empresa”.  

 

Na SuaviPan não há departamentos formalmente estruturados de marketing e 

Trade Marketing, mas estas áreas estão conceitualmente dividas e esclarecidas 

quanto aos seus papéis e são aplicadas de forma distinta pelos gestores da 
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empresa. Os gestores sabem que o marketing deve ser empregado para analisar 

como a empresa deve se comunicar com o seu consumidor, gerando o interesse de 

compra, ao passo que Trade Marketing deve se preocupar com a disponibilização 

correta e eficiente do produto no ponto de venda, buscando ter certeza de que as 

estratégias de marketing condizem com a exposição do produto no local de compra.  

A equipe comercial, por outro lado, sabe que nenhuma das estratégias de 

marketing ou Trade Marketing serão concretizadas se o produto não estiver disponível 

no ponto de venda e se empenha para tanto, estando atenta ao direcionar os produtos 

para os canais de distribuição de acordo com o seu perfil e com o perfil dos clientes que 

nele compram. Sobre o direcionamento do portfólio de produtos à equipe de vendas em 

função dos tipos e perfis de canais e de clientes, o gerente de marketing afirma: 

 

“O perfil do canal é considerado na venda do produto. Há 
determinados tamanhos de produtos, por exemplo, que são vendidos 
em maior volume por lojas de conveniência, como os bolinhos de 40 
gramas, enquanto outros produtos apresentam melhor desempenho 
em lojas de auto-serviço. Por isso, a equipe de vendas é orientada a 
direcionar o portfólio de produtos de acordo com o canal, pois do 
contrário, o esforço de venda não valeria a pena”. 

 

A empresa, contudo, não deixou claro se a performance dos produtos em 

relação a sua posição no ponto de venda é avaliada segundo indicadores concretos, 

demonstrando ser um tipo de análise que requer maior envolvimento da companhia 

para ser apurada. 

A SuaviPan, de modo geral, demonstrou aplicar os conceitos atrelados a 

variável “Marketing e Mix de Produtos” do Trade Marketing Mix na medida em que se 

preocupa com a variedade e amplitude da linha para ocupar espaço no ponto de 

venda, adequa seus produtos às demandas dos consumidores e considera o perfil 

do canal e dos compradores do canal para a adequação do mix de produto, evitando 

os “conflitos de canais”. A organização também demonstrou trabalhar para manter o 

seu nível de competitividade e o nível de competitividade do seu cliente ao procurar 

a diferenciação por meio da inovação de produtos, como o lançamento das linhas 

orgânica e integral, por exemplo, além de desenvolver o processo de inovação de 

produtos e portfólio considerando aspectos do mercado, como a própria demanda do 

consumidor, a sugestão de promotores e degustadores que acompanham o 

mercado in loco e até mesmo a orientação do ponto de venda.   
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Apesar de não haver estruturas formais de marketing e Trade Marketing na 

SuaviPan, as atividades e estratégias dessas duas áreas demonstram estar 

integradas umas as outras, na medida em que complementam as suas ações a 

partir de um alinhamento entre as estratégias de comunicação de marketing e as 

ações de venda no ponto de venda oriundas do Trade Marketing. 

 

2) Propaganda, Promoção e Merchandising 

 

Na variável “Propaganda, Promoção e Merchandising”, buscou-se analisar se 

a empresa demonstra preocupação em elaborar planos de promoção para garantir a 

sua presença e visibilidade no ponto de venda, por meio das perguntas expostas no 

Quadro 9. 

 

Quadro 9: Variável Propaganda, Promoção e Merchandising 

7 
A empresa propõe ações promocionais de sell out (esforço de venda ao consumidor 
final)? 

8 Faz ações de ponto de venda com o cliente? São baseadas no tamanho dos clientes? 

9 
Possui verbas específicas em seu orçamento anual (budget) para ações promocionais 
com os clientes? 

Fonte: Próprio Autor.  

 

As ações promocionais propostas pela SuaviPan são sempre focadas no sell out 

e acontecem tanto em grandes quanto em médios e pequenos clientes, obviamente, 

com volume de investimentos diferentes em razão do tamanho do cliente e, por 

consequência, do retorno que o investimento trará em termos de rentabilidade.  

A degustação (Figura 15) é a principal ação que a empresa promove no ponto 

de venda e é realizada tanto para o consumidor final quanto para a equipe do 

cliente, pois na visão da SuaviPan estes profissionais são potenciais influenciadores 

de compra. Normalmente, a organização promove ações de café da manhã, nas 

quais seus produtos podem ser degustados. Se o canal for de pequeno porte, a 

empresa envia uma cesta de café da manhã para o próprio cliente promover uma 

ação promocional em seu ponto de venda. 
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Figura 15: Ações de Degustação da SuaviPan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SuaviPan (2014). 
 

Quanto a exposição de materiais de ponto de venda (Figura 16), que 

garantem a visibilidade da marca, a SuaviPan afirmou que este tipo de ação está 

mais restrita em razão de novas regras estabelecidas pelas redes, oriundas da 

profissionalização desse setor. Ações de tablóides “cooperadas” também são 

realizadas de vez em quando. 

 

Figura 16: Material de ponto de Venda da SuaviPan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: SuaviPan (2014). 
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Todas as ações promocionais executadas pela SuaviPan são validadas sob o 

prisma do marketing, de modo a garantir que a estratégia de posicionamento da 

marca e do produto reflitam no ponto de venda. Como a empresa estabelece planos 

de ações contínuas, consegue garantir até, certo ponto, boa visibilidade no ponto de 

venda. Além disso, tem controle sobre as verbas destinadas a promoções em seu 

orçamento, ressaltando, contudo, que nem sempre esse controle é exato em razão de 

participar de alguns eventos que não estavam previstos em seu calendário. Por isso, o 

gerente de marketing destaca que em relação ao orçamento anual para ações 

promocionais com os clientes “o planejado nem sempre é o realizado” na SuaviPan. 

Por meio dos dados colhidos a respeito da variável “Propaganda, Promoção e 

Merchandising” pode-se dizer que a empresa consegue certo balanceamento entre a 

promoção do produto no ponto de venda e as promoções gerais de preço, 

amortizando a pressão encima desse fator com as ações de degustação, por 

exemplo, que podem ajudar o shopper a definir a escolha da compra.  

Outra função desempenhada pela SuaviPan e atrelada à variável “Propaganda, 

Promoção e Merchandising” é a estruturação de planos e ações específicas por 

cliente e por canal de vendas. Ainda que esses planos não sejam integralmente 

cumpridos, a empresa parece se esforçar para ter esse tipo de controle. Assim como 

propõe planos de incentivos aos clientes intermidários, como a experimentação de 

novos produtos, por exemplo, a empresa também poderia se empenhar em 

apresentar planos de motivação de giro e de atratividade, que poderiam servir como 

fator de negociação, dando maior suporte ao departamento comercial. 

  

3) Vendas e Canais 

 

Procurou-se analisar nesta variável se a empresa demonstra preocupação 

com ações de sell out (esforço de vendas ao consumidor final), se existe um nível de 

integração entre os departamentos na oferta de ações conjuntas e se há 

preocupação em evitar conflitos entre os diversos canais de vendas atendidos pela 

organização, conforme Quadro 10.  
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Quadro 10: Variável Vendas e Canais 

10 A empresa elabora planos comerciais formais para os clientes? 

11 Como orienta a equipe de vendas quanto às políticas praticadas? As políticas comerciais 
são divididas regionalmente?  

12 Como a empresa media os conflitos com os canais? 

13 
Tem um plano estruturado de ações de promoção e merchandising por cliente e por 
canal? 

Fonte: Próprio Autor. 
 

A equipe de vendas da SuaviPan está focada no sell out e toda a negociação 

é mediada seguindo os planos comerciais estabelecidos pela diretoria comercial. 

Cada canal tem o seu plano comercial específico, que procura considerar a sua 

capacidade e características, fato que pode ser reforçado pelas palavras do gerente 

de marketing da empresa:  

 

“A SuaviPan não tem interesse em fazer uma venda de grande 
volume para o cliente sabendo que a sua capacidade para saída do 
volume é bem menor. A empresa está focada no sell out e analisa as 
características do cliente no momento da venda”. 

 

 Questões regionais e de preço afetam de certo modo as negociações da 

empresa com os clientes, pois determinados produtos não tem saída em algumas 

praças, demandando maior atenção e conhecimento da aquipe de vendas.  A 

SuaviPan procura mediar os conflitos dos canais por meio de políticas comerciais 

claras que diminuam o risco de desentendimentos tanto em aspectos negociais, 

como a identificação das ações da concorrência, quanto em funcionais, como o 

cumprimento das estratégias de exposição do produto no ponto de venda.  

Segundo o gerente de marketing da empresa, a SuaviPan possui um plano 

estruturado de ações de promoção e merchandising por canal, não por cliente e, portanto, 

sabe quais ações ocorrerão nos estabelecimentos de venda, o investimento para a 

realização das mesmas e os objetivos e retornos esperados de cada canal a partir de sua 

implantação, fatores que influenciam diretamente as negociações com os clientes. 

Na análise dessa variável foi possível detectar que a empresa procura se 

concentrar no sell out e fazer com que as ações de vendas ao público gerem como 

consequência a compra do cliente, por meio de planos comerciais direcionados para 

cada canal ao levar em conta suas características e potencial e através da 
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estruturação de um plano de ações de promoção e merchandising por canal. As 

atividades regulares de ações promocionais de ponto de venda, apesar de darem 

suporte às discussões da equipe de venda da SuaviPan, entretanto, não são 

estabelecidas como programas promocionais padronizados que possam ser 

automaticamente utilizados de acordo com a necessidade de vendas, fato que 

facilitaria ainda mais a negociação da aquipe com os clientes. 

 

4) Serviços e Logística  

 

A variável “Serviços e Logística”, pretende analisar se a empresa se preocupa em 

oferecer um nível adequado de prestação de serviços, como análise dos estoques, 

exposição correta dos produtos e ações promocionais, exibidas no Quadro 11. 

 

Quadro 11: Variável Serviços e Logística 

14 Como a empresa controla o estoque do cliente? Ocorre quebra de estoque?  

15 Possui abastecimento automático do ponto de venda dos principais clientes? Utiliza EDI? 

16 Tem equipe de repositores? De Promotores? Como funcionam? 

Fonte: Próprio Autor.  

 

Segundo a SuaviPan, os clientes maiores possuem ferramentas específicas 

de controle do estoque  e abastecimento automático, como o EDI, por exemplo, e 

permitem o acesso de fornecedores, facilitando o trabalho da empresa para evitar 

quebras e rupturas. Em clientes menores, todavia, esse controle já é mais 

complicado, de acordo com o gerente de marketing da empresa, pois, na maioria 

das vezes, o próprio cliente controla o estoque e, por conseqüência, assume o risco 

de rupturas. A SuaviPan, por usa vez, tenta evitar a ruptura com a visita regular de 

repositores e vendedores. Essas visitas dependem do tamanho do cliente e do custo 

máximo que a organização pode gastar para atendê-lo. 

A empresa declara que alguns clientes tem os seus próprios repositores, 

outros, no entanto, exigem que este serviço seja prestado pela indústria. A SuaviPan 

tem uma equipe de repositores interna, mas também terceiriza uma empresa para 

realizar este serviço tanto dentro da capital, como em regiões do interior de São Paulo 

e de outros estados. A idéia é que os repositores tenham o máximo de freqüência 
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possível no ponto de venda, principalmente devido ao prazo de validade dos produtos 

e também em razão de alguns dos concorrentes da SuaviPan que também produzem 

pães, itens com menor prazo de validade, ter repositores com maior freqüência, 

podendo alterar a exposição do produto da SuaviPan no ponto de venda quando o 

controle não é feito regularmente. A empresa controla esse tipo de serviço mediante a 

visita de supervisores ao ponto de venda e por meio de fotos, por exemplo. 

Conforme Alvarez (2008) preceitua, a preocupação com o giro dos produtos e o 

baixo estoque nos varejistas torna a política de abastecimento do ponto de venda 

essencial, do contrário, grandes esforços podem ser perdidos. Dentro de suas 

possibilidades, a SuaviPan parece ter esse controle, principalmente, em clientes de 

grandes redes nas quais o EDI é disponibilizado pelo próprio cliente. Durante a entrevista, 

o gerente de marketing demonstrou que a empresa se preocupa com questões como 

quebra e ruptura ao investir não só em uma equipe interna de repositores bem como 

contratar empresas especialistas na reposição e arrumação dos produtos no ponto de 

venda, e ao esboçar o desejo de que o controle de estoque também fosse efetivo em 

clientes menores com a implantação de programas de controle específicos. 

A SuaviPan também disponibiliza ao cliente, principalmente aqueles com 

maior potencial de vendas, serviços como a reposição de produtos, arrumação das 

gôndolas, materiais promocionais, ações promocionais para os consumidores 

visando o selling out e o controle de abastecimento automático, evitando que tanto o 

varejista quanto o fabricante percam rentabilidade. Desse modo, corrobora com o 

pressuposto téorico levantado no primeiro capítulo dessa dissertação de que ações 

como estas ficam a cargo cada vez mais dos fabricantes, embora estejam mais 

ligadas aos varejistas. A organização também demonstrou que se interessa pelo 

treinamento da equipe do cliente, pois entende ser essencial para o apoio ao 

consumidor final e ao convencimento de compra, garantindo o giro dos produtos. 

Esse fato fica evidenciado quando a empresa afirma promover ações de degustação 

com a equipe do varejista e ações de lançamento de novos produtos. 

  

5) Preço 

A intenção nesta variável era analisar se a empresa considera o 

posicionamento de preços definido pela própria organização e se há preocupação 

com o giro dos produtos e margens praticadas pelo cliente intermediário, segundo as 

perguntas do Quadro 12. 
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Quadro 12: Variável Preço 

17 Identifica a movimentação de preços dos concorrentes? 

18 Quem define os preços de venda aos clientes? E ao consumidor final? 

19 A empresa controla se o preço praticado ao consumidor final está de acordo com sua 
estratégia de marketing? 

20 A empresa controla os preços praticados no canal? 

Fonte: Próprio Autor.  

 

A SuaviPan acompanha a movimentação de preços dos concorrentes por meio 

da ação dos repositores no ponto de venda e também pela observação dos próprios 

vendedores durante suas visitas ao ponto de venda ou em negociações com clientes, 

porém, procura não entrar em guerra de preços, não almejando estar entre os maiores 

ou entre os menores preços de mercado. Para a empresa, preço não é um fator 

decisor dos seus produtos, isto é, a empresa não quer que seus produtos estejam 

atrelados ao preço, mas sim atrelados a sua diferenciação e a sua qualidade.  

Para o gerente de marketing da empresa, no limite, quem define o preço ao 

cliente é o mercado, já que a diferenciação que a empresa almeja tem um teto de 

valor. A SuaviPan tem uma tabela de preços por canal, de acordo com suas políticas 

comerciais, e deixa o cliente livre para colocar o seu markup, porém o mesmo é 

orientado sobre ter um giro melhor mediante um markup menor. A empresa faz uma 

sugestão de preço de venda ao consumidor final para o canal, mas a definição do 

preço para é livre e feita pelo cliente. Na maioria das vezes, o preço praticado ao 

consumidor final está de acordo com a estratégia de marketing do produto. Quando 

esse valor, por alguma razão, não está de acordo, a SuaviPan orienta o cliente 

mostrando-lhe que uma mudança no valor de venda lhe renderia melhores resultados. 

Portanto, a empresa não controla o preço praticado pelo canal, apenas o orienta. 

De certo modo, a SuaviPan demonstrou que se preocupa em garantir a 

competitividade dos produtos em relação ao preço praticado, cuidando da estratégia de 

posicionamento definida, porém nem sempre consegue garantir que o ponto de venda 

pratique uma margem correta, o que pode prejudicar a venda do produto e sua 

atratividade. A organização também se mostra preocupada em evitar uma deterioração 

de preços que afete a imagem da marca, uma vez que não entra em guerra de preços. 
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6) Resultado e Rentabilidade 

 

Neste item, buscou-se analisar se a empresa possui métricas mínimas para a 

análise dos investimentos nos clientes e pontos de venda, investigando tais ações 

por meio das perguntas estabelecidas no Quadro 13. 

 

Quadro 13: Variável Resultado e Rentabilidade 

21 Sabe quanto custa atender cada cliente? 

22 Sabe qual é a rentabilidade obtida com cada cliente? 

23 A empresa define objetivos de resultado, claros e mensuráveis, para as ações que serão 
implantadas? 

Fonte: Próprio Autor.  

 

A empresa procura controlar o custo de atender cada cliente. Esse controle é 

feito pela SuaviPan a partir de programas internos que possuem todas as 

informações das políticas de vendas e da performance de cada distribuidor, 

incluindo todas as ações promovidas no cliente, descontos concedidos em 

negociações e o custo de serviços oferecidos. Em alguns casos, contudo, redes 

varejistas fazem compras centralizadas e nesse caso não é possível fazer a 

apuração por loja, somente pela venda centralizada. A rentabilidade de cada cliente 

é mensurada da mesma forma, considerando a performance do canal diante de 

todos os serviços que o fabricante lhe oferece. 

A SuaviPan tem objetivos de resultados claros e mensuráveis para as ações 

implementadas nos clientes, definidos e estudados pela equipe interna de acordo 

com o perfil de cada varejista. Segundo o gerente de marketing da empresa: 

 

“Sem objetivos de resultado claros e mensuráveis para as ações que 
a SuaviPan implementa em cada cliente, não valeria pena fazer 
todos os esforços de venda que SuaviPan faz”.  

 

Ainda segundo o gerente de marketing, algumas ações que a empresa 

promove, todavia, não podem ser mensuradas em razão de serem ações mais 

intuitivas, apesar de terem objetivos claros. O gerente de marketing concorda que as 

ações de Trade Marketing focadas especificamente em ações de ponto de venda 

são mais fáceis de mensurar. 
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Para Alvarez (2008), a dificuldade em medir objetivamente os resultados das 

ações de Trade Marketing existe, e uma das razões descritas pelo autor condiz com a 

resposta relatada pela empresa: o fator subjetivo e muitas vezes ações de longo prazo 

dificultam a mensuração. Entretanto, o autor destaca que a eficácia e a eficiência das 

ações de Trade Marketing devem ser medidas e avaliadas em relação ao retorno dos 

recursos investidos. Alvarez (2008) declara ainda que a falta de medição muitas vezes 

gera um questionamento sobre os gastos provenientes das atividades de Trade 

Marketing, principalmente por parte de vendas, que entende ser muito mais eficiente e 

simples entregar esse valor como desconto na negociação de vendas. Dentro do 

limite de sua capacidade, a SuaviPan demonstrou possuir métricas mínimas para a 

análise dos investimentos nos clientes e pontos de venda, sem evidenciar, no entanto, 

se os programas utilizados para armazenar todas as informações de canal, clientes, 

produtos e políticas comerciais são eficientes em sua mensuração. 
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De modo geral, as mudanças ocorridas no cenário econômico e social global 

ao longo das últimas décadas impactaram significativamente o modo como as 

organizações operam o seu negócio, sejam elas fabricantes ou varejistas. O 

mercado competitivo fez com que as empresas focassem os seus esforços em 

vencer os concorrentes e as orientou para a segmentação de mercado, dando 

origem ao lançamento de inúmeras linhas de produtos que sobrecarregaram o ponto 

de venda. Mediante ao vasto leque de opções fornecido pelos fabricantes, o 

consumidor acaba por não conseguir perceber as diferenças entre os produtos e tem 

dificuldade em decidir a sua compra no ponto de venda. 

Ao buscar o melhor posicionamento da empresa no mercado e criar um 

diferencial na mente do consumidor, as organizações de forma mais ou menos 

eficiente aplicam estratégias semelhantes, obtendo um resultado contrário ao 

esperado individualmente. Além disso, a quantidade de produtos e marcas ofertadas 

é superior ao espaço físico no ponto de venda, elevando a concorrência pela 

exposição dos produtos e o poder dos varejistas. 

As mudanças ocorridas no mercado e a compreensão de que o contato do 

consumidor final com o produto ocorre no ponto de venda, obrigaram as empresas a 

buscar a otimização das ações no varejo. Assim, se antes as indústrias vendiam 

para os varejistas, agora os fabricantes sabem que vendem através dos varejistas e 

que por isso é necessária uma atuação integrada entre marketing, vendas e os 

próprios clientes varejistas (MIRANDA, 1997).  

Motta, Santos e Serralvo (2008) pontuam que a necessidade de um 

realinhamento das relações entre os membros do canal de distribuição em todos os 

seus aspectos, no sentido de uma maior cooperação no alcance de objetivos, fez surgir 

o Trade Marketing, uma prática eficiente para potencializar essa colaboração (DE 

ALMEIDA et al., 2012). Ademais, conforme visto nessa dissertação, a implementação 

dos conceitos do Trade Marketing aufere à empresa apoio e orientação ao marketing e 

às vendas, proporcionando melhores resultados para a organização e um 

relacionamento mais sólido e duradouro com o varejista (ALVAREZ, 2008). 

No decorrer dos últimos anos, o Trade Marketing mostrou a sua importância e 

eficácia ao ser capaz de atuar no ponto de venda garantindo que as estratégias de 

marketing da empresa sejam visíveis, atrativas e gerem os resultados de vendas 
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esperados (ALVAREZ, 2008). Em razão dos efeitos positivos no gerenciamento do 

relacionamento de fabricantes com varejistas, o Trade Marketing foi implementado 

em empresas de grande porte, multinacionais e nacionais, do segmento industrial e 

varejista. Fato reforçado pelo estudo de Amui (2012), que apurou que mais da 

metade das organizações com departamento de Trade Marketing são indústrias de 

grande porte que faturam acima de R$ 500 milhões por ano, demonstrando que o 

conceito fica restrito a organizações de grande porte.  

Todavia, as pequenas indústrias no Brasil possuem grande força e são 

importantes agentes de fomento econômico, a partir geração de empregos e da relevante 

participação no PIB, despertando, desse modo, grande interesse do país nesse 

segmento. Apesar disso, essa dissertação constatou que há certa carência em estudos e 

pesquisas sobre a gestão de organizações industriais de pequeno porte que, desprovidas 

de recursos e tendo que enfrentar riscos e desafios inerentes ao seu tamanho, precisam 

despender grande esforço, não somente para sobreviver em meio ao complexo e 

altamente competitivo ambiente no qual estão inseridas, bem como para superar as 

dificuldades de se diferenciar e ser atrativa no ponto de venda, de modo que seja a 

preferência do shopper no momento da compra. Além disso, o poder de barganha de um 

grande varejista diante de um pequeno fabricante fica ainda mais eminente. 

Essa dissertação propos estudar a aplicação do Trade Marketing em uma 

pequena indústria de bens de consumo a partir de um estudo de caso único. 

Entende-se que este objetivo foi atendido na etapa de análise e discussão do caso 

SuaviPan, no qual aplicou-se a técnica da entrevista seguindo o roteiro semi-

estruturado de perguntas abertas, adaptado do questionário de Schneider (2013), 

para investigar a aplicação do Trade Marketing à luz das seis variáveis do Trade 

Marketing Mix, desenvolvidas por Davies (1993) e Alvarez (2008). Ao passo que os 

objetivos secundários, auxiliadores para a compreensão holística acerca do tema 

central, foram cumpridos a partir do levantamento bibliográfico onde estudou-se os 

pressupostos teóricos de autores que são referência nos assuntos abordados.   

Foi possível constatar que mesmo sendo de pequeno porte, não possuindo 

departamento formalizado de Trade Marketing, o que implicaria tanto em investimentos 

técnicos quanto financeiros, nem de marketing e, até mesmo, desconhecendo 

sistematicamente o conceito de Trade Marketing, a pequena indústria aplica, do seu 

modo e dentro de suas possibilidades, os conceitos propostos por Davies (1993) e 

Alvarez (2008) no Trade Marketing Mix, conforme as análises apresentadas no capítulo 
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dois. Verificou-se, portanto, que a configuração do Trade Marketing na pequena indústria 

é a existência de suas atividades, ainda que não exista a estrutura formal do 

departamento, fato que corrobora com as abordagens teóricas de Randall (1994), 

Morales (2000) e Alvarez (1999, 2008), que destacam serem as estruturas formalizadas 

de Trade Marketing menos importantes do que a implantação da estratégia e ações 

desse conteito. Além disso, ao aplicar os conceitos de Trade Marketing sem haver uma 

estrutura formal do departamento, a pequena indústria reforça a essência do Trade 

Marketing de operar para adequar a estratégia, a estrutura e a operação da companhia à 

dinâmica dos canais de distribuição, procurando atender melhor e mais rentável a seus 

clientes e, por conseguinte, aos consumidores.  

As limitações da aplicação dos conceitos de Trade Marketing Mix no caso 

estudado estariam atreladas, principalmente, à questão do controle das ações 

desenvolvidas pela indústria, que poderiam ser estruturadas e medidas de maneira 

mais criteriosa e com maior ênfase a evidências de resultados, já que, conforme 

postula Schneider (2013), “qualquer ação de mercado associada às práticas deste 

departamento, deve ser minimamente embasada em pesquisas ou informações de 

mercado”. A partir disso, se construiria uma base histórica de ações desenvolvidas 

que poderiam servir como apoio em diferentes situações da indústria. 

Espera-se que esse estudo tenha contribuído para verificar que o Trade 

Marketing também pode ser aplicado, com algumas adaptações, em pequenas 

indústrias, auxiliando-as no posicionamento e na comunicação do produto, segundo 

os preceitos de marketing, e no desenvolvimento mais consistente das relações 

entre fornecedores e intermediários, na medida em que ambos possuem um objetivo 

comum: atender o consumidor final e rentabilizar seus negócios. 

A presente dissertação não esgota as possibilidades de aprofundamento 

sobre o Trade Marketing, contudo, é importante ressaltar que em razão da pesquisa 

ter sido baseada no método do estudo de caso, não é possível generalizar as 

conclusões para todas as pequenas indústrias de bens de consumo nem tampouco 

para o mercado como um todo.  
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APÊNDICE  

 

Roteiro Semi-Estruturado da Pesquisa 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ATUÁRIA 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

A APLICAÇÃO DO TRADE MARKETING EM  

PEQUENAS INDÚSTRIAS 

ENTREVISTA PEQUENA INDÚSTRIA 

 

VARIÁVEL “MARKETING E MIX DE PRODUTOS”  

1) Como é o processo de inovação de produtos e de renovação do portfólio? 

2) Como são coletadas informações de mercado que permitam desenvolver 

novos produtos? 

3) Quais são os principais fatores que influenciam a formação do portfólio de 

produtos? 

4) Existe integração entre as estratégias de marketing e de Trade Marketing na 

definição do portfólio de produtos? 

5) O mix de produtos é direcionado à equipe de vendas em função dos tipos e 

perfis de canais e de clientes? 

6) Há indicadores de performance de produtos que considerem sua posição no 

ponto de venda? 

VARIÁVEL “PROPAGANDA, PROMOÇÃO E MERCHANDISING”  



98 

 

7) A empresa propõe ações promocionais de sell out (esforço de venda ao 

consumidor final)? 

8) Faz ações de ponto de venda com o cliente? São baseadas no tamanho dos 

clientes? 

9) Possui verbas específicas em seu orçamento anual (budget) para ações 

promocionais com os clientes? 

VARIÁVEL “VENDAS E CANAIS”  

10) A empresa elabora planos comerciais formais para os clientes? 

11) Como orienta a equipe de vendas quanto às políticas praticadas? As políticas 

comerciais são divididas regionalmente?  

12) Como a empresa media os conflitos com os canais? 

13) Tem um plano estruturado de ações de promoção e merchandising por 

cliente e por canal? 

VARIÁVEL “SERVIÇOS E LOGÍSTICA”  

14) Como a empresa controla o estoque do cliente? Ocorre quebra de estoque?  

15) Possui abastecimento automático do ponto de venda nos principais clientes? 

Utiliza EDI? 

16) Tem equipe de repositores? De Promotores? Como funcionam? 

VARIÁVEL “PREÇO”  

17) Identifica a movimentação de preços dos concorrentes? 

18) Quem define os preços de venda aos clientes? E ao consumidor final? 

19) A empresa controla se o preço praticado ao consumidor final está de acordo 

com sua estratégia de marketing? 

20) A empresa controla os preços praticados no canal? 

VARIÁVEL “RESULTADO E RENTABILIDADE”  

21) Sabe quanto custa atender cada cliente? 

22) Sabe qual é a rentabilidade obtida com cada cliente? 

23) A empresa define objetivos de resultado, claros e mensuráveis, para as 

ações que serão implantadas? 
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ANEXO  

 

Questionário para empresas ‘Sem Trade Formalizado’ ( STF) (SCHNEIDER, 

2013) 

PESQUISA DE AVALIAÇÃO DE EMPRESAS QUE, MESMO DESENVOLVENDO 

AÇÕES DESTA NATUREZA, NÃO POSSUEM UM DEPARTAMENTO 

FORMALIZADO DE TRADE MARKETING. 

1- Indique o número de funcionários de sua empresa 

Até 100 funcionários  
De 101 a 500 funcionários  
De 501 a 1000 funcionários  
Acima de 1000 funcionários  
 

2- Identificação do setor de atividade como fornece dora no varejo de auto 

serviço. 

Alimentos  
Bebidas em geral  
Confecções e texteis  
Cosméticos  
Higiene pessoal  
Limpeza  
Produtos e utensílios para o lar  
Sapatos e acessórios  
Telefonia e acessórios  
Outro  
 

3- Os clientes e canais são considerados no desenvo lvimento do portfólio de 

produtos na sua empresa. 

Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

4 - Qual departamento é responsável por indicar pro dutos que podem ser 

agregados ao portfólio? 

Vendas  
Marketing  
Pesquisa e Desenvolvimento (P & D) 
Outro  



100 

 

 
5- Qual departamento é responsável por identificar lançamentos de novos 

produtos, sabores, tamanhos, embalagens, etc. pela concorrência? 

Vendas  
Marketing  
Pesquisa e Desenvolvimento (P & D) 
Outro  
 

6- A empresa define linhas de produtos exclusivas p ara canais e clientes. 

Nunca  
Quase Nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

7- A empresa adapta seus produtos em relação a tama nho, sabor e 

embalagem, por canais e clientes? 

Nunca  
Quase Nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

8- A empresa se preocupa na disposição do seu produ to nos pontos de vendas 

e com a estratégia de posicionamento de produtos e linha definidos por 

marketing. 

Nunca  
Quase Nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

9- Qual departamento é responsável pela definição d o preço de venda aos 

clientes? 

Vendas  
Marketing  
Financeiro  
Pesquisa e Desenvolvimento (P & D)  
Outro  
 

10- Qual departamento é responsável pela definição do preço ideal ao 

consumidor, ou de sua elasticidade. 

Vendas  
Marketing  
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Financeiro  
Pesquisa e Desenvolvimento (P & D)  
Outro  
11- A empresa discute com os clientes o giro do pro duto e as margens a 

serem praticadas para a formação do preço de venda ao consumidor final. 
 
Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

12- A empresa controla se o preço praticado ao cons umidor final está de 

acordo com sua estratégia de marketing. 

Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

13- A empresa discute com os clientes o giro dos pr odutos e as margens 

praticadas em campanhas de promoção de vendas. 

Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

14- A empresa estabelece com os clientes objetivos de ganhos em produtos e 

promoções. 

Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

15- A empresa analisa com frequência os estoques no s clientes. 

Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

16- A empresa possui como rotina propor ações promo cionais de sell out 

(esforço de venda ao consumidor final) quando ident ificado altos níveis de 

estoque nos clientes. 
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Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

17 - A empresa possui como rotina negociar ações de  ponto de venda com o 

cliente. 

Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

18- A empresa possui como rotina a elaboração de pl anos comerciais formais 

para os principais clientes. 

Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

19- A empresa possui verbas específicas em seu orça mento anual (budget) 

para ações promocionais com os clientes. 

Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

20- A empresa orienta a equipe de vendas quanto às políticas praticadas 

regionalmente, evitando o conflito de canais. 

Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

21- Qual departamento é responsável pela definição das políticas comerciais? 

Vendas  
Marketing  
Financeiro  
Outro  
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22- Os descontos praticados pela equipe de vendas s ão computados como 

verba de qual departamento? 

Vendas  
Marketing  
Financeiro 
Merchandising   
Outro  
 

23- Qual departamento é responsável por desenvolver  o material de 

merchandising? 

Vendas  
Marketing  
Financeiro 
Merchandising   
Outro  
 

24- Qual departamento é responsável por definir o n º de promotores de 

merchandising? 

Vendas  
Marketing  
Financeiro 
Merchandising   
Outro  
 

25- A despesa com promotores de merchandising é com putada como verba 

de: 

Vendas  
Marketing  
Financeiro 
Merchandising   
Outro  
 

26- A empresa desenvolve planos estruturados de méd io e longo prazo de 

ações de promoção e merchandising por cliente e por  canal. 

Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  

 

27- A empresa mantém um conjunto de ações padronizad as que estão 

disponíveis e que podem ser aplicadas imediatamente  nos diferentes tipos de 

clientes. 
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Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

29- A empresa desenvolve ações para clientes médios . 

Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

30- A empresa desenvolve ações para clientes pequen os. 

Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

32- A empresa tem controle dos gastos efetuados em cada cliente, apurando 

dessa forma o custo de servir. 

Discordo Totalmente  
Discordo Parcialmente  
Neutro  
Concordo Parcialmente  
Concordo Totalmente  
 

33- A empresa limita-se a controlar a verba destina da sem avaliar formalmente 

o resultado financeiro apurado no cliente. 

Discordo Totalmente  
Discordo Parcialmente  
Neutro  
Concordo Parcialmente  
Concordo Totalmente  
 

34- A empresa define objetivos de resultado, claros  e mensuráveis, para as 

ações que serão implantadas. 

Discordo Totalmente  
Discordo Parcialmente  
Neutro  
Concordo Parcialmente  
Concordo Totalmente  
 

35- A empresa possui controles e indicadores que av aliam os resultados das 

ações que serão implantadas. 
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Discordo Totalmente  
Discordo Parcialmente  
Neutro  
Concordo Parcialmente  
Concordo Totalmente  
 

36- A empresa possui um sistema de informações sobr e as políticas de 

comercialização dos clientes. 

Discordo Totalmente  
Discordo Parcialmente  
Neutro  
Concordo Parcialmente  
Concordo Totalmente  
 

37- A empresa possui um sistema de informações sobr e as ações dos 

concorrentes no ponto de venda. 

Discordo Totalmente  
Discordo Parcialmente  
Neutro  
Concordo Parcialmente  
Concordo Totalmente 
 

38- A empresa possui um sistema de informações sobr e o preço de venda ao 

consumidor final praticado no ponto-de-venda. 

Discordo Totalmente  
Discordo Parcialmente  
Neutro  
Concordo Parcialmente  
Concordo Totalmente  
 

39- A empresa possui um sistema de informações sobr e a concorrência 

regional entre os principais clientes. 

Discordo Totalmente  
Discordo Parcialmente  
Neutro  
Concordo Parcialmente  
Concordo Totalmente  

41- O sistema de informações da empresa é utilizado regulamente pela equipe 

de vendas. 

Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
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42- O sistema de informações é utilizado regularment e pela equipe de 

marketing. 

Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

43- A empresa possui um departamento próprio para o  desenvolvimento de 

pesquisas diversas. 

Sim  
Não  
 

44- A empresa se utiliza de pesquisas diversas padrã o, contratadas 

externamente (como A.C Nielsen, por exemplo). 

Nunca  
Quase nunca  
Neutro  
Quase sempre  
Sempre  
 

45- A empresa possui como rotina (no mínimo uma vez ao ano) a contratação 

de pesquisas pontuais (AD HOC). 

Sim  
Não  
 

47- A sede de sua empresa situa-se: 

Na região Sul 
Na região Sudeste  
Na região Centro Oeste  
Na região Norte  
Na região Nordeste  
Fora do Brasil  

 

48- Qual função você desenvolve na empresa? 

Marketing, coordenador, assistente, gestor de Marketing 
Gerente de Marketing  
Supervisor, coordenador, assistente e gestor de vendas  
Diretor  
Diretor comercial e diretor de vendas  
Gerente de Vendas e gerente comercial  
Presidente  
 

49- Há Quanto tempo desenvolve esta função na empre sa? 
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Até 1 ano  
De 1 a 2 anos  
De 2 a 5 anos  
Mais de 5 anos  
 

50- Sexo 

Masculino  
Feminino  
 

51- Nível de escolaridade 

Ensino médio/Técnico  
Graduação  
Pós Graduação  
Mestrado  
Doutorado  
 

52- Já realizou algum curso complementar na área de Trade Marketing? 

Sim  
Não 


