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Olá, aluno! 

É um grande prazer poder compartilhar com você os conteúdos 
abordados neste livro. Nele você poderá conhecer o cenário do 
Trade Marketing e sua fundamental importância para que a empresas 
possam, junto aos pontos de vendas, atingir seus objetivos. 

Como você irá descobrir, o Trade Marketing consiste em ações 
e estratégias que os produtores fazem junto aos pontos de vendas 
(PDV) a fim de induzir e alavancar os volumes de compras de um 
bem ou serviço.

Dessa forma, para início de estudo, a primeira unidade está 
direcionada a esclarecer os conceitos, funções e objetivos 
relacionados ao Trade Marketing e como a tecnologia e os meios 
digitais e a internet podem interferir e direcionar a escolha e as 
preferências dos consumidores.

Nesta unidade também, você poderá entender a importância 
dos canais de distribuição para o sucesso ou fracasso de uma 
organização, suas principais atribuições e os benefícios verificados 
por meio da gestão eficaz destes elementos da cadeia de 
suprimentos integrada.

Na segunda unidade, trataremos da importância de se planejar 
antecipadamente as operações e estratégias referentes ao Trade 
Marketing a fim de que os riscos aos quais as empresas estão 
recorrentemente expostas sejam reduzidos ou até mesmo 
eliminados. Portanto, para que esse objetivo seja cumprido 
satisfatoriamente, vamos esclarecer como desenvolver e executar 
esse planejamento e também, quais as métricas e os medidores de 
desempenho mais comumente utilizados a fim de se mensurar a 
eficiência das estratégias do Trade Marketing.

Por sua vez, na terceira unidade, você irá entender como os 
cinco sentidos humanos (olfato, visão, paladar, audição e o tato) 
podem ser utilizados no contexto das ações de trading marketing 
com intuito de potencializar as vendas nos pontos de vendas. 
Portanto, nesta unidade serão esclarecidos pontos fundamentais 
sobre o marketing sensorial e o trade marketing sensorial aplicado, 

Apresentação



abordando assim acerca da relevância de se criar sentido para 
um consumidor e também, abordaremos sobre os cinco sentidos 
como um diferencial de mercado trazendo vantagens competitivas 
para as empresas e fidelização dos clientes e ainda, como fixar 
uma marca, produto ou serviço por meio de procedimentos que 
objetivam criar um vínculo emocional entre o cliente e esses bens 
que são por eles adquiridos.

Por fim, na unidade quatro, trataremos sobre as tendências de 
vendas que tem como objetivo reter e fidelizar os consumidores 
de uma forma rápida e eficaz, e ainda, serão esclarecidas algumas 
estratégias que lançam mão da tecnologia de informação para 
auxiliar e dinamizar as vendas que ocorrem nos pontos de vendas 
(PDV). Ainda nesta unidade, você irá conhecer a solução end to end 
e como esta ferramenta pode ser estrategicamente benéfica para 
gestão dos pontos de venda. Por fim, para encerrar a quarta unidade 
deste livro, descreveremos o importante papel dos pontos de venda 
em decorrência da velocidade que proporcionam na efetivação das 
compras de seus consumidores.   

Preparados? Então vamos lá e bons estudos!



Unidade 1

O objetivo desta unidade é apresentar a importância do 
relacionamento comercial que existe entre as organizações, 
o Business to Business (B2B). Por meio do relacionamento 
comercial surge o conceito Trade Marketing que, além de 
focar nos canais de distribuição, também analisa demais 
estratégias e atividades de Marketing, abrangendo o marketing 
industrial, a comunicação, a força de vendas, a precificação, a 
segmentação e o comportamento do consumidor. O Trade 
Marketing tem como uma prioridade atender o intermediário 
(varejista). Logo, iremos compreender o conceito de Trade 
Marketing e as vantagens que ele oportuniza para indústrias 
e as organizações que adquirem os produtos/mercadorias, 
bem como, as parcerias que podem ser realizadas nos 
canais de distribuição, tanto diretos como indiretos. Você 
precisa compreender que o Trade Marketing é uma parte do 
Marketing, focado nas relações e ações com intermediários, 
shoppers e consumidores. Ao final desta unidade você poderá 
compreender a importância e relevância do relacionamento 
B2B e a contribuição dos canais de distribuição para atender às 
necessidades dos clientes, de maneira efetiva e lucrativa.

Objetivos de aprendizagem

Trade marketing e o 
ponto de venda

Adriano Rosa Alves

Seção 1 | O conceito de Trade Marketing

Nesta seção iremos identificar o conceito de Trade Marketing. 
A sua importância para a fidelização e aumento da concentração 
de clientes e consumidores. Como relacionar-se com o 
intermediário (varejista).



Seção 2 | O fator inovação no Trade Marketing

Nesta seção será exposto como os meios digitais e a internet 
podem interferir nas escolhas dos clientes e intermediários, e 
também no papel da informação no processo de negociação e as 
vantagens e desvantagens das pesquisas de mercado.

Seção 3 | Vantagens do canal para a Indústria

Nesta seção iremos observar como os canais de distribuição 
podem auxiliar o sucesso ou fracasso das indústrias. Iremos observar 
qual a sua importância para a realização dos negócios. Quais as suas 
funções e atribuições. Quais as opções de canais.

Seção 4 | Vantagem do canal para o Trade Marketing

Nesta seção iremos efetuar algumas considerações relevantes 
quanto às vantagens que o canal de distribuição pode gerar 
ao Trade Marketing, ou seja, o relacionamento B2B e os fluxos 
existentes no canal.



Você, assim como eu e todas as demais pessoas que consomem 
qualquer tipo de produto, já refletiram como aquele produto fora 
colocado à nossa disposição para consumo? Ou já observaram que 
durante o processo de uma prestação de serviço o prestador possui 
todo um aparato para desenvolver e aplicar seus conhecimentos 
na execução do serviço contratado? E quando estamos no 
trânsito, você já deve ter sido abordado(a) em um semáforo por 
um comerciante autônomo oferecendo um doce, uma água ou um 
suco, assim como e, refletiu qual fora todo o processo envolvido 
para que aquele produto chegasse até sua disposição? Refletindo 
sobre os apontamentos, encontramos aqui o ponto-chave da 
atuação do Trade Marketing das organizações que, através de 
pesquisas para auxiliar o departamento de Marketing, realizaram 
apontamentos quanto a locais para disponibilização dos produtos, 
através dos PDVs, recomendar preços para atuação no mercado, 
coordenar pesquisas junto aos clientes e consumidores finais, 
entre outros que iremos abordar nesta unidade. Vale ressaltar que a 
atuação e performance do Trade Marketing auxiliam na propagação, 
fidelização e abertura de mercado para uma organização e suas 
marcas e produtos, além de impulsionar os lucros, pois, segundo 
os estudos de Kotler e Keller (2012, p. 19) “construa uma rede 
de relacionamento efetiva com os principais stakeholders e os 
lucros virão como uma consequência natural”. E quem são esses 
stakeholders nas ações que o Trade Marketing irá atuar? São os 
Shoppers, consumidores finais, intermediários, fornecedores e a 
própria organização que irá ofertar e/ou consumir o seu produto. 
Logo, precisamos compreender que existe uma interdependência 
de todos os stakeholders e as atividades que são desenvolvidas 
para que o produto possa ser disponibilizado no momento que o 
Shopper ou consumidor final mais necessite. 

Introdução à unidade

Para saber mais

Para que você possa compreender melhor sobre o que iremos observar 
quanto à temática Trade Marketing, convidamos a efetuar a leitura sobre 



o artigo Trade Marketing: conceitos e atribuições da área. Por meio 
do artigo de Secco (2017), você poderá compreender o que iremos 
observar durante os nossos estudos, abordando esta temática. Confira o 
link e faça uma excelente leitura. Disponível em:<https://clubedotrade.
com.br/blog/trade-marketing/>. Acesso em: 7 abr. 2018.

https://clubedotrade.com.br/blog/trade-marketing/
https://clubedotrade.com.br/blog/trade-marketing/
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Seção 1

O conceito de Trade Marketing

1.1 | As organizações e o seu relacionamento com 
o mercado

Nesta seção iremos identificar as orientações do marketing 
em relação ao mercado, o conceito de Trade Marketing e seus 
componentes. Qual a sua importância para a fidelização e 
aumento da concentração de clientes e consumidores? Como 
relacionar-se com os intermediários (varejista) e o relacionamento 
como mercado?

Para que as organizações possam ter sucesso diante de seus 
consumidores, shoppers e intermediários, se faz necessário 
que as organizações compreendam o que o mercado anseia 
e necessita, não somente quanto à qualidade de produtos ou 
serviços, mas também que o seu pós-venda seja tão atencioso 
e eficiente quanto a todo processo envolvido e aplicado para 
que o produto e/ou serviço possa ser oportunizado aos que 
necessitam adquirir. Logo, necessitamos que às atividades do 
marketing sejam integradas de tal forma que nenhuma área 
envolvida possa ficar ausente das transformações que ocorrem 
no mercado físico e virtual. A pesquisa e o conhecimento do 
mercado são essenciais para o sucesso de qualquer organização. 
Tais considerações partem da premissa que a partir da década 
de 1990 surgiram várias mudanças entre a indústria e o varejo, 
motivados por três grandes aspectos conforme Alvarez (2008, p. 
1– 2) nos apresenta:

Introdução à seção

a) O acirramento da competição entre os fabricantes 
resultou em um aumento considerável do portfólio de 
produtos, o que torna a disputa pelo espaço no ponto de 
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venda cada vez maior; b) Os consumidores, diante de tanta 
oferta, ficam confusos, continuam valorizando as marcas, 
mas não se fixam apenas em uma – e sim em um grupo delas 
-, transferindo cada vez mais sua decisão de compra para 
o ponto de venda e; c) Os varejistas ganham cada vez mais 
força, passam por um processo de concentração, no qual 
poucas redes começam a dominar parcela significativa de 
vendas e estabelecem suas próprias políticas de marketing, 
desenvolvendo a imagem diante do consumidor final.

Se faz necessário compreender que o cenário mercadológico 
sofre, e continua sofrendo, alterações significativas quanto às escolhas 
de consumo, onde, antes, às organizações ditavam o consumo 
através do processo de marketing puxado e marketing empurrado. 
Porém, o consumidor hoje, possui um maior conhecimento e 
acesso às informações, podendo analisar criteriosamente o que, 
quando e onde adquirir conforme suas necessidades. Vale ressaltar 
que, de acordo com Vaz (2011), quanto mais conhecimento o 
homem possui, mais ansioso com a sua vida e com o tempo 
disponível que possui ele fica, pois, quanto mais informação possuir, 
maior será a sensação de perda, sendo tudo isto em função de uma 
economia digital que intensificou a necessidade do imediatismo em 
respostas e soluções. “O mercado moldado pelas tecnologias muda 
profundamente o ser humano. Novos comportamentos surgem e 
novas oportunidades também” (VAZ, 2011, p. 75). São sobre estas 
alterações que ocorrem que o profissional do marketing deve estar 
atento para continuar promovendo sua marca, produto ou serviço 
no mercado consumidor. 

Diante do exposto, precisamos fazer uma reflexão sobre como 
toda esta integração de informações e das áreas devem atuar para 
que o objetivo da organização seja alcançado e para que sua marca, 
produtos e serviços possam estar em evidência no mercado. Sendo 
assim, necessitamos compreender o que vem a ser o Marketing 
Holístico. O Marketing Holístico baseia-se em desenvolver, 
estruturar e implementar os programas, processos e atividades 
de marketing que irão atuar para o sucesso mercadológico do 
negócio, envolvendo seus quatro componentes: marketing de 
relacionamento, integrado, interno e desempenho. Para que você 
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possa compreender o papel e atuação do trade marketing, é 
necessário recordarmos destes quatro componentes pertencentes 
ao Marketing Holístico (KOTLER; KELLER, 2012):

A) Marketing de relacionamento: tem como propósito construir 
relacionamentos de longo prazo mutuamente satisfatórios com 
seus componentes-chave. 

B) Marketing integrado: ocorre quando a organização estabelece 
atividades de marketing e constitui programas de marketing voltados 
a criar, comunicar e entregar valor aos consumidores.

C) Marketing interno: certificar que todos os membros da 
organização, sobretudo, a alta gerência, empreguem os princípios 
de marketing adequadamente, ou seja, não há sentido prometer 
excelência em serviços e produtos antes que a equipe esteja pronta 
para fornecê-la.

D) Marketing de desempenho: não somente analisar os resultados 
financeiros oriundos das receitas de vendas, mas também, observar 
o scorecard de marketing e interpretar sua participação no 
mercado, perda e evasão de clientes, nível de satisfação dos clientes 
e consumidores, qualidade do produto e/ou serviço.

Figura 1.1 | Marketing holístico e seus quatro componentes

Fonte: adaptada de Kotler e Keller (2012, p. 18).
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O domínio destes conceitos é pertinente com a realidade das 
mutações que ocorrem em nosso mercado globalizado. Um dos 
agentes que auxiliam na pulverização de produtos e serviços, 
disponibilizando ao cliente e ao consumidor um grande mix de 
oportunidades é a internet, pois, ela é um meio com ampla riqueza 
de informações, no qual podemos constatar as interações que uma 
marca pode realizar e aplicar com seus consumidores e clientes (VAZ, 
2011). Ressalta-se que, a partir do advento da internet, o conceito 
barreira geográfica não existe mais para o mundo mercadológico, 
pois, através das negociações e contratos de compra e venda, 
podemos disponibilizar nossos produtos conforme for solicitado, 
lembrando que, tanto a concorrência, quanto o cliente, podem 
surgir de qualquer lugar (NOGUEIRA, 2012). Logo, a concorrência 
deixa de ser local e passa a ser global, na qual as relações entre 
fornecedores, fabricantes e varejistas tornam-se muito mais 
complexas, sendo que as teorias tradicionais não podem mais ser 
aplicadas, pois, o domínio de escolha do cliente e do consumidor é 
muito maior em decorrência da volumetria de informações que ele 
possui em suas mãos e também, um mundo sem distâncias, com 
base nas informações, comportamentos, manifestações culturais e 
sociais, afeta diretamente a economia (ALVAREZ, 2008).

O presente contexto favorece então ao surgimento do Trade 
Marketing, este visa “conquistar a preferência do consumidor final 
no ponto de venda, garantindo que a empresa produtora tenha não 
somente seus produtos expostos, mas, principalmente, que suas 
estratégias de marketing estejam visíveis e gerem a atratividade 
necessária” (ALVAREZ, 2008, p. 2). O Trade Marketing desenvolve as 
estratégias de distribuição com base nas proposições de marketing 
para cada produto ou serviço e na rede de clientes atendido 
pela equipe vendas. Vale observar também que as organizações 
devem ampliar sua visão de mercado e não focarem somente nos 
consumidores finais, pois, seus negócios transitam por empresas 
atacadistas, varejistas, distribuidores, entre outros e, se faz necessário 
desenvolver com estes um trabalho de integração, ou seja, estruturar 
um relacionamento entre fabricantes e canais de venda com o 
objetivo de melhorar a marca (CÔNSOLI; D´ANDREA, 2010). 

Logo, podemos situar o Trade Marketing na área de marketing de 
Business to Business (B2B), onde deve ater-se como parâmetros três 
enfoques básicos que Alvarez (2008, p. 8 -9) destaca:
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Observamos então a importância do Trade Marketing, não 
apenas como uma ferramenta de promoção de vendas, mas como 
uma estratégia de negociação das empresas para a conquista dos 
clientes e dos consumidores finais.

Para que o produto seja oportunizado e ações e campanhas 
de vendas possam ocorrer, o time do Trade Marketing deve atuar 
nas esferas que perpassam o estratégico, tático, operacional e 
suporte à decisão. Segundo Cônsoli e D´Andrea (2010), na esfera 
estratégica o objetivo consiste em maximizar a rentabilidade por 
canal; no tático o eixo está no crescimento das vendas, participação 
no mercado e relacionamento com os canais; no operacional o 
propósito é alinhar a estratégia definida e; o suporte à decisão 
envolve a análise da competitividade, diferenciação e da eficiência 
em custos. Logo, o Trade Marketing pode ser entendido como o 
planejamento e controle das ações de venda e de mercado e dos 

Maximização do valor oferecido aos varejistas: o objetivo 
de compra dos varejistas é revender o produto com 
lucratividade. O processo decisório de compra é fortemente 
influenciado por critérios econômicos. [...]. A empresa 
que está vendendo deve se especializar em entender as 
variáveis relevantes da gestão de varejo e o valor que lhes 
é atribuído; Assegurar a rentabilidade nos principais 
clientes individualmente: o Trade Marketing deve avaliar 
o valor oferecido e identificar as margens de resultado em 
cada um deles. O modelo tradicional de mensuração de 
resultados baseado na rentabilidade por produtos deve ser 
ampliado e medir a rentabilidade por clientes, pois, para os 
mesmos produtos haverá resultados distintos em função 
das negociações individuais. [...]; Administrar o grau de 
concentração de vendas: a característica de concentração 
de vendas em poucos clientes no mercado B2B é bastante 
comum, o que gera dependência e risco nos negócios. A 
dependência enfraquece o poder de negociação [...].

1.2 | Ações e atividades do Trade Marketing
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benefícios oferecidos ao consumidor final, por meio da verificação 
das relações de vendas estabelecidas com os varejistas (ALVAREZ, 
2008). Ainda, segundo Alvarez o trade marketing (2008, p. 74) 
“irá atuar de forma integrada com marketing, vendas, e com o 
cliente varejista para que a atratividade dos produtos no PDV seja 
elevada e, por conseguinte, sejam geradas mais vendas e melhor 
rentabilidade”. Observar e analisar o PDV é de suma importância 
para compreender o que os clientes mais consomem e procuram, 
principalmente no momento que mais necessitam de um produto 
ou serviço, assim, você poderá criar um relacionamento mais efetivo 
com os seus clientes e intermediários. De acordo com Vaz (2011), 
quando você constrói uma linha de relacionamentos, você percebe 
diversas oportunidades de venda junto ao consumidor e, com isso, 
aumenta a lucratividade e o faturamento.

Você observou que o Trade Marketing abarca vários 
processos que estão envolvidos no processo de compra, venda e 
disponibilização dos produtos. Uma vez que ele atua para que o 
relacionamento entre os fabricantes e varejistas seja duradouro e 
rentável, precisamos conhecer quais seus objetivos enquanto uma 
metodologia e ferramenta de trabalho do marketing. Segundo 
os pesquisadores Alvarez (2008) e Cônsoli e D´Andrea (2010), os 
objetivos do Trade Marketing podem ser resumidos nas seguintes 
atividades que ele desenvolve e atua:

• Promover a atratividade do produto no PDV (promoções, 
campanhas, ofertas, mix de produtos, divulgação, ação de promotores).

• Efetuar a melhor distribuição do produto nos espaços 
disponibilizados pelos varejistas (ilhas, ponta de gôndola, posição 
nas prateleiras, exposição dos produtos).

• Orientar para os processos de comunicação e informação 
(auxiliar no processo de comunicação diante dos intermediários e/
ou representantes comerciais para que os produtos e as campanhas 
de vendas possam ser compreendidos e observados de forma clara).

• Monitorar as ações existentes no mercado e no ponto de venda 
(identificar e auxiliar nas melhores ações para que o produto não 

1.3 | Objetivos do Trade Marketing
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No processo de comercialização e negociação de matérias-
primas, produtos e serviços, existem os agentes que participam 
dos processos. Sejam eles os fornecedores, fabricantes, indústrias, 
atacadistas, distribuidores, varejistas, e-commerce, representante 
autônomo, enfim, vários são os profissionais e empresas envolvidos 
para que o produto ou serviço estejam disponíveis para o cliente 
e/ou consumidor final no momento que ele desejar ou necessitar 
(NOGUEIRA, 2012).

Então, pensando nos produtos que são disponibilizados para nós, 
via lojas físicas ou virtuais, precisamos dos intermediários para que os 

1.4 | Agentes de distribuição no Trade Marketing

fique “estacionado” nas gôndolas, correndo risco de vencimento e 
perda de interesse em função da concorrência).

• Analisar os canais de venda e como distribuir da melhor forma 
o produto (observando as classes econômicas que o produto e/ou 
serviço buscam atingir).

• Apoiar a equipe de vendas desenvolvendo o potencial e 
potenciais clientes (orientar o time de vendas para que possuam 
maior argumentação no processo de negociação, aumentando as 
oportunidades para fechamento das vendas).

Trabalhando sobre estes objetivos, o profissional do trade 
marketing atenderá tanto às necessidades de curto prazo, como 
também estabelecerá uma parceria saudável de longo prazo.

Para saber mais

Durante nossa leitura, citamos várias vezes o termo Shopper. Este é 
um grande agente nos processos de negociação de compra e venda 
de produtos e serviços. Mas, você sabe qual o significado de Shopper? 
Convidamos você para ler mais um artigo do Clube do Trade que 
aborda esta temática. O autor Vinicius Duarte (2017) nos apresenta o 
seguinte artigo: O que é Shopper Marketing? 

Disponível em: <https://clubedotrade.com.br/blog/shopper-
marketing/>. Acesso em: 5 abr. 2018.

https://clubedotrade.com.br/blog/shopper-marketing/
https://clubedotrade.com.br/blog/shopper-marketing/
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processos e objetivos do Trade Marketing possam ser atingidos. O 
varejista (intermediário) é o grande facilitador para que os produtos 
possam estar ao alcance de todos os shoppers ou consumidores 
finais e, esse varejo, possui várias divisões de acordo com a área 
e segmento que o produto venha atender. Logo, necessitamos 
saber que, os agentes de distribuição são os personagens nos 
processos comerciais que compram e adquirem grandes volumes 
de produtos, marcas e fornecedores para atender o grande, médio 
e pequeno varejo, bem como, oportunizar para o cliente direto 
através do e-commerce. Esses agentes de distribuição podem ser 
(CHURCHILL; PETER, 2012):

• Atacadista distribuidor: adquire das indústrias e fabricantes 
grandes volumes de produtos e trabalha com toda a plataforma que 
os mesmos disponibilizam tendo uma grande variedade de itens; 
os lotes de compra são em quantidade elevada aumentando o 
poder de barganha no processo de negociação; possuem equipes 
de representantes para atender os médios e pequenos varejos 
pulverizando os produtos; alguns produtos são fracionados para 
poder atender uma quantidade mínima de venda e distribuição; 
efetuam a distribuição com frota própria ou terceirizada, de acordo 
com as operações logísticas que a empresa atua (Exemplos de 
grandes Atacadistas Distribuidores: MARTINS (MG), PROFORMA (RJ), 
GOIÁS Atacado (GO), BOCCHI Atacado (PR), ARCOM (MG), etc.); 

• Atacadista de autosserviço: assim como o atacadista distribuidor, 
ele adquire grandes volumes das indústrias e fabricantes, porém, não 
efetuam a distribuição, mas sim, disponibilizam em suas lojas físicas 
os produtos em embalagens secundárias que, também poderão ser 
vendidas fracionadas em suas respectivas embalagens primárias; 
sua principal atratividade para realização dos negócios são os preços 
oportunizados menores do que os varejistas tradicionais; geralmente 
o pagamento é somente à vista; são conhecidos também como 
Atacarejo, pois mesclam características das atividades do atacado 
e do varejo mercadista (Exemplos de Atacarejo: Assaí Atacado (SP), 
Atacadão (SP), Maxi Atacado (PR), etc.);
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Fonte: Pixabay.

Figura 1.2 | Embalagem primária

Figura 1.3 | Embalagem secundária

Fonte: Pixabay.
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• Operador Logístico: ele atua abarcando todas as atividades 
logísticas que uma indústria ou fabricante deveria ter para 
proporcionar a distribuição dos seus produtos; o operador logístico 
transporta, armazena, estoca, fraciona, embala, confere os 
produtos comercializados e efetua todo o processo de distribuição 
atendendo os clientes e monitorando suas performances de venda 
para informar o contratante da prestação de serviços (Exemplos de 
Operadores Logísticos: Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. 
(SP), AGV Logística S.A. (SP), Tegma Logística Integrada S.A. (ES), 
BASELOG (PR), etc.);

• Varejista: empresa que atua para oportunizar aos consumidores 
e clientes produtos que sejam de uso pessoal ou familiar; ele pode 
ser de grande, médio ou pequeno porte; localizado em várias áreas 
urbanas, dependendo da extensão do município; atua ofertando 
várias marcas e produtos; trabalha com segmentos voltados para 
bebidas, mercearia, bazar, eletro, frios, padaria, açougue; alguns 
podem disponibilizar restaurantes e lanchonetes em seu interior 
para consumo durante as compras; oferece tanto produtos 
essenciais para o dia a dia como também supérfluos; trabalha 
somente com venda fracionada (unidade de produto); encontramos 
o varejo mercadista, autopeças, cosméticos, farmacêutico, lojas de 
departamentos, etc. (Exemplos de varejistas: Pão de Açúcar, Super 
Muffato, Magazine Luiza, Casas Bahia, Walmart, Angeloni, Droga 
Raia, etc.).

Ainda abordando a temática sobre os varejistas, Cônsoli e 
D´Andrea (2010) nos apresentam quais os tipos de varejista podemos 
encontrar no mercado, bem como, o que esses oportunizam para 
os shoppers e/ou consumidores:

• Varejo alimentar: distribuem produtos prontos ou para preparo 
de alimentos, bem como disponibilizam produtos de limpeza e 
higiene pessoal. Os hipermercados ainda possibilitam aos seus 
clientes produtos de informática, eletros, automotivos, entre outros;

• Varejo farma: especializados em produtos farmacêuticos e 
também possibilitam produtos de higiene pessoal;

• Varejo de construção: disponibilizam ferramentaria e produtos 
que auxiliam na construção e reformas dos bens dos consumidores 
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finais. Construtoras e outras empresas que atuam no ramo de grandes 
construções irão adquirir os produtos necessários diretamente das 
indústrias devido ao volume de compras e aquisições;

• Magazines/shopping centers: especializados em oportunizar 
aos clientes itens de vestuários, eletroeletrônicos, produtos culturais 
e entretenimento;

• Varejo por especialidade: agentes que são especializados 
em um único segmento, tais como lojas de decoração e móveis 
planejados, pet-shops, materiais esportivos, etc.

Para saber mais

Para que você possa compreender mais sobre o papel dos agentes 
de distribuição, convido você a ler o artigo O Comércio Atacadista de 
Autosserviço. (SILVA et al., 2010). 

Disponível em: <http://revistas.unoeste.br/revistas/ojs/index.php/ch/
article/view/516>. Acesso em: 5 abr. 2018.

Questão para reflexão

Se as fabricantes e varejistas necessitam estreitar cada vez mais os 
seus relacionamentos para poderem atuar em um mercado altamente 
competitivo e que apresenta clientes e consumidores cada vez mais 
informados, por que ainda existem empresas que não valorizam a área 
de marketing, principalmente o profissional que atua diretamente com 
o Trade Marketing? O que vem a dificultar esse relacionamento?

Atividades de aprendizagem

1. Analise as seguintes asserções e depois assinale a alternativa correta.
I. Até meados da década de 1990, a concorrência entre as empresas não 
era tão acirrada, pois, os clientes e consumidores possuem pouco poder de 
informação, logo, adquiriam os produtos conforme a disponibilidade nos 
PDVs, sem analisar muito quais poderiam ser os substitutos em referência à 
qualidade dos mesmos.

PORQUE,

http://revistas.unoeste.br/revistas/ojs/index.php/ch/article/view/516
http://revistas.unoeste.br/revistas/ojs/index.php/ch/article/view/516
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II. Até o período informado ainda não havia ocorrido o advento da INTERNET 
que fora uma inovação para a nossa tecnologia, sendo este universo 
informacional uma grande ferramenta para romper as barreiras geográficas 
oportunizando negociações com todos os continentes do mundo. 

a) As asserções I e II são verdadeiras, porém, II não justifica I.
b) As asserções I e II são falsas.
c) As asserções I e II são verdadeiras e, II justifica I.
d) A asserção I é falsa e II é verdadeira.
e) A asserção I é verdadeira e II é falsa.

2. De acordo com a definição de Trade Marketing, ele atua diretamente e 
indiretamente com os seguintes personagens do mundo comercial:

a)  Indústrias, consumidores finais e operadores logísticos.
b)  Shoppers, consumidores finais e indústrias.
c)  Varejistas, Shoppers e Distribuidores.
d)  Operadores Logísticos e Varejistas.
e)  Intermediários, Equipes de Vendas, Shoppers e Consumidores Finais.
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Seção 2

O fator inovação no Trade Marketing

2.1 | A Internet e o rompimento das  
barreiras comerciais

Nesta seção iremos observar como a evolução da tecnologia 
por meio do advento da internet atua nas decisões de compra 
dos clientes e como ela interfere nas negociações comerciais em 
função das informações que são veiculadas pelos meios digitais e 
pelas pesquisas realizadas.

Você já comprou algo pela internet? Sim? Nas plataformas que 
as empresas disponibilizam, há vários descontos atrativos, facilidade 
no parcelamento, brindes surpresa, entregas rápidas, entre outros 
benefícios que o e-commerce pode oportunizar para aqueles 
que na hora de efetuarem suas compras são mais desprendidos 
da negociação “olho no olho”. Claro que você não poderá sair 
comprando de qualquer site ou a primeira oferta que você receba 
em sua caixa de e-mails com aqueles pop-up ou mailing list. Porém, 
existem várias empresas que em suas ações comerciais incentivam 
seus intermediários, shoppers e consumidores a acessarem e 
comprarem. Mas qual a vantagem nisso? Você pode evitar aquele 
atendimento indesejado quando o vendedor não lhe cativa muito, 
ou também aquele vendedor que fica querendo “empurrar” tudo 
e mais um pouco. Você pode encontrar preços mais atrativos 
pelo e-commerce enquanto na loja física talvez isso não possa ser 
possibilitado (claro, a loja física tem seus custos fixos como luz, 
água, aluguel, segurança, folha de pagamento, entre outros). 

Logo, você pode observar que, com o advento da internet e as 
melhorias que as empresas buscam aplicar no seu dia a dia, com a 
alta velocidade das nossas atividades e a falta de tempo para poder 
ficar descolando-se até às lojas físicas, podemos desfrutar em nosso 

Introdução à seção
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escritório, sala de estar ou em qualquer outro lugar que você esteja 
com acesso à internet, um momento prazeroso que é comprar. 
Com isso, podemos disponibilizar nossos produtos e serviços onde 
desejarmos, desde que tenhamos um controle eficiente e uma 
logística funcional para atender todas as necessidades que o cliente 
nos apresenta quando acessa o nosso site e informa o que deseja. 
Logo, quando o assunto é aumento de faturamento ou lucratividade, 
é preciso saber o que fazer e como fazer (VAZ, 2011).

Precisamos compreender que o shopper ou consumidor final 
ativo é mais crítico, ou seja, quanto mais ele pesquisar, maior será 
sua percepção quanto benefícios, não somente financeiros, mas 
a qualidade do produto, o tempo de espera para recebimento, as 
funções do produto, sua durabilidade. Ele irá pesquisar a fundo antes 
de efetivar o pedido com a sua empresa (KOTLER; KELLER, 2012). 
De acordo com as pesquisas de Vaz (2011), a tecnologia alterou 
o consumidor e este alterou a tecnologia. Enquanto consumidor, 
eles querem ter a maleabilidade de escolha e observar o que os 
demais consumidores falam sobre aquele determinado produto. 
Vender hoje é um método construtivista no qual você faz com que 
o seu intermediário, shopper ou consumidor construa a marca e a 
necessidade do seu produto na mente dele. Afirma Vaz (2011, p. 141) 
que “o consumidor passa a ser o líder da sua empresa. Você não 
troca produtos por dinheiro, você troca dedicação por dinheiro”. 
Precisamos compreender que os consumidores observam sites 
de reclamação, blogs, chats, fóruns e redes sociais, tudo o que 
possa fornecer informações de quão confiável é uma marca, uma 
empresa e seus produtos e/ou serviços. Somente a rapidez para a 
disponibilização dos produtos não é mais o diferencial, na realidade 
isso é uma obrigação.

Figura 1.4 | e-Commerce

Fonte: Pixabay.
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Caro aluno, você precisa compreender que não é o nosso 
objetivo demonstrar que as vendas físicas com o atendimento 
presencial não podem mais existir ou estão em declínio. O que 
desejamos incitar é sobre como podemos atender cada vez melhor 
nosso público que prefere às plataformas de negócios virtuais em 
vez de deslocar-se até um varejista. Os próprios supermercados 
hoje, principalmente grandes redes, disponibilizam aos seus clientes 
um canal para efetuarem suas compras on-line, diretamente pelo 
site do mercado, no qual alguns disponibilizam a opção para 
entrega no endereço informado e outros, apenas para que o cliente 
possa efetuar a retirada após ser informado que sua compra está 
acondicionada e pode ser retirada. O autor Vaz (2011) corrobora 
com este pensamento, pois, segundo ele, os consumidores não 
têm tempo para quase nada, dada a quantidade de atividades e 
interesses que estes possuem para desenvolverem durante o dia. 
Segundo ele “o consumidor atual desenvolve a cada interação 
com a web um sentimento coletivo muito maior do que seus pais 
e avós” (2011, p. 173). Vivemos em um mundo interligado, cercado 
de pessoas interagindo a todo momento virtualmente, porém, ao 
mesmo tempo, passamos muito tempo isolados presencialmente. 
Desta forma, o seu intermediário, shopper ou consumidor, deve 
compreender que sua empresa é uma imensa plataforma que está 
emprestando sua estrutura para que ele possa ter suas necessidades 
atendidas (VAZ, 2011).

Todavia, a organização necessita realizar um estudo do seu 
público e o mercado onde deseja atuar. Quando rompemos as 
barreiras físicas da área na qual estamos habituados, podemos correr 
o risco de cometer falhas em campanhas publicitárias que firam os 
princípios e cultura de uma determinada região, ou, oportunizarmos 
produtos que, de acordo com a tradição cultural de uma nação, 
não possam ser consumidos. Logo, um estudo geral do ambiente 
na qual a empresa deseja atuar poderá identificar oportunidades ou 
ameaças (ROCHA et al., 2015). Segundo Rocha et al. (2015, p. 186-
187) “o estudo detalhado dos fatores do ambiente, tanto favoráveis, 
quanto desfavoráveis, deve ser feito antes de a empresa tomar a 
decisão de entrar no mercado. Muitas empresas que fracassam não 
o fizeram”. Não basta apenas ter os melhores recursos logísticos, 
humanos, tecnológicos e financeiros. A pesquisa é essencial para 
que se obtenha o sucesso da implantação de um produto, marca 
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ou serviço. Após as devidas análises e a certeza de poder atuar 
no mercado, concentre-se em prestar um serviço ou oportunizar 
um produto realmente sensacional e incentive o seu intermediário 
ou consumidor a falar para seus pares e redes de contato sobre a 
qualidade destes.

Quando atuamos no e-commerce para disponibilizar nossos 
produtos e serviços, somos favorecidos por uma grande vantagem 
em relação ao mercado off-line devido às possibilidades de controle 
das informações que a plataforma pode proporcionar, desde que 
construída de forma correta e que possa apurar informações 
concretas embasadas nos dados registrados (VAZ, 2011). 

De acordo com Kotler e Keller (2012) os maiores inibidores 
que podem existir no relacionamento comercial virtual são a 
ausência de experiências prazerosas, interação social e contato 
com um representante da empresa. Para tanto, é salutar que as 
plataformas de negociação possuam um chat on-line para que, nos 
procedimentos de compra, o cliente ou consumidor, possam sanar 
suas dúvidas. Este tipo de procedimento aplica-se tanto para os 
relacionamentos B2C, como também para o B2B.

Os sites B2B tornam os mercados mais eficientes, disponibilizando 
aos compradores fácil acesso a um grande volume de informações. 
Aplicativos disponibilizados para os smartphones também auxiliam 
e aumentam os números comercializados pelo e-commerce, até 
porque, sabemos que informações configuradas para estes tipos 

Para saber mais

O artigo intitulado O que é e-commerce? Tudo o que você precisa saber 
para ter uma loja virtual de sucesso! (SAMPAIO, 2017), irá aprofundar o 
funcionamento deste mundo virtual de negociação que disponibiliza 
produtos e serviços, físicos ou remotos. É muito importante que você 
compreenda como é o funcionamento dessa ferramenta comercial 
e como ela pode auxiliar na alavancagem dos negócios. Disponível 
em:<https://marketingdeconteudo.com/e-commerce-guia/>. Acesso 
em: 9 abr. 2018.

2.2 | Marketing no e-commerce: B2B

https://marketingdeconteudo.com/e-commerce-guia/


U1 - Trade marketing e o ponto de venda 27

Como podemos observar, mesmo atuando pelo e-commerce, 
sempre iremos depender dos intermediários, seja no momento da 
entrega, ou, da empresa de cartões de crédito, como também, 

de aplicativos terão maior visibilidade pelos clientes e futuros 
clientes, uma vez que, as pessoas estão adquirindo e aderindo aos 
smartphones. Em 2017, de acordo com a pesquisa da IDC (2018), 
a venda global dos aparelhos smartphones alcançou o volume de 
venda de 1,47 bilhão. Para aquelas empresas que estão inovando e 
apostando em aplicativos mais fáceis de utilizar e com informações 
relevantes para auxiliar na escolha, isso é uma notícia positiva.

Para solidificar os relacionamentos B2B, empresas utilizam cada 
vez mais recursos como os blogs corporativos, comunicados de 
imprensa veiculados pela internet e, fóruns ou grupos de discussão 
para com os clientes atuais e potenciais (KOTLER; KELLER, 2012). 
Porém, precisamos ter conhecimento sobre as cinco barreiras que 
podem ser encontradas nas negociações on-line. Para Rocha et 
al. (2015), estas barreiras são: falta de recursos humanos, falta de 
tempo, falta de know-how, desafios na criação de conteúdos e 
dificuldade em determinar o retorno sobre o investimento.

Outro ponto de suma relevância para as empresas que desejam 
atuar, além da forma tradicional, no modelo de negócios on-line, é a 
escolha dos intermediários que efetuaram o processo de distribuição. 
Não é de agora que empresas desejam eliminar seus intermediários 
e atuar diretamente junto ao seu cliente e/ou consumidor final. 
Porém, dependendo dos produtos comercializados e serviços 
prestados, e da parceria com intermediários que executem com 
excelência as atividades que foram propostas, as empresas não 
conseguem sobreviver, afinal, ninguém é uma ilha. De acordo com 
Rocha et al. (2015, p. 231):

Devemos lembrar que operações no ciberespaço não 
eliminaram a necessidade da transferência de mercadorias 
do produtor ao distribuidor ou consumidor final. Por esse 
motivo, a logística empresarial continua sendo fundamental 
para a realização dos negócios. [...] Em grandes cidades, é 
normal que algumas empresas que têm muito movimento 
contratarem equipes de entregas motorizados para 
levarem as mercadorias aos clientes. 
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do banco que gera um boleto on-line, esses parceiros estão 
oportunizando seus serviços para que possamos atender os 
nossos clientes.

Para saber mais

Para compreender mais sobre o marketing B2B, convidamos você à 
leitura do artigo Marketing B2B: o que é e quais são suas estratégias. 
Equipe REAMP (2017). Disponível em: <http://www.reamp.com.
br/blog/2017/08/marketing-b2b-o-que-e-e-quais-sao-suas-
estrategias/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

Questão para reflexão

Como percebemos até aqui, o advento da internet e o aumento no 
faturamento da comercialização dos smartphones está proporcionando 
aos seus usuários maiores experiências de negociações on-line. 
Logicamente, necessitamos selecionar os fornecedores e empresas 
que iremos atuar para não sofrer com atrasos, prejuízos financeiros, 
entre outros. Desta forma, você concorda que o mercado tradicional 
está com seus dias contados e, em um futuro não distante ele não mais 
será necessário?

Atividades de aprendizagem

1. Observe as asserções e depois assinale a alternativa correta:
I. Para atuarmos no mercado on-line, através do e-commerce, é 
importante que a plataforma possua informações claras, objetivas, e os links 
e ferramentas da página sejam de fácil compreensão e entendidos por parte 
do cliente. Além disso, os produtos devem ter todas as suas explicações 
relevantes, apresentando ferramentas de interatividade como chats on-
line, fóruns e campos para que os clientes possam comentar e trocar  
suas experiências,

PORQUE,
II. De acordo com a Lei Complementar n. 131, a Lei da Transparência, os 
clientes necessitam destes canais para demonstrar suas necessidades, 
experiências e reclamações, sentindo-se então como parte do processo, 
auxiliando a fidelização ou a retirada de um produto ou marca da plataforma 
da empresa onde se está negociando.

http://www.reamp.com.br/blog/2017/08/marketing-b2b-o-que-e-e-quais-sao-suas-estrategias/
http://www.reamp.com.br/blog/2017/08/marketing-b2b-o-que-e-e-quais-sao-suas-estrategias/
http://www.reamp.com.br/blog/2017/08/marketing-b2b-o-que-e-e-quais-sao-suas-estrategias/


U1 - Trade marketing e o ponto de venda 29

2. Assinale (V) para a sentença Verdadeira e (F) para a sentença Falsa.
I. O estudo detalhado dos fatores do ambiente, tanto favoráveis, 
quanto desfavoráveis, deve ser feito antes de a empresa tomar a decisão de 
entrar no mercado. Muitas empresas que fracassam não o fizeram.
II. Para solidificar os relacionamentos B2B, empresas utilizam cada 
vez mais recursos como os blogs corporativos, comunicados de imprensa 
veiculados pela internet e, fóruns ou grupos de discussão para com os 
clientes atuais e potenciais.
III. O consumidor atual desenvolve a cada interação com a web um 
sentimento coletivo muito maior do que seus pais e avós.
IV. Precisamos compreender que o shopper ou consumidor final 
ativo é mais crítico, ou seja, quanto mais ele pesquisar, maior será sua 
percepção quanto a benefícios, não somente financeiros, mas a qualidade 
do produto, o tempo de espera para recebimento, as funções do produto, 
sua durabilidade.

Atividades de aprendizagem.

a) I.V – II.F – III.F – IV.V
b) I.F – II.F – III.V – IV.F
c) I.V – II.V – III.V – IV.V
d) I.V – II.V – III.F – IV.V
e) I.F – II.F – III.F – IV.V

a) As asserções I e II são verdadeiras e, II justifica a I.
b) As asserções I e II são verdadeiras e, II não justifica I.
c) As asserções I e II são falsas.
d) A asserção I é verdadeira e a II é falsa.
e) A asserção II é verdadeira e I é falsa.

(   )

(   )

(   )

(   )
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Seção 3

Vantagens do canal para a indústria

3.1 | A importância da logística e os canais  
de distribuição

Nesta seção iremos observar como os canais de distribuição 
podem auxiliar o sucesso ou fracasso das indústrias. Iremos 
descrever os tipos básicos de canais de distribuição e suas funções. 
Observaremos as funções e os fluxos dos canais.

Como já conversamos no início desta unidade, tudo o que 
consumimos e adquirimos para consumo posterior percorre vários 
processos desde a aquisição da matéria-prima até a disponibilização 
do produto final nas gôndolas dos supermercados ou prateleiras de 
uma farmácia. Para que isso possa ocorrer, se faz necessário toda 
uma sinergia entre os departamentos e setores de atuação de uma 
organização. Uma das parcerias que também possuem grande valia 
para a organização ocorre entre os setores de logística e marketing, 
pois, o que o setor de marketing prospectar para atender, vender, 
comercializar, promover e ofertar, o setor de logística deverá 
desenvolver todas as suas atividades primárias e secundárias para 
poder distribuir o produto no local e hora determinada, com o 
volume e mix correto, sem avarias, sem atrasos, sem rupturas 
(NOGUEIRA, 2012).

Atrasos, faltas ou entregas equivocadas podem impactar o 
negócio do seu intermediário, gerar insatisfação para o seu shopper 
e/ou consumidor final. A fidelização de uma marca, produto, serviço 
ou empresa, não está somente vinculada às ações que o setor de 
marketing realiza, mas, também depende da logística aplicada para 
poder distribuir da melhor forma possível produtos e serviços no 
momento exato que o intermediário ou consumidor mais necessita 
(ROCHA et al., 2015).

Introdução à seção
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Segundo Ballou (2006, p. 26) a logística empresarial “é um 
campo relativamente novo do estudo da gestão integrada, das 
áreas tradicionais das finanças, marketing e produção”. A missão 
da logística, desenvolvendo todas as suas atividades, primárias 
e secundárias, é disponibilizar o produto ou informação no local 
correto, prazos e tempos corretos, quantidades acuradas, sem 
avarias ou perdas, atendendo com excelência o cliente, consumidor 
ou intermediário. Queremos chamar sua atenção para o termo 
gestão integrada. Quando Ballou cita, ele nos reporta a importância 
de todos os departamentos trabalharem em conjunto para 
alcançarem o objetivo da empresa: o sucesso e o lucro. Vale ressaltar 
que, para conseguirmos estes objetivos, necessitamos trabalhar 
com qualidade, ou seja, gerar satisfação e atender às necessidades 
de nossos clientes.

Agora que abordamos o tema logística, convidamos você para 
analisar os canais de distribuição. Afinal, o que vem a ser canais 
de distribuição? De acordo com Panitz (2006, p. 29), canal de 
distribuição é:

Pode-se observar que logística não tem a mesma definição que 
os canais de distribuição, e aqui enfatizamos mais uma informação 
que você precisa ter pleno conhecimento: Canais de Distribuição / 
Cadeia de Abastecimento / Cadeia de Suprimentos e / Supply Chain 
Management (SCM) – todos estes possuem o mesmo significado. 
Mas, você ainda deve estar se perguntando: “Mas professor, como 
podem todas estas terminologias terem a mesma concepção?” De 
acordo com os apontamentos de Nogueira (2012, p. 29) o SCM: “é 
a integração dos processos de negócios desde o usuário final até 
os fornecedores originais (primários) que providenciam produtos, 

Uma organizada cadeia de agentes e instituições que, 
combinadas, desenvolvem as atividades necessárias à união 
de fabricantes e usuários para a consolidação das atividades 
de marketing; Uma ou mais companhias ou indivíduos que 
participam do fluxo de bens e serviços, desde um produtor 
até o consumidor; Os canais de distribuição desempenham 
4 funções básicas: indução da demanda, satisfação da 
demanda, serviços de pós-venda e troca de informações.
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serviços e informações que adicionam valor para os clientes e 
stakeholders”. Observe que ambas as definições apresentam, em 
seu conceito básico, o mesmo princípio. 

Diante do exposto, eu posso dizer a você que os intermediários 
têm um papel vital para as organizações que desejam ampliar a 
sua área de atendimento. São eles, os intermediários, que efetuam 
o elo entre os fornecedores e os clientes, em vários processos. 
Podemos citar como exemplo um supermercadista que oferece 
um vasto mix de produtos, disponibilizando em suas gôndolas 
marcas, produtos, bens de consumo. Este supermercadista pode 
ser um intermediário direto entre o fornecedor e você, ou, ainda 
um dos elos de toda a cadeia de abastecimento. Observe a figura 
a seguir para você compreender os níveis que podemos encontrar 
nos canais de abastecimento.

Todas as formas apresentadas na Figura 1.5 fazem parte do 
processo de distribuição. A distribuição poderá ser pelo canal 
direto, quando você, enquanto fornecedor, atua diretamente com o 
seu consumidor final ou shopper (geralmente comercializações pelo 
e-commerce) ou, a distribuição poderá ser efetuada pelos canais 
indiretos, nos quais você irá utilizar da prestação de serviços dos 
intermediários, ou, criará parcerias para distribuir os seus produtos 
através deste, abrangendo uma região de atendimento maior. 
Ressaltamos a você que a escolha do tipo de distribuição será feita 

Figura 1.5 | Canais de distribuição

Cliente final

Interm. 1 - 
Varejista 

Cliente 
Final

Interm. 1 - 
Atacadista 
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Logístico 

Interm. 2 - 
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Fornecedor

Fornecedor
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Fonte: elaborada pelo autor.
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de acordo com o tipo de produto, abrangência de mercado, forma 
de abastecê-lo, segmentação dos clientes e política de distribuição 
do fornecedor. Não existe aqui o caminho certo ou o errado, mas 
sim, o que melhor atende aos anseios do fornecedor para atingir o 
seu público-alvo (CHURCHILL; PETER, 2012).

Para saber mais

Para que você possa ter uma maior compreensão do papel da logística 
para prover todas as necessidades do mercado através da distribuição 
dos produtos pelos e para os intermediários, convidamos você à leitura 
do artigo Logística aplicada ao Trade Marketing: da roteirização de 
frotas ao PDV. (SECCO, 2017). Disponível em: <https://clubedotrade.
com.br/blog/logistica-aplicada-ao-trade-marketing/>. Acesso em: 8 
abr. 2018.

3.2 | As funções da distribuição

De todas as atividades que o marketing realiza, a distribuição 
deverá ser analisada com o maior cuidado, pois ele irá impactar 
nas ordens financeiras, posicionamento de mercado, conquista e 
fidelização de clientes, imagem da empresa frente ao mercado, 
entre outros fatores que estão relacionados aos processos de 
negociação comercial (ROCHA; SOUSA, 2017). 

De acordo com Churchill e Peter (2012), um canal de distribuição 
exige a realização de várias atividades que podem ser divididas em 
três categorias: transacionais, logísticas e funções de facilitação. De 
acordo com os autores, cada categoria apresenta algumas atividades 
que são atribuídas e desenvolvidas conforme demonstrado a seguir:

• Funções Transacionais: compras – adquirir produtos para 
comercializá-los; vendas – promover os produtos para clientes 
e mercados potenciais; riscos – assumir os riscos inerentes à 
comercialização do produto (furto, avaria, vencimentos, perdas);

• Funções Logísticas: concentração – unitização das cargas em 
um único local (depósitos/armazéns); armazenamento – abrigar e 
proteger os estoques até sua disponibilização final; organização – 
unitizar as cargas, consolidar de acordo com os roteiros, fracionar 

https://clubedotrade.com.br/blog/logistica-aplicada-ao-trade-marketing/
https://clubedotrade.com.br/blog/logistica-aplicada-ao-trade-marketing/
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em menores quantidades as embalagens, classificar e separar os 
produtos por categorias, etc.; distribuição física – movimentar os 
bens do ponto inicial ao final conforme solicitações de ordem de 
produção ou entrega;

• Funções de Facilitação: financiamento – proporcionar crédito 
ou fundos para facilitar a negociação; graduação – aplicar inspeções 
de qualidade e classificar os produtos por categoria; pesquisa de 
marketing – associar e informar sobre as condições do mercado, 
vendas projetadas, tendências dos consumidores e apontamentos 
sobre a concorrência.

Após estas considerações, precisamos compreender quais os 
três níveis que podemos utilizar para efetuar a distribuição dos 
produtos que os fornecedores e/ou fabricantes podem adotar, de 
acordo com suas políticas de trade marketing e o posicionamento 
da marca no mercado (LAS CASAS, 2013):

 ¾ Distribuição Intensiva: quando o fornecedor opta por 
disponibilizar os seus produtos em vários PDVs, ou seja, oportuniza 
seus produtos para os shoppers e consumidores utilizando-se de 
todos os canais de distribuição (direto e indireto). Um exemplo que 
podemos citar é o pet da água mineral, facilmente encontrado em 
qualquer ambiente comercial. O produto é pulverizado, massificado. 
A ideia é que todos possam ter acesso a ele.

 ¾ Distribuição Exclusiva: quando o fornecedor opta por 
disponibilizar os seus produtos somente para aqueles intermediários 
que garantirão a distribuição exclusiva da marca. Um exemplo 
seriam as concessionárias de veículos zero quilômetro. Você não 
irá encontrar um carro zero km da marca X em uma concessionária 
da marca Y. Isso pode ocorrer também com aqueles refrigeradores 
que encontramos nos varejistas, com uma determinada marca 
estampada na geladeira. Aquele imobilizado só pode ser utilizado 
para expor a marca que está rotulada no refrigerador. Geralmente 
esses refrigeradores personalizados são disponibilizados por meio 
de consignação. É constituído um contrato entre as partes.

 ¾ Distribuição Seletiva: quando se leva em conta a imagem do 
produto comercializado. O fornecedor analisa o perfil do público 
que frequenta a empresa que irá representar a sua marca, levando 
em consideração questões de renda, localização, status, ambiente 
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de atendimento e exposição do produto. Um exemplo para este tipo 
de distribuição é aplicado às marcas de relógios que possuem alto 
valor de comercialização: Rolex, Bulova, etc. Este tipo de produto é 
para um público mais seleto, que não procurará produtos com estas 
características em uma simples loja localizada em regiões dispersas 
desta realidade de consumo. A imagem do PDV deve ser compatível 
com a imagem do produto.

Você pode observar que, escolher os canais de distribuição 
não é fácil, muito menos, em qual intensidade o seu produto será 
ofertado e para quem. Aqui, justifica-se a necessidade da aplicação 
de uma pesquisa de mercado, para evitarmos possíveis erros e 
custos desnecessários. A partir destas análises, vamos apresentar 
para você o que cita Christopher (2011, p. 205): 

Vale ressaltar que, quando se pretende atender a todos os 
públicos, o trabalho não é fácil. Os mercados e clientes não são 
homogêneos, diferenças econômicas, culturais, sociais, políticas, 
religiosas e legais podem ser barreiras em algumas regiões e para 
outras não. Outro fator preponderante para a distribuição maciça é 
a questão do lead time. Hoje, por mais que as distâncias possam ser 
reduzidas pelo meio de transporte aéreo, não é em todos os lugares 
e regiões que encontramos um aeroporto fácil, bem como, não são 
todos os produtos que apresentam um valor agregado para custear 
um meio de transporte como esse, que, vale relembrar, é o mais 
caro entre os modais disponíveis (NOGUEIRA, 2012).

Ainda sobre os canais de distribuição, necessitamos administrar 
como iremos atuar com os intermediários para evitar os conflitos 
que podem ocorrer. Esses conflitos também são conhecidos 
como conflitos horizontais, envolvendo divergências entre os 
intermediários do mesmo nível, como os atacadistas ou varejistas. 

A lógica da empresa global é clara: pretende expandir seus 
negócios alargando seu mercado, enquanto busca redução 
de custos mediante economias de escala na aquisição e na 
produção, bem como por meio da fabricação concentrada 
e/ou de operações de montagem.
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Estes conflitos podem ser por questões de política de preços 
aplicado no mercado ou invasão da área geográfica de atendimento 
(CHURCHILL; PETER, 2012). 

Recordamos quando atuávamos como compradores de uma 
rede varejista na região norte do Paraná, onde negociamos com 
um determinado fornecedor de produtos de higiene pessoal o valor 
de compra e venda para uma determinada marca de shampoo. 
Efetuamos duas ações nas lojas: encartes com o produto e o preço 
em destaque e ilhas expondo o produto. Em uma semana vendemos 
todo o estoque disponível do produto. Foi um sucesso para a rede 
em que atuávamos, entretanto, para o fornecedor, não foi muito 
agradável, pois o preço que praticávamos era abaixo do principal 
concorrente que, deixou este fornecedor um mês na “geladeira”, ou 
seja, deixou de comprar durante um mês os seus produtos. Nosso 
concorrente não admitiu que a rede na qual atuávamos vendesse 
mais do que ele e, com um preço que realmente chamava muito a 
atenção do consumidor. 

Já o conflito vertical é quando algum agente da distribuição 
resolve alterar o seu processo de aquisição de produtos, deixando de 
atuar com algum intermediário e procurando negociar diretamente 
com o fabricante. Isso pode ser muito bem observado nos 
relacionamentos comerciais dos grandes varejistas. Por possuírem 
um poder financeiro de compras maior do que o pequeno e médio 
varejo, deixam de adquirir produtos com os grandes atacadistas 
e distribuidores, assim, efetuam suas negociações comerciais 
diretamente com os fornecedores (fabricantes). Por isso que 
muitos intermediários, principalmente atacadistas, exigem algumas 
garantias e benefícios dos fabricantes para poder manter sua 
atuação no mercado. O grande problema do conflito vertical é 
que o pequeno empresário sofre com estas ações, pois, por não 
possuir poder de compra e financeiro, necessita comprar dos 
intermediários, elevando os preços dos produtos comercializados 
no PDV (CHURCHILL; PETER, 2012).

Para saber mais

Convidamos você a complementar o seu estudo sobre os canais de 
distribuição efetuando a leitura do artigo: Como definir os canais de 
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A grande importância dos canais de distribuição (direto e 
indireto) para os fabricantes permeia a oportunização dos produtos 
em mercados regionais ou internacionais, a apresentação da 
marca, a conquista de novos clientes, o aumento do faturamento, 
a diversificação do mix de produtos, a ampliação da carteira de 
negócios, a ocupação de espaços evitando futuras ameaças, 
ações de merchandising no PDV, promoções e publicidade local 
(CÔNSOLI; D´ANDREA, 2010).

Desta forma, através dos intermediários, o fabricante poderá ter 
uma maior penetração de mercado, disponibilizando seus produtos 
em qualquer lugar que deseja atuar, basta realizar parcerias que 
tragam benefícios e soluções, principalmente que cativem os 
clientes positivamente para que a marca comercializada por estes 
não seja “queimada” no mercado perante demais concorrentes que 
atuam no mesmo segmento (CÔNSOLI; D´ANDREA, 2010).

Precisamos lembrar que, quando para o fabricante atuar e 
estabelecer-se no mercado, o seu marketing deve ser aplicado de 
duas formas: a) marketing para o intermediário e; b) marketing com 
o intermediário. O marketing para o intermediário é exatamente a 
atuação do trade marketing apurando todas as necessidades que 
este poderá possuir para ofertar os produtos do fabricante. Ações 
voltadas para demonstrar o produto, valorizar características 
específicas em relação ao concorrente, desenvolver campanhas 
de vendas para premiar os vendedores, aperfeiçoar o time de 
promotores e repositores, concursos, premiações e disponibilização 
de mercadorias em consignação, são algumas atitudes que o time 

distribuição do seu produto. (SEBRAE NACIONAL, 2016). Você irá 
compreender a importância dos intermediários para o sucesso de uma 
empresa, marca ou produto. Disponível em: <http://www.sebrae.com.
br/sites/PortalSebrae/artigos/como-definir-os-canais-de-distribuicao-
do-seu-produto,bfbe7e0805b1a410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. 
Acesso em: 9 abr. 2018.

3.3 | As vantagens dos canais para os fabricantes

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-definir-os-canais-de-distribuicao-do-seu-produto,bfbe7e0805b1a410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-definir-os-canais-de-distribuicao-do-seu-produto,bfbe7e0805b1a410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-definir-os-canais-de-distribuicao-do-seu-produto,bfbe7e0805b1a410VgnVCM1000003b74010aRCRD
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do trade marketing deve desenvolver junto aos intermediários. 
Uma vez realizado isso, ambos trabalharam para conquistar os 
shoppers e/ou os consumidores finais através de ações expositivas, 
promoções de preço, compre e ganhe, ilhas e fatores que atraiam 
os olhares do consumidor para que ele adquira o seu produto e não 
do concorrente (ROCHA; SOUSA, 2017).

Logo, empresas que se relacionam comercialmente, necessitam 
compreender que seus parceiros são estratégicos e, uma depende 
da outra para alcançar o sucesso e seus objetivos estabelecidos. 
Assim, as parcerias estratégicas surgem quando as empresas se 
unem em torno de um objetivo específico (ROCHA et al., 2015).

Para saber mais

Para que os fabricantes possam obter vantagens consideráveis e 
assim conquistem seu território de atuação fidelizando clientes e 
intermediários, ele necessita planejar e analisar seus pontos fortes 
e fracos, suas oportunidades e ameaças. Sendo assim, tudo o que 
possa ser utilizado para atuar de forma rentável e com qualidade 
deve ser observado e apreciado. Convidamos você para a leitura 
do seguinte artigo: 7 Mapas Potencializam Canais de Distribuição 
e Vendas na Indústria (VAL). Disponível em: <https://blog.geofusion.
com.br/7-mapas-canais-de-distribuicao-vendas-industria>. Acesso 
em: 9 abr. 2018.

Questão para reflexão

Seria saudável os conflitos verticais e horizontais para um fabricante que 
deseja ter maior atuação no espaço comercial? Sendo o intermediário 
um agente de distribuição e gerador de acesso aos produtos para 
os consumidores finais e shoppers, porque não constituir relações 
formalizadas legalmente para que nenhuma parte fosse prejudicada no 
desenvolvimento de suas atividades?

https://blog.geofusion.com.br/7-mapas-canais-de-distribuicao-vendas-industria
https://blog.geofusion.com.br/7-mapas-canais-de-distribuicao-vendas-industria
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Atividades de aprendizagem

1. Analise às asserções e depois assinale a alternativa correta.
I. A distribuição intensiva tem como característica a pulverização e 
oportunização em volumes elevados dos produtos disponibilizados pelo 
fabricante, podendo chegar a todos os seus consumidores finais,

PORQUE, 
II. É através deste nível de distribuição que os produtos são disponibilizados 
em todos os PDVs existentes, um exemplo que podemos citar são os 
pets de água mineral. Este produto podemos encontrar praticamente em 
qualquer rede varejista, e até mesmo quando paramos em um semáforo 
para aguardar a liberação da passagem.

a) As asserções I e II são falsas.
b) As asserções I e II são verdadeiras, mas, II não justifica I.
c) As asserções I e II são verdadeiras, e II justifica I.
d) Somente a asserção I é verdadeira e, II é falsa.
e) Somente a asserção II é verdadeira e, I é falsa.

2. Analise a citação feita por Nogueira (2012, p. 29) e, complete as lacunas 
existentes assinalando a alternativa correta.

O Supply Chain Management “é a integração dos processos de negócios 
desde o até os (primários) que 
providenciam produtos, serviços e informações que adicionam valor para 
os e ”

a) intermediário – fornecedores originais – acionistas – varejistas.
b) usuário final – fornecedores originais – clientes – stakeholders.
c) usuário final – intermediário – clientes – varejistas.
d) intermediário – fornecedores originais – clientes – stakeholders.
e) usuário final – fornecedores originais – clientes – intermediários.
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Seção 4

Vantagem do canal para o Trade Marketing

4.1 | Vantagens à atuação do Trade Marketing  
nos canais

Nesta seção iremos observar alguns aspectos que o canal de 
distribuição pode proporcionar ao Trade Marketing aplicado nos 
processos de negociação.

Chegamos a nossa última seção e temos certeza que você conseguiu 
absorver qual o papel do Trade Marketing nos relacionamentos 
comerciais. Observamos também qual o papel dos canais de 
distribuição e o quanto eles são úteis para que produtos e serviços 
possam ser comercializados de forma direta ou indireta. Logo, os canais 
de distribuição geram algumas vantagens para o Trade Marketing no 
sentido de oportunizar e facilitar um melhor posicionamento da marca 
frente ao mercado (KOTLER; KELLER, 2012).

Como cada vez mais os produtos estão idênticos em função das 
produções em larga escala, as empresas, para manter-se ativas no 
mercado necessitam reinventar-se e provocar novas situações que 
possam tornar seus produtos atrativos para os consumidores finais, 
como também, para que os intermediários tenham interesse de 
comercializá-los (ROCHA, 2015).

Logo, esta atuação do Trade Marketing frente aos intermediários 
é para auxiliá-lo na organização de promoções e situações atrativas 
na qual o consumidor deseja não somente o determinado produto 
X, mas, além de desejar este produto, queira adquiri-lo em um varejo 
específico. Logo, as ações realizadas neste intermediário devem 
incentivar o consumidor a: escolher sua loja, permanecer o maior 
tempo possível nela e, observar os produtos que inicialmente não 
pensaria em comprar (ROCHA; SOUSA, 2017).

Introdução à seção
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Outra questão importante dentro das relações que ocorrem por 
meio dos canais de distribuição são os fluxos de atividades, estes 
relacionados às funções de marketing. De acordo com Cônsoli e 
D´Andrea (2010), os fluxos de atividades são classificados em: 

• Fluxo de produtos: a movimentação do produto desde o 
fornecedor ao consumidor final. Tal fluxo tem um importante papel 
no canal, uma vez que está relacionado às funções de divisão de 
quantidades, conveniência, tempo e variedade.

• Fluxo de promoção: projetados para aumentar a 
conscientização da venda, informar aos possíveis compradores 
maiores especificações do produto, persuadir os compradores a 
adquirirem o produto. É um processo de comunicação.

• Fluxo de negociação: concentra-se em estabelecer 
relacionamentos duradouros, este fluxo pode conduzir a conflitos 
de canais que podem afetar o canal como um todo. Aqui será 
observado preços, prazos e volumes a se negociar.

• Fluxo de informações: com o alto índice de ofertas, 
consumidores tendem a possuírem mais dúvidas antes de adquirir 
um produto, logo, surge a necessidade de uma volumetria maior de 
informações. Neste processo se dá grande valor aos intermediários 
e equipes de vendas por serem facilitadores em obtenção de dados 
e informações diante do mercado para suprir os fabricantes. 

• Fluxo de financiamento: são os processos existentes dentro 
da realização da negociação que irão apontar qual a forma de 
pagamento e recebimentos dos valores monetários correspondentes 
aos volumes negociados. No processo B2B, vendas a prazo são 
costumeiras em decorrência do volume comercializado, bem 
como, descontos programados para antecipações de pagamentos. 
Os custos deste financiamento podem ser compartilhados 
pelos fabricantes, intermediários, clientes, ou seja, por todos os 
personagens envolvidos.

• Fluxo de risco: todas as negociações envolvem riscos. Eles 
podem ser atrasos em entregas, faltas de produtos, avarias em 
produtos, produtos com baixa qualidade, redução da demanda, 
obsolescência, problemas de recall, garantias, entre outros.

• Fluxo de serviços: o fluxo de serviços foi considerado como um 
fluxo adicional de canais dada a importância dos serviços executados 
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para as estratégias de diferenciação, agregação de valor, fidelização 
e satisfação dos clientes. Em termos de valor agregado, o sistema de 
distribuição pode: fornecer o composto de mercadorias desejadas 
pelo cliente, reduzir o custo total de distribuição, atuar como meio 
de comunicação entre vendedores e compradores, oportunizar 
atendimento pós-vendas.

Segundo os apontamentos de Alvarez (2008), o Trade 
Marketing deve orientar os processos logísticos, entendendo seu 
funcionamento e capacidade de reação, suas necessidades de 
informação e seus procedimentos operacionais, pois somente 
desta maneira poderá garantir a presença dos produtos no PDV. Ao 
mesmo tempo, o treinamento da equipe do cliente, seja no que 
diz respeito à manutenção do ponto de venda, seja no apoio ao 
consumidor final e no processo de convencimento de compra, 
passa a ser essencial para garantir o giro dos produtos. O Trade 
Marketing deve direcionar as atividades logísticas de abastecimento 
do ponto de venda e garantir as condições de saída desse mesmo 
produto por meio da venda e da influência da equipe de vendas.

Ainda, de acordo com Alvarez (2008, p. 94-95) as orientações e 
apoio de Trade Marketing podem abranger as seguintes atividades:

O que precisamos compreender sobre o Trade Marketing e os 
canais de distribuição é a sua atuação mútua para atender da melhor 

Definir políticas de sortimento e abastecimento por clientes: 
avaliar o grau de desenvolvimento logístico e de sistema 
de informações e estabelecer políticas de abastecimento 
do cliente, avaliar o grau de amplitude de linha que pode 
ser garantido pelos procedimento logísticos, estabelecer 
ciclos de reposição e estoque no cliente, orientar ações 
de EDI e ECR, definir fluxos de informações necessários; 
Definir planos emergenciais de abastecimento para ações 
promocionais: acordo com o setor logístico quanto 
aos ciclos de abastecimento, estabelecer indicadores 
de performance; Estabelecer planos de treinamento e 
desenvolvimento da equipe de vendas: desenvolver planos 
de motivação da equipe de vendas, estabelece programas 
de treinamento quanto às características do produto, do 
posicionamento do produto e da marca, e de sua exposição 
no ponto de venda.
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forma possível os consumidores, shoppers, agentes de distribuição 
e intermediários. Todos os esforços aplicados são para satisfazer a 
necessidade dos que buscam e adquirem um produto ou serviço. A 
fidelização e o encantamento do usuário, clientes, consumidor ou 
parceiro de trabalho, estão vinculados na forma como executamos 
os serviços e disponibilizamos os produtos e mercadorias. Além 
disso, o canal de comunicação aberto e um pós-vendas também 
irão contribuir positivamente para que os processos de distribuição 
e a atuação do profissional de trade marketing gerem resultados 
positivos e lucrativos para todos os agentes. 

Não podemos nos esquecer que na atuação das negociações via 
e-commerce, a distribuição é fundamental para atender os prazos 
estabelecidos no ato em que o contrato de compra e venda são 
firmados entre as partes. Empresas tradicionais que se utilizam do 
mercado virtual não podem diferenciar o atendimento entre um 
modelo e o outro, ambos clientes e agentes envolvidos devem ser 
tratados com o mesmo grau de eficiência (VAZ, 2011).

Para saber mais

Como última sugestão de leitura complementar para podermos 
compreender como Trade Marketing pode atuar nos relacionamentos 
B2B, convidamos você a efetuar a leitura do Guia de Melhores Práticas 
em Trade Marketing, desenvolvido pela Ampro – Associação de 
Marketing Profissional (2014). Disponível em: <http://www.aba.com.br/
wp-content/uploads/2015-04-10/5527df1c441b2.pdf>. Acesso em: 10 
abr. 2018.

Questão para reflexão

Você pode observar que para o desenvolvimento das ações de Trade 
Marketing no relacionamento B2B, a logística é essencial com a aplicação 
e desenvolvimento de suas atividades primárias e secundárias. Logo, 
podemos concluir que o trabalho individualizado desses dois setores 
seria prejudicial para o negócio que a empresa venha atuar. Desta forma, 
como podemos melhorar o desenvolvimento das atividades que estes 
dois departamentos desenvolvem para que, de forma mútua, o objetivo 
principal seja alcançado, objetivo este que é a satisfação dos clientes?

http://www.aba.com.br/wp-content/uploads/2015-04-10/5527df1c441b2.pdf>
http://www.aba.com.br/wp-content/uploads/2015-04-10/5527df1c441b2.pdf>
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Atividades de aprendizagem

1. Leia o presente texto e assinale a alternativa correta correspondente:
ELE foi considerado como um fluxo adicional de canais dada a importância 
dos serviços executados para as estratégias de diferenciação, agregação de 
valor, fidelização e satisfação dos clientes. Em termos de valor agregado, 
ELE pode: fornecer o composto de mercadorias desejadas pelo cliente, 
reduzir o custo total de distribuição, atuar como meio de comunicação 
entre vendedores e compradores, oportunizar atendimento pós-vendas.

O texto refere-se a qual tipo de fluxo de atividade dos canais de distribuição?

a) Fluxo de risco.
b) Fluxo de financiamento.
c) Fluxo de informações.
d) Fluxo de serviços.
e) Fluxo de produtos.

2. Analise as asserções a seguir e, assinale a alternativa correta:
I. Os fabricantes não necessitam investir maciçamente nos canais de 
distribuição e nas atividades desenvolvidas pela Logística, uma vez que isto 
desprende capital desnecessariamente, sendo que este capital poderia ser 
aplicado em promoções e ações de merchandising,

PORQUE
II. Como cada vez mais os produtos estão idênticos em função das 
produções em larga escala, as empresas, para manter-se ativas no mercado 
necessitam reinventar-se e provocar novas situações que possam tornar 
seus produtos atrativos para os consumidores finais, como também, para 
que os intermediários tenham interesse de comercializá-los.

a) As asserções I e II são verdadeiras e, II justifica a I.
b) As asserções I e II são verdadeiras porém, II não justifica a I.
c) As asserções I e II são falsas.
d) A asserção I é verdadeira e II é falsa.
e) A asserção II é verdadeira e I é falsa.

Fique ligado

• Para que as organizações possam ter sucesso frente aos seus 
consumidores, shoppers e intermediários, se faz necessário que ela 
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compreenda o que o mercado anseia e necessita, não somente 
quanto à qualidade de produtos ou serviços, mas também que o seu 
pós-venda seja tão atencioso e eficiente quanto a todo processo 
envolvido e aplicado para que o produto e/ou serviço possa ser 
oportunizado aos que necessitam adquirir.

• Vale ressaltar que, de acordo com Vaz (2011), quanto mais 
conhecimento o homem possui, mais ansioso com a sua vida e 
com o tempo disponível que possui ele fica, pois, quanto mais 
informação possuir, maior será a sensação de perda, sendo tudo isto 
em função de uma economia digital que intensificou a necessidade 
do imediatismo em respostas e soluções.

• Segundo Cônsoli e D´Andrea (2010), na esfera estratégica o 
objetivo consiste em maximizar a rentabilidade por canal; no tático 
o eixo está no crescimento das vendas, participação no mercado 
e relacionamento com os canais; no operacional o propósito é 
alinhar a estratégia definida e; o suporte à decisão envolve a análise 
da competitividade, diferenciação e da eficiência em custos.

• Segundo Alvarez o trade marketing (2008, p. 74) “irá atuar de 
forma integrada com marketing, vendas, e com o cliente varejista 
para que a atratividade dos produtos no PDV seja elevada e, por 
conseguinte, sejam geradas mais vendas e melhor rentabilidade”.

• O Trade Marketing visa conquistar a preferência do consumidor 
final no ponto de venda, garantindo que a empresa produtora 
tenha não somente seus produtos expostos, mas, principalmente, 
que suas estratégias de marketing estejam visíveis e gerem a 
atratividade necessária.

• Os agentes de distribuição são os personagens nos processos 
comerciais que compram e adquirem grandes volumes de produtos, 
marcas e fornecedores para atender o grande, médio e pequeno 
varejo, bem como, oportunizar para o cliente direto através do 
e-commerce.

• Afirma Vaz (2011, p. 141) que “o consumidor passa a ser o 
líder da sua empresa. Você não troca produtos por dinheiro, você 
troca dedicação por dinheiro”. Precisamos compreender que os 
consumidores observam sites de reclamação, blogs, chats, fóruns 
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e redes sociais, tudo o que possa fornecer informações de quão 
confiável é uma marca, uma empresa e seus produtos e/ou serviços. 
Somente a rapidez para a disponibilização dos produtos não é mais 
o diferencial, na realidade isso é uma obrigação.

• Segundo Rocha et al. (2015, p. 186-187) “o estudo detalhado 
dos fatores do ambiente, tanto favoráveis, quanto desfavoráveis, 
deve ser feito antes de a empresa tomar a decisão de entrar no 
mercado. Muitas empresas que fracassam não o fizeram”. Não basta 
apenas ter os melhores recursos logísticos, humanos, tecnológicos 
e financeiros. A pesquisa é essencial para que se obtenha o sucesso 
da implantação de um produto, marca ou serviço.

• Para solidificar os relacionamentos B2B, empresas utilizam cada 
vez mais recursos como os blogs corporativos, comunicados de 
imprensa veiculados pela internet e, fóruns ou grupos de discussão 
para com os clientes atuais e potenciais (KOTLER; KELLER, 2012).

• De acordo com os apontamentos de Nogueira (2012, p. 29) o 
SCM: “é a integração dos processos de negócios desde o usuário 
final até os fornecedores originais (primários) que providenciam 
produtos, serviços e informações que adicionam valor para os 
clientes e stakeholders”.

• A grande importância dos canais de distribuição (direto e 
indireto) para os fabricantes permeia a oportunização dos produtos 
em mercados regionais ou internacionais, a apresentação da 
marca, a conquista de novos clientes, o aumento do faturamento, 
a diversificação do mix de produtos, a ampliação da carteira de 
negócios, a ocupação de espaços evitando futuras ameaças, 
ações de merchandising no PDV, promoções e publicidade local 
(CÔNSOLI; D´ANDREA, 2010).

• Logo, os canais de distribuição geram algumas vantagens 
para o Trade Marketing no sentido de oportunizar e facilitar um 
melhor posicionamento da marca frente ao mercado (KOTLER; 
KELLER, 2012).
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Para concluir o estudo da unidade

Nesta unidade você pode compreender o conceito de Trade 
Marketing, suas funções e objetivos perante o relacionamento 
comercial B2B. Observamos os canais de distribuições, seus níveis 
de intensidade e os agentes envolvidos no processo de distribuição. 
Analisamos que as lojas podem ser tradicionais e virtuais e que, o 
consumidor ou shoppers está cada vez mais crítico, pesquisando 
e analisando todas as ofertas disponíveis no mercado antes de 
fechar um negócio. Você pode compreender o quão necessário 
é que os setores de logística e marketing, aqui o trade marketing, 
atuem em sincronia, trocando informações para que os objetivos 
de expansão, atendimento, fidelização e conquistas de mercados e 
clientes possam ser alcançados. Convidamos você a acessar todos 
os artigos aqui apresentados, pois, estes irão somar-se aos demais 
materiais desta disciplina e, jamais se esqueça que antes de efetuar 
parcerias comerciais com os canais de distribuição, é essencial 
que seja realizado uma pesquisa para observar o desempenho e 
responsabilidades dos intermediários.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Assinale (V) para a sentença verdadeira e (F) para a sentença falsa.
I. Para solidificar os relacionamentos B2B, empresas utilizam cada vez 
menos os recursos como os blogs corporativos, comunicados de imprensa 
veiculados pela internet e fóruns ou grupos de discussão para com os 
clientes atuais e potenciais, pois, o e-commerce não gera resultados 
positivos e sua logística é ineficiente.
II. A grande importância dos canais de distribuição (direto e indireto) 
para os fabricantes permeia a oportunização dos produtos em mercados 
regionais ou internacionais, a apresentação da marca, a conquista de novos 
clientes, o aumento do faturamento, a diversificação do mix de produtos, a 
ampliação da carteira de negócios, a ocupação de espaços evitando futuras 
ameaças, ações de merchandising no PDV, promoções e publicidade local.
III. Segundo Alvarez o trade marketing (2008, p. 74) “irá atuar de forma 
integrada com marketing, vendas, e com o cliente varejista para que a 
atratividade dos produtos no PDV seja elevada e, por conseguinte, sejam 
geradas mais vendas e melhor rentabilidade”.

(   )

(   )

(   )
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IV. Para que as organizações possam ter sucesso frente aos seus 
consumidores, shoppers e intermediários, se faz necessário que ela 
compreenda o que o mercado anseia e necessita, observando somente a 
qualidade de produtos ou serviços.

a) I.V – II.V – III.V – IV.V.
b) I.F – II.V – III.V – IV.F.
c) I.F – II.F – III.F – IV.F.
d) I.V – II.V – III.V – IV.F.
e) I.V – II.F – III.F – IV.V.

(   )

2. Analise as asserções e depois assinale a alternativa correta.
I. O que precisamos compreender sobre o Trade Marketing e os canais de 
distribuição é a sua atuação mútua para atender da melhor forma possível 
os consumidores, shoppers, agentes de distribuição e intermediários,

PORQUE,
II.  Todos os esforços aplicados são para satisfazer a necessidade dos que 
buscam e adquirem um produto ou serviço. A fidelização e o encantamento 
do usuário, clientes, consumidor ou parceiro de trabalho, estão vinculados 
na forma como executamos os serviços e disponibilizamos os produtos  
e mercadorias.

a) As asserções I e II são verdadeiras e, II justifica a I.
b) As asserções I e II são verdadeiras, porém, II não justifica I.
c) As asserções I e II são falsas.
d) A asserção I é verdadeira e II é falsa.
e) A asserção II é verdadeira e I é falsa

3. Leia o texto e complete as lacunas.

A empresa Alves Company Ltda. tem o anseio de ampliar o seu campo de 
distribuição dos seus produtos. Por ser uma empresa do ramo atacadista, 
vendendo produtos de higiene pessoal, limpeza do lar, bebidas e mercearia, 
o melhor nível para ela atuar é a , pois, este 
pulveriza e atinge um maior volume de clientes, sendo assim, para que a 
distribuidora possa aumentar o seu faturamento, ela deverá aumentar sua 
carteira de varejistas que são os agentes que irão disponibilizar os produtos 
para os .
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a) distribuição intensiva; shoppers.
b) distribuição exclusiva; shoppers e fabricantes.
c) distribuição intensiva; shoppers e consumidores finais.
d) distribuição seletiva; consumidores finais e fabricantes.
e) distribuição seletiva; shoppers e consumidores finais.

4. Leia o texto e assinale a alternativa correta.

Sobre os canais de distribuição, necessitamos administrar como iremos 
atuar com os intermediários para evitar os conflitos que podem ocorrer. 
Esses conflitos, também são conhecidos como

, estes conflitos podem ser por 
questões de política de preços aplicado no mercado ou invasão da área 
geográfica de atendimento.

a)  conflitos horizontais, envolvendo divergências entre os intermediários 
do mesmo nível, como os atacadistas ou varejistas. 
b)  conflitos verticais, quando algum agente da distribuição resolve alterar 
o seu processo de aquisição de produtos, deixando de atuar com algum 
intermediário e procurando negociar diretamente com o fabricante.
c)  conflitos horizontais, quando algum agente da distribuição resolve 
alterar o seu processo de aquisição de produtos, deixando de atuar com 
algum intermediário e procurando negociar diretamente com o fabricante.
d)  conflitos verticais, envolvendo divergências entre os intermediários do 
mesmo nível, como os atacadistas ou varejistas. 
e)  conflitos transacionais, envolvendo os agentes intermediários e 
shoppers sobre questões de contratos de distribuição e oferta de produtos.

5. Leia o presente texto e assinale a alternativa correta correspondente:
ELE concentra-se em estabelecer relacionamentos duradouros, este fluxo 
pode conduzir a conflitos de canais que podem afetar o canal como um 
todo. Aqui será observado preços, prazos e volumes a se negociar.

O texto refere-se a qual tipo de fluxo de atividade dos canais de distribuição?

a) Fluxo de risco.
b) Fluxo de negociação.
c) Fluxo de informações.
d) Fluxo de serviços.
e) Fluxo de produtos.
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Unidade 2

Nesta unidade você vai aprender sobre a importância da 
elaboração do planejamento do Trade Marketing e como ele 
deve orientar as ações de marketing de uma empresa.

No processo de elaboração do planejamento do Trade 
Marketing é fundamental que diversas decisões sejam tomadas, 
desta maneira, vamos aprender como o gestor de marketing 
pode buscar informações para tomar as decisões e assim, 
elaborar um planejamento objetivo e factível.

Uma vez que o planejamento esteja finalizado, é hora de 
executar e monitorar as ações de marketing junto aos canais 
de distribuição, neste contexto, é muito importante definir 
adequadamente quais as métricas e os indicadores a serem 
utilizados para que esse acompanhamento possa ser realizado.

Objetivos de aprendizagem

Planejamento e 
execução de programas 
de relacionamento no 
trade marketing

Wellington Bueno

Seção 1 | Como desenvolver e executar um planejamento de 
Trade Marketing

Nesta seção você vai verificar como utilizar óticas diferenciadas 
para a indústria e para o varejo, além do papel do Trade Marketing para 
o sucesso das vendas, estabelecendo as estratégias de marketing 
de acordo com o canal de vendas e assegurando a realização de 
atividades essenciais para que a estratégia definida seja executada.



Seção 2 | Inteligência de mercado e Trade Marketing

Nesta seção você será apresentado as métricas e indicadores 
mais utilizados em Trade Marketing. O sucesso de qualquer 
empreendimento depende das decisões que foram tomadas, 
estabelecendo-se assim os objetivos a serem atingidos, contudo, 
para assegurar que esse sucesso, o gestor deve utilizar diversas 
ferramentas de medição para identificar possíveis desvios e realizar 
ações corretivas quando necessário.



Nesta unidade você aprenderá sobre a necessidade de 
planejamento das ações de Trade Marketing e como este pode ser 
elaborado de acordo com o ponto de vista do varejo ou da indústria, 
e assim, como essas ações devem ser executadas de acordo com 
o canal de distribuição e os aspectos relevantes de cada situação. 

Para a pesquisa de marketing variáveis qualitativas e quantitativas 
devem ser utilizadas, sendo assim, você vai aprender como e quando 
utilizar cada uma delas. Outro aspecto relevante é a definição do 
acompanhamento das ações do Trade Marketing, o qual é expresso 
por meio de métricas e indicadores, que devem ser escolhidos de 
acordo com a necessidade e o contexto de cada situação.

Encerramos esta unidade realizando uma discussão sobre 
o uso dos KPI’s, ou seja, indicadores utilizados pelo Trade 
Marketing, para monitorar as atividades executadas e, desta 
maneira, como os gestores podem monitorar as atividades, 
tomando decisões no sentido de manter o alinhamento 
estratégico, e assim, mantendo o Trade Marketing no caminho 
mais adequado para se atingir os objetivos.

Bom estudo!

Introdução à unidade
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Seção 1
Como desenvolver e executar um Planejamento 
de Trade Marketing

1.1 | Como desenvolver e executar o 
planejamento em Trade Marketing

1.1.1 | Planejamento e implementação sob a ótica 
da indústria

Motta, Santos e Serralvo (2008, p. 143) explicam que “em um 
ambiente de negócios em permanente mudança e se tornando 
mais competitivo, [...] é impossível melhorar ou mesmo manter os 
resultados de negócios sem revisar as estratégias e as estruturas das 
empresas”. Nesse sentido, o planejamento torna-se fundamental em 
Trade Marketing. Portanto, nesta seção, você verá como desenvolver 
e executar um planejamento em Trade Marketing.

O planejamento do Trade Marketing pode ser realizado de 
acordo com o ponto de vista da indústria ou sob o ponto de vista 
do varejo. Veremos agora as especificidades de cada um deles.

Para planejar e implementar o Trade Marketing sob a ótica da 
indústria, o gestor deverá refletir sobre: estruturas, processos e 
sistemas; gestão de produtos; gestão de comunicação integrada; 
gestão de preços; gestão da força de vendas; gestão de canais 
de distribuição. Além disso, o gestor também deve pensar em 
estratégias de acordo com as regiões dos canais da indústria. 

Para decidir entre estrutura de canal ou de categoria e estrutura 
local ou regional, o gerente de trade marketing deve entender se 

Introdução à seção

Questão para reflexão

Qual é a importância de um planejamento para o Trade Marketing?
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a estratégia da empresa foca nas marcas ou nos canais, além de 
avaliar o grau de maturidade da organização, nível de atividade e 
investimento no ponto de venda. Essa estrutura poderá se modificar 
de acordo com as necessidades da organização (CÔNSOLE; 
D’ANDREA, 2010).

Com relação aos processos e sistemas, o gerente de trade 
marketing deverá pensar e elaborar o planejamento de acordo com: 

a) O papel do trade marketing na inovação;

b) As estimativas de vendas;

c) A responsabilidade pela venda e o resultado;

d) Os sistemas de suporte.

No papel do trade marketing na inovação devem ser considerados 
alguns pontos em relação à embalagem, estratégia de distribuição 
e potencial de vendas.

A estimativa de vendas pode ser elaborada com base no botton 
up ou top down. Pelo botton up, a estimativa de vendas é feita 
com base no histórico e potencial de vendas a partir de variáveis 

Figura 2.1 | Checklist para o processo de inovação

Fonte: Cônsole e D’andrea (2010, p. 158).
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comerciais. Na metodologia top down, a base de cálculo é o 
histórico de vendas, considerando os eventos futuros (CÔNSOLE; 
D’ANDREA, 2010).

Sobre a responsabilidade pela venda e pelo resultado, deve-se 
pensar nas garantias para atingir as metas, considerando que a área 
de trade marketing tem o seu papel distribuído.

Para que os sistemas de suporte obtenham credibilidade, a área 
de trade marketing deve realizar suas análises e levantamentos 
por meio de sistemas estatísticos, assim, os gestores de marketing 
devem dispor de um sistema de acompanhamento de objetivos, 
estatística de vendas e leitura de variáveis mercadológicas.

Para a gestão de produtos, as variáveis comerciais devem 
ser consideradas nas decisões do dia a dia. Deve-se haver um 
planejamento de calendário promocional, seguindo a necessidade 
de crescimento da empresa, além de refletir a estratégia de canal ou 
região. O calendário deve ser atualizado e comunicado em todos os 
níveis organizacionais (CÔNSOLE; D’ANDREA, 2010).

Para um planejamento eficaz, o gestor de trade marketing deve 
planejar a gestão do material de ponto de venda e a comunicação 
com a equipe de vendas. “Vale ressaltar que a comunicação deve ser 
feita com foco no shopper e não no consumidor, já que a atuação 
do material dá-se no ponto de venda” (CÔNSOLE; D’ANDREA, 2010, 
p. 162).

A estratégia de preços deve ser definida de acordo com a 
estratégia de preço de cada produto em cada canal de distribuição. 

Figura 2.2 | Papéis do trade marketing em vendas e resultados

Fonte: Cônsole e D’andrea (2010, p. 159).
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“Elabora-se, então, o channel pricing, que estabelece a relatividade 
entre o preço de compra e o preço ao consumidor. Com base no 
channel pricing, é elaborada a política comercial que estabelece o 
nível de desconto praticado em cada canal” (CÔNSOLE; D’ANDREA, 
2010, p. 164).

Para planejar a gestão de preços, sua medição deve ter a frequência 
adaptada ao grau de variação do mercado em que o produto será 
inserido. Cônsole e D’Andrea (2010, p. 166) explicam que: 

No planejamento de marketing e no alinhamento com as 
atividades de trade marketing, deve-se considerar como um 
fabricante poderá envolver “seus agentes de canais e incentivá-los 
a participar de programas de incentivo de canais que, dentre outras 
variáveis, também considerem as ações de trade marketing que 
deverão ser executadas por esses agentes” (CÔNSOLE; D’ANDREA, 
2010, p. 170).

De acordo com Cônsole e D’Andrea (2010), o planejamento 
e implantação do trade marketing de acordo com o ponto de 
vista do varejo deve ser refletido de acordo com a resposta das 
seguintes questões: 

I- Quais são as maiores necessidades dos clientes na região 
de atuação?

II- Que tipo de concorrência e oportunidades existem na região 
de atuação?

III- Qual é a dimensão física do estabelecimento e o capital disponível?

Em mercados comoditizados, por um lado, a leitura de 
preços pode ser diária para que sejam tomadas decisões 
comerciais com base nela. Por outro lado, em mercados 
com baixa alteração de preço, a pesquisa pode ser mensal, 
por exemplo, mas deve seguir a necessidade de frequência 
da área comercial. 

1.1.2 | Planejamento e implementação sob a ótica 
do varejo
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O planejamento envolve: definição do portfólio de produtos, 
rentabilização das categorias, layout de loja e planograma, 
precificação e promoção. Alguns aspectos são relevantes e devem 
ser mais bem detalhados:

a)  Sortimento de produtos - Nessa etapa, deverão ser decididos 
para o planejamento, a definição do portfólio, a revisão do 
sortimento com base na contribuição dos produtos e a rentabilização 
das categorias. Para definir o portfólio, é preciso considerar a 
quantidade de itens disponíveis que trarão volume e rentabilidade 
nas categorias, além do espaço físico para exposição e qualidade 
dos produtos, de modo que o shopper visualize que há variedade 
suficiente de sortimento, abrangendo desde a máxima qualidade até 
o diferencial de preço (CÔNSOLE; D’ANDREA, 2010). Desta maneira, 
para rentabilizar as categorias, o varejista pode oferecer ao shopper: 

b)  Visibilidade: layout de loja e planograma - No planejamento, 
é necessário pensar na estratégia da montagem da planta baixa do 
ponto de venda, pois isso é fundamental para estabelecer o fluxo 
dos clientes dentro da loja. Esse processo não pode ser aleatório, 
mas sim, racional, ou seja, as categorias são alinhadas e dispostas 
de maneira complementar, influenciando os shoppers na hora da 
compra dentro do ponto de venda (CÔNSOLE; D’ANDREA, 2010). 
Assim, a alocação dos produtos de uma categoria na gôndola 
também não é um processo aleatório: 

a oportunidade de compras mais econômicas, adicionando 
produtos de maior valor agregado ao sortimento, como, 
por exemplo, a introdução de embalagens-família ou 
embalagens econômicas. Nessa situação, o produto 
original é substituído por outro produto de maior valor, 
que aumenta o ticket médio do varejo, proporcionando 
ao mesmo tempo vantagem econômica ao shopper. 
Outro exemplo é a introdução de produtos com maior 
tecnologia ou inovação, que atraem a atenção do shopper 
para a experimentação e geram, consequentemente, maior 
margem de contribuição ao varejo (CÔNSOLE; D’ANDREA, 
2010, p. 182).
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c)  Precificação - Normalmente, o modelo de precificação mais 
racional no varejo é o que visa o resultado de sua margem de 
contribuição, pois, o fator de competitividade em preços é um dos 
maiores diferenciais do varejo (CÔNSOLE; D’ANDREA, 2010).

Pode-se utilizar os modelos de precificação baseado em mark-
up ou margem bruta. O modelo mark-up, no qual um percentual 
é aplicado ao custo do produto para se obter o preço de venda. 
Por outro lado, o modelo por margem bruta, ou margem de 
contribuição, “é o lucro efetivo que se tem a partir do preço de 
venda, e não do custo” (CÔNSOLE; D’ANDREA, 2010, p. 188).

d)  Promoção - O planejamento do composto promocional 
parte do estudo da necessidade dos shoppers e dos objetivos da 
promoção. Cônsole e D’Andrea (2010) explicam que, de maneira 
geral, existem três tipos de consumidores: i) leais ao produto; ii) leais 
à marca; iii) buscadores de vantagens (sem lealdade):

Em termos práticos, o agrupamento de categorias acontece 
na vertical dentro das gôndolas no ponto de venda. Existem 
as prateleiras mais quentes e as mais frias dentro de uma 
gôndola – as que estão à altura dos olhos e das mãos são 
as prateleiras quentes. Por estarem nesse angulo de visão 
privilegiado, comprovadamente tem o maior movimento 
de vendas e reposição. As prateleiras baixas e as muito altas 
são conhecidas como “frias” justamente pelo contrário 
(CÔNSOLE; D’ANDREA, 2010, p. 184).

As promoções de desconto em preço são mais atrativas 
ao último grupo; para os outros dois, são necessárias 
campanhas que fidelizem os shoppers ao estabelecimento, 
geralmente no formato de concursos e premiações (quanto 
mais frequentes ou maiores forem as compras, mais as 
chances de ganhar) (CÔNSOLE; D’ANDREA, 2010, p. 190).

Como a maior parte das decisões de compra são feitas 
dentro do ponto de venda, as campanhas de comunicação 
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são feitas neles, buscando influenciar o shopper no momento 
da escolha dos produtos na gôndola. Para isso, são utilizados 
merchandising, displays de chão e cross merchandising 
(CÔNSOLE; D’ANDREA, 2010).

Para saber mais

Assista ao vídeo que explica sobre a técnica do cross merchandising. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GfkWNp7npmo>. 
Acesso em: 20 abr. 2018.

Questão para reflexão

Rafael D’Andrea apresenta 10 passos para um planejamento de trade 
marketing de êxito. Verifique quais são esses passos no link a seguir.

Disponível em: <https://www.mundodomarketing.com.br/artigos/
rafael-dandrea/26297/os-10-passos-do-planejamento-de-trade-
marketing-de-exito.html>. Acesso em: 20 abr. 2018.

Atividades de aprendizagem

1. O planejamento de trade marketing inclui o estabelecimento dos preços 
a serem praticados. Os preços geralmente são calculados considerando o 
custo dos produtos e uma mark-up a serem aplicados sobre esses custos. 
Argumente sobre a possibilidade de se adotar diferentes preços de acordo 
com o canal escolhido.

2. O composto promocional deve considerar a diversidade de clientes 
existentes. Sabe-se que alguns clientes são fiéis ao produto, enquanto 
outros são fiéis à marca, e existem aqueles que buscam apenas a 
obtenção de vantagens, sem qualquer tipo de fidelidade. Descreva 
como pode ser elaborado um composto promocional para atender a 
essa diversidade de consumidores.

https://www.youtube.com/watch?v=GfkWNp7npmo
https://www.mundodomarketing.com.br/artigos/rafael-dandrea/26297/os-10-passos-do-planejamento-de-trade-marketing-de-exito.html>
https://www.mundodomarketing.com.br/artigos/rafael-dandrea/26297/os-10-passos-do-planejamento-de-trade-marketing-de-exito.html>
https://www.mundodomarketing.com.br/artigos/rafael-dandrea/26297/os-10-passos-do-planejamento-de-trade-marketing-de-exito.html>


U2 - Planejamento e execução de programas de relacionamento no trade marketing 63

Seção 2

Inteligência de mercado em Trade Marketing

2.1 | Sistema de inteligência para o trade 
marketing e os desafios

No contexto econômico de uma sociedade, geralmente 
ocorrem muitas mudanças ao longo de vários períodos, desta 
maneira, quando ocorre uma retração na economia o efeito 
imediato é a mudança no comportamento de consumo, este fator 
é fundamental para fazer com que varejistas e industriais se unam, 
para buscarem alternativas para aumentarem novamente a venda. 
Para isso, desenvolvem estratégias promocionais e principalmente 
de trade marketing para conquistar aquele consumidor que não 
compra mais por impulso ou que reflete muito antes de realizar 
qualquer consumo. Assim, Cabe às empresas auxiliarem os possíveis 
clientes na decisão de compra, já que 70% das escolhas são feitas 
no ponto de venda. 

Torna-se necessário que a marca/fabricante consiga tratar 
cada membro do canal como um cliente com particularidades a 
serem exploradas. Coletar as informações de cada ponto de venda, 
monitorar as suas atividades e desempenho de modo a conseguir 
aumentar a conversão dos shoppers. 

Para Nelson Armbrust, “o trade marketing está se moldando às 
necessidades específicas de cada mercado consumidor, com o uso 
de informações enviadas em tempo real do ‘front’ de vendas para 
planejar ações e superar as expectativas do cliente”. (NOVAREJO, 
2017, [s.p.]).

Existem alguns desafios do trade a serem enfrentados. Segundo 
uma pesquisa da Nielsen, um shopper fica 15 segundos em frente à 
gôndola, mas somente 40% dos produtos disponíveis são percebidos 

Introdução à seção
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por ele. Uma outra situação corriqueira é que as empresas não 
estão preparadas e desenvolvem a mesma estratégia para diferentes 
varejistas. Sabe-se que as lojas, ou ponto de venda, de uma mesma 
rede, podem possuir características bem distintas uma das outras, 
mesmo localizadas próximas uma da outra. Cabe ao profissional de 
trade marketing acompanhar, por meio de indicadores, o perfil de 
cada uma delas. 

Apesar de já reconhecida a importância da coleta de dados e 
indicadores na área de trade marketing, autores como Guissoni et 
al. (2008) apontam duas situações recorrentes que impactam no 
trabalho dos profissionais da área:

Primeiro desafio: conseguir organizar as informações e 
selecionar metodologias adequadas ao cálculo das métricas de 
desempenho, de forma a orientar os investimentos em trade 
marketing. Em muitas empresas o departamento de marketing não 
possui estrutura suficiente para contar com o apoio de um sistema 
de informação eficiente, que permita uma coleta sistemática de 
informações, além disso, não possuem um plano de contas contábil 
e/ou um programa de Customer Relationship Management (CRM) 
que forneçam informações que consigam subsidiar o cálculo de 
métricas de desempenho em trade marketing. 

Segundo desafio: criar uma cultura de mensurar os desempenhos 
da atividade de trade marketing pelos próprios gestores da 
área. Para os autores como Guissoni et al. (2008), ainda existem 
muitos profissionais da área que são resistentes em mensurar o 
desempenho de suas atividades. Provavelmente por receio de não 
conseguirem resultados favoráveis de seu trabalho, informação esta 
que, geralmente deve ser repassada à alta administração.

Diante desse contexto, o uso de inteligência de marketing como 
estratégia de venda faz parte de um processo de profissionalização 
do varejo brasileiro. Apesar de muitas empresas já atuarem, há 
muito tempo, com trade marketing, o que se nota no mercado é 
que muitas das ações ainda são realizadas de forma automática, 
ou de acordo com as necessidades emergenciais da empresa, não 
havendo uma equipe, ou mesmo um departamento estruturado 
para que essa atividade seja realizada de forma estratégica. 

Almeida e Abreu (2008) destacam que, para que, o trade 
marketing funcione efetivamente, a indústria/marca deve ir além 
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das necessidades e desejos do comportamento do consumidor. O 
fabricante precisa conhecer o comportamento do cliente alinhado 
com as expectativas do ponto de venda em termos de lucratividade. 
Assim, é preciso encontrar respostas para perguntas como: quem 
são eles? Quais são as suas estratégias? De que forma a marca se 
alinha às estratégias de cada varejista? E quais são as ameaças e 
oportunidades de cada varejista e, como ajudá-los nessas questões? 
(ALMEIDA; ABREU, 2008 apud RANDALL,1994)

No atual contexto de negócios, o trade marketing não é apenas 
uma execução de pesquisa de preços, ou as ações de merchandising 
no PDV. A sua função é de acompanhar as ações no ponto de venda 
e reforçar a estratégia de visibilidade da sua marca, tornando-a 
sempre mais atrativa ao consumidor. 

Empresas competitivas orientadas para o mercado, normalmente, 
utilizam a geração de inteligência para analisar vários aspectos 
sob diversas perspectivas: “o contexto do cliente”, ou seja, o 
entendimento do mercado-alvo; o “contexto da concorrência”, 
que verifica as forças e fraquezas, como também, as competências 
e as estratégias das outras marcas que atuam no mesmo 
mercado; e o contexto da “coordenação interfuncional” que é 
o acompanhamento da coordenação de recursos que a empresa 
utiliza para criar valor aos seu público-alvo (MULLER, 2005). Quando 
uma empresa cria condições para o entendimento no mercado, há 
uma resposta positiva no sentido de melhorar significativamente o 
seu desempenho nos alcances organizacionais. 

É nesse contexto, de maior estreitamento do relacionamento 
entre fabricantes e os canais de vendas, que se pode melhorar o 
desempenho e a visibilidade da marca. Desta maneira, o papel do 
trade marketing não fica restrito apenas na ativação do ponto de 
venda, mas principalmente, na criação de uma inteligência, com 
informações que auxiliem na melhoria do processo. 

Informações relevantes sobre quem é o consumidor e quais as 
características de cada canal de venda tornam-se fundamentais 

2.2 | Compreendendo melhor o ponto de  
venda PDV
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para desenvolver estratégias focadas para atender a cada ponto 
de venda. A inteligência de mercado é acionada quando o trade 
consegue entender as particularidades do ponto de venda e ter 
mais assertividade nas suas ações. 

Para avaliar a efetividade das ações de planejamento e estratégias 
de trade marketing, é necessário mensurar alguns indicativos que 
demonstram o sucesso ou o fracasso das atividades realizadas. Para 
auxiliar na tarefa de mensuração, as empresas utilizam a tecnologia 
da informação, como o Big Data, para identificar e rastrear as 
informações relevantes em cada contexto e assim, definir os 
melhores indicadores para o acompanhamento das ações.

Quando se trata de escolher os indicadores de desempenho do 
trade marketing, Alvarez (2008) considera as métricas quantitativas 
e as métricas qualitativas. 

Para o autor, os indicadores quantitativos estão relacionados 
a ações de vendas pontuais que estão estabelecidas para um 
determinado período. Assim, o objetivo pode ter relação com o 
aumento no volume de vendas, com o resultado financeiro ou em 
melhorar a área ocupada no ponto de venda. 

Considerando a natureza dos dados, o que se verifica é que os 
profissionais de trade marketing, assim como os demais profissionais, 
estão mais acostumados a tratarem os dados quantitativos do que 
os dados qualitativos. 

Alvarez (2008) corrobora, ressaltando que a importância dos 
dados qualitativos reside na necessidade que há em avaliar o 
comportamento de consumo no ponto de venda. Atividades como 
demonstrações, degustações, preferência e decisão de compra são 
melhores compreendidas em uma pesquisa qualitativa, uma vez 
que nessas situações, os dados numéricos limitam análise.

2.2.1 | Definindo os indicadores de  
trade marketing

Questão para reflexão

Como alinhar as informações quantitativas e qualitativas e uma pesquisa 
de trade marketing?
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Para alguns autores como Harris (2001 apud D´Andrea, 2011), 
o shopper marketing representa a próxima onda na evolução 
dos conceitos e métodos de marketing de varejo. Mas o que é 
um shopper marketing e qual a sua importância para a área de 
trade marketing?

Para compreender o que é shopper marketing Santos (2012) 
afirma que é preciso entender que dentro de um processo de 
compra, há diversos personagens: o influenciador, o comprador e o 
consumidor. Considerando esses diferentes papéis, existem aqueles 
que consomem, ou seja, o indivíduo que come, bebe ou utiliza 
o produto. Sendo assim, existem aquelas pessoas que decidem 
comprar um produto, e por isso, elas se tornam compradores, ou 
seja, “shoppers”. (D´ANDREA; GUISSONI; CÔNSOLI, 2011)

Assim, shopper marketing é:

Por meio desta definição podemos compreender que o 
comprador, ou o shopper, é o centro do universo, e o que 
espera é o comprador, em ação, no ponto de venda. Assim, 
o profundo entendimento do comportamento do shopper 
favorece o desenvolvimento de estímulos de marketing, como 
forma de melhorar a experiência de compra, criando valor para 
fabricantes, varejistas e clientes finais (D´ANDREA; GUISSONI; 
CÔNSOLI, 2011). Neste contexto, os estímulos e as ações de 
marketing podem ser ações como degustações, promoções, 
mensagens, e ainda outros estímulos sensoriais como 
iluminação, formas, sons e aromas. 

shopper marketing é o emprego de qualquer estímulo 
de marketing e merchandising baseado em um profundo 
entendimento do comportamento do shopper e 
sua segmentação, desenvolvido para satisfazer suas 
necessidades e melhorar a experiência de compra, criando 
valor para as marcas e os negócios de fabricantes e 
varejistas. (D´ANDRE; GUISSONI; CÔNSOLIl, 2011, p. 10)
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Para saber mais

A quantidade de estímulos que podem ser utilizados e a forma como 
eles devem ser utilizados é uma questão muito importante, saiba mais 
sobre esses assuntos nesses links: 

<https://clubedotrade.com.br/blog/shopper-marketing/l>

<https://www.mundodomarketing.com.br/artigos/fernando-
menezes/28418/as-ferramentas-de-pesquisa-e-o-mapeamento-do-
shopper.html>. Acesso em: 25 maio 2018.

O trade marketing utiliza uma inteligência que é criada por 
meio do uso de indicadores, os quais, por sua vez, permitem medir 
e acompanham as ações de marketing, neste contexto, Guissoni 
et al (2012) argumentam que a inteligência utiliza métricas a partir 
de indicadores. A escolha desses indicadores é realizada com 
base na aderência e na coerência que cada indicador possui com 
relação às estratégias que forma os pilares em trade marketing 
e são definidas pelas empresas, de acordo com seus objetivos 
estratégicos. Dentre as métricas operacionais, relacionadas ao 
ponto de venda, podemos citar:

• Métricas de sortimento: aferir a venda de produtos ao varejista 
em conformidade com o plano de produtos da empresa que deve 
se alinhar com a segmentação e posicionamento de mercado.

• Métricas de preço praticado na ponta: precificação adequada 
ao consumidor final de acordo com a segmentação de mercado e 
com o valor entregue ao consumidor final.

• Métricas de visibilidade: monitorar a presença dos materiais 
de comunicação e a forma como os produtos estão disponíveis na 
área de vendas. Verificar a exposição tanto na gôndola como nas 
áreas extras e os seus efeitos.

• Métricas de promoção: verificar a efetividade das ações de 
promoções de vendas (cupons, on pack, brindes e amostras) 
projetadas pelo trade marketing e realizadas pelos varejistas.

2.2.2 | Identificação e utilização dos KPI’s

https://clubedotrade.com.br/blog/shopper-marketing/l
https://www.mundodomarketing.com.br/artigos/fernando-menezes/28418/as-ferramentas-de-pesquisa-e-o-mapeamento-do-shopper.html
https://www.mundodomarketing.com.br/artigos/fernando-menezes/28418/as-ferramentas-de-pesquisa-e-o-mapeamento-do-shopper.html
https://www.mundodomarketing.com.br/artigos/fernando-menezes/28418/as-ferramentas-de-pesquisa-e-o-mapeamento-do-shopper.html
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Assim como qualquer outro departamento ou setor da 
empresa, o trade marketing precisa indicar os seus principais 
resultados. O KPI é uma denominação importante para medir o 
desempenho de uma empresa e por meio dessa ferramenta é 
possível verificar o que está funcionando corretamente e o que 
deve ser ajustado para que a estratégia seja realmente executada 
conforme os objetivos estabelecidos.

KPI é a sigla em inglês que significa Key Performance Indicator, 
ou seja, indicadores-chave de desempenho (ENDEAVOR BRASIL, 
2015). No entanto, o que define os KPI´s no trade marketing são 
os mesmos aspectos que orientam os objetivos da empresa. Por 
exemplo, se uma empresa tem como seu ponto forte a distribuição 
em vários canais de vendas, os profissionais devem estar atentos 
para garantir que essa vantagem seja mantida.

Existem muitos KPI’s, por esse motivo, a escolha dos mais 
adequados a cada situação é uma questão relevante. Entretanto, 
existem alguns indicadores que fazem a diferença quando utilizados 
na análise da estratégia de trade marketing (ACCERA, 2017). Entre 
os principais temos: sell in, sell out, ruptura na gôndola, preço, 
produtividade dos promotores e visibilidade dos produtos. Vejamos 
alguns detalhes de cada um deles:

• Sell in - É o processo de venda de um fabricante para um canal 
indireto, representado pelo distribuidor ou revendedor do produto 
(SOUZA, 2016). Pode ser considerado como as negociações e 
vendas de produtos às redes de distribuição e por isso, o esforço 
do trade marketing concentra-se na força de vendas da marca e os 
seus parceiros comerciais. O que deve ser monitorado: acompanhar 
o volume de vendas e identificar os possíveis problemas de 
abastecimento ou o excesso de estoque.

• Sell out - É a venda dos produtos dos canais de venda para 
o consumidor. Monitoramento do volume de vendas feitas pelo 
segundo ou terceiro elo da cadeia de valor, ou seja, as vendas do 
distribuidor para os seus clientes.

• Ruptura na gôndola - São as ocasiões em que todos os produtos 
foram vendidos e não há itens para serem abastecidos. Indica a falta 
de planejamento do próprio trade marketing. Gera insatisfação ao 
varejista que em muitas situações perde a oportunidade de venda 
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e cria uma situação de atrito que desfavorece a parceria entre o 
fabricante e o ponto de venda.

• Preço - A escolha do preço muitas vezes é determinante para o 
sucesso da estratégia de trade marketing. Deve ser avaliado quanto 
ao preço mínimo, preço médio, preço máximo, preço entre canais, 
entre outras escalas.

• Produtividade dos promotores - É a verificação da quantidade 
de visitas que os promotores de venda realizam no ponto de venda 
e avaliam a qualidade e o efeito de seus trabalhos. 

• Visibilidade do produto - A posição adequada do produto na 
gôndola pode ser decisiva no sucesso das ações de trade marketing. 
Para atingir bons resultados nesse quesito é necessário um bom 
relacionamento com o varejo e PDV, ou ainda uma forte negociação 
para que a marca esteja bem posicionada no ponto natural e nos 
pontos estratégicos que motivem a venda dos consumidores.

Por último, mas não menos relevante, podemos ainda citar um 
outro indicador fundamental em trade marketing, o ROI (Return on 
Investment), ou seja, o Retorno sobre o Investimento. Essa métrica 
analisa a relação entre o dinheiro ganho ou perdido por meio de 
um investimento, e o montante de dinheiro investido, avaliando a 
relação de custo e benefício sobre o ponto de venda. 

Para saber mais

Considerando a diversidade de indicadores (KPI’s) pesquise sobre outras 
métricas e suas aplicações em:

<https://clubedotrade.com.br/blog/metricas-trade-marketing/>. 
Acesso em: 25 maio 2018.

Fique ligado

Nesta seção você aprendeu sobre a necessidade de 
planejamento das ações de trade marketing e como essas ações 
devem ser executadas de acordo com o canal de distribuição. 
Para a pesquisa de mercado, você aprendeu que existem 

https://clubedotrade.com.br/blog/metricas-trade-marketing/
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variáveis quantitativas e qualitativas e para que uma boa análise 
seja realizada é necessário coletar, processar e analisar todas as 
informações disponíveis. Por fim, discutimos um pouco sobre 
a utilização dos KPI’s, indicadores que permitem monitorar as 
atividades executadas pelo trade marketing, desta maneira, para 
cada situação, é fundamental saber escolher dentre os diversos 
indicadores existentes.

Nesta seção você aprendeu sobre a necessidade de 
planejamento das ações de trade marketing e como essas ações 
devem ser executadas de acordo com o canal de distribuição. 

Atividades de aprendizagem

1. Dentre as diversas métricas operacionais existentes no trade marketing, 
qual é utilizada para verificar se a venda ao lojista está de acordo com o 
planejamento da empresa? Esta métrica permite confirmar ao alinhamento 
da segmentação e o posicionamento de mercado.

a) Métricas de sortimento.
b) Métricas de preço praticado na ponta.
c) Métricas de visibilidade.
d) Métricas de promoção.
e) Métricas de aprimoramento.

2. Para que o trade marketing possa evidenciar seus resultados, assim como 
qualquer outro departamento da empresa, um conjunto de indicadores 
deve ser utilizado. Qual das alternativas abaixo indica o termo utilizado para 
expressar esse grupo de indicadores em trade marketing?

a) EPI’s.
b) KPI’s.
c) ROI.
d) Shopper.
e) PDV.

Fique ligado
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Para a pesquisa de mercado, você aprendeu que existem 
variáveis quantitativas e qualitativas e para que uma boa análise 
seja realizada é necessário coletar, processar e analisar todas as 
informações disponíveis. Por fim, discutimos um pouco sobre 
a utilização dos KPI’s, indicadores que permitem monitorar as 
atividades executadas pelo trade marketing, desta maneira, para 
cada situação, é fundamental saber escolher dentre os diversos 
indicadores existentes.

Nesta unidade você aprendeu sobre a necessidade de 
planejamento das ações de trade marketing que pode ser elaborado 
de acordo com o ponto de vista do varejo ou da indústria, e os 
aspectos relevantes de cada situação. Analisou a diferença entre as 
variáveis e qualitativas e quantitativas, e como e quando utilizar cada 
uma delas. E verificou que o acompanhamento das ações do trade 
marketing é expresso por meio de métricas e indicadores, os quais 
devem ser escolhidos de acordo com a necessidade e o contexto 
de cada situação. Obviamente que, há ainda muito para saber sobre 
o trade marketing, seu planejamento, medição e monitoramento.

Para concluir o estudo da unidade

Atividades de aprendizagem da unidade

1. O entendimento da estratégia da empresa é fundamental para que 
o gestor de marketing possa avaliar o nível de atividade e o investimento 
necessário em cada canal de distribuição. Qual das alternativas apresenta a 
estratégia, pela ótica da indústria, acima mencionada?

a) Gestão de preços.
b) Estrutura de canal.
c) Gestão de produtos.
d) Processos e sistemas.
e) Gestão da força de vendas.
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2. No planejamento do trade marketing diversos perfis (atores) são 
considerados, dentre eles, qual é o responsável pela compra (para consumo 
final) do produto?

a) Investidor..
b) Consumidor.
c) Shopper.

4. A venda dos produtos dos canais de venda para o consumidor e o 
monitoramento do volume de vendas feitas pelo segundo ou terceiro elo da 
cadeia de valor é medida por qual dos KPI’s?

a) ROI.
b) Sell in.
c) Sell out.
d) Ruptura na gôndola.
e) Produtividade dos promotores.

3. A  permite monitorar a presença dos 
materiais de comunicação e a forma como os produtos estão disponíveis 
na área de vendas. Assinale a alternativa que preenche adequadamente 
a lacuna.

a) Métricas de sortimento.
b) Métricas de preço praticado na ponta.
c) Métricas de visibilidade.
d) Métricas de promoção.
e) Métricas de aprimoramento.

d) Varejista
e) Distribuidor.

5. A  permite verificar a quantidade de 
visitas que são realizadas no ponto de venda e possibilita a avaliação da 
qualidade e o efeito desse trabalho. Assinale a alternativa que preenche 
adequadamente a lacuna.

a) Ruptura na gôndola.
b) Produtividade dos promotores.
c) Preços.
d) ROI.
e) Sell out.



ACCERA. Disponível em: <http://www.accera.com.br/blog/vendas-e-marketing/

inteligencia-de-indicadores-para-o-trade-marketing/>. Acesso em: 23 abr. 2018.

ALMEIDA, V. M. C. de et al. Trade marketing no setor de lojas de conveniência. São 

Paulo: era, Revista de Administração de Empresas, v. 52, n. 6, nov./dez., 2012. 

ALMEIDA, V. M. C. de; ABREU, G. L. de. Dimensões do trade marketing: um estudo 

exploratório no canal de autopeças. Rio de Janeiro: EnANPAD. XXXII Encontro da 

ANPAD. Set. 2008.

ALVAREZ, F. J. S. M. Trade marketing: a conquista do consumidor no ponto de 

venda. São Paulo: Saraiva, 2008.

CÔNSOLE, M. A.; D’ANDREA, R. (coord). Trade marketing: estratégias de distribuição 

e execução de vendas. São Paulo: Atlas, 2010.

D´ANDREA, R. GUISSONI, L. A.; CÔNSOLI, M. A. Shopper marketing. São Paulo: 

Atlas, 2011.

D’ANDREA, R. (Orgs.). Trade marketing: estratégias de distribuição e execução de 

vendas. São Paulo: Atlas, 2010.

ENDEAVOR. Disponível em: <https://endeavor.org.br/kpi/?gclid=EAIaIQobChMIzvm

x0vfO2gIVEQaRCh1_5gN6EAAYASAAEgLI3_D_BwE> Acesso em: 23 abr. 2018.

GUISSONI, L.A. et al. Mensuração e avaliação dos resultados de trade marketing. In: 

CÔNSOLI, M. A.; KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Administração de marketing. 14. 

Ed. Pearson, 2012.

MOTTA, R.; SANTOS, N.; SERRALVO, F. Trade marketing: teoria e prática para 

gerenciar os canais de distribuição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

PORTA DO VAREJO. Disponível em: <http://www.portalnovarejo.com.br/2017/11/28/

evolucao-trade-marketing-varejo/> Acesso em: 18 abr. 2018.

SANTOS, C. (2012). Análise do posicionamento do Trade Marketing e Shopper Marketing 
nas empresas brasileiras com reflexo no PDV. Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Escola de Administração, Curso de Especialização em Marketing. Disponível em: 

<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/83487>. Acesso em: 19 abr. 2018.

SOUZA, O. G. de. Trade marketing. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

Referências

http://www.accera.com.br/blog/vendas-e-marketing/inteligencia-de-indicadores-para-o-trade-marketing/
http://www.accera.com.br/blog/vendas-e-marketing/inteligencia-de-indicadores-para-o-trade-marketing/
<https://endeavor.org.br/kpi/?gclid=EAIaIQobChMIzvmx0vfO2gIVEQaRCh1_5gN6EAAYASAAEgLI3_D_BwE
<https://endeavor.org.br/kpi/?gclid=EAIaIQobChMIzvmx0vfO2gIVEQaRCh1_5gN6EAAYASAAEgLI3_D_BwE
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/11/28/evolucao-trade-marketing-varejo/
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/11/28/evolucao-trade-marketing-varejo/
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/83487


Unidade 3

Nesta unidade nós iremos trabalhar a importância dos 
cinco sentidos humanos sendo utilizados como um diferencial 
de mercado e como um grande aliado para fixação da marca 
por parte dos consumidores, inclusive quando são explorados 
no ponto de venda (PDV).

E agora você pode estar se perguntando, como iremos 
trabalhar esses cinco sentidos humanos dentro do PDV para 
que através dele fixemos a marca no mercado e aumentemos 
vendas? Através da criação de experiências!

É sobre como realizar a exploração dos cinco sentidos 
humanos que nosso capítulo irá discorrer! É através das 
experiências que o consumidor cria suas memórias! Logo é 
surpreendendo o nosso cliente que iremos conquistá-lo e 
mantê-lo em nossa empresa, fidelizando-o. 

O mais importante é realizarmos estímulos no PDV voltados 
aos cinco sentidos humanos, os quais irão surpreender o 
cliente, seja em uma lembrança da infância, chegando à sua 
perspectiva emocional, surpreendendo-o e fazendo com que 
o mesmo lembre-se da marca de maneira positiva!

Abaixo temos as seções que abordaremos e seus 
respectivos conteúdos:

Objetivos de aprendizagem

Trade Marketing 
Sensorial – 
Comunicação e 
Merchandising

Natália Martinêz Ambrogi Woitas



Seção 1 | O mercado e os cinco sentidos humanos

Nesta seção abordaremos as perspectivas do mercado, a 
necessidade e a importância da inovação, os cinco sentidos 
humanos e os cinco sentidos no mercado.

Seção 2 | Os sentidos e os processos de percepção

Trataremos sobre o marketing sensorial e também o trade 
marketing sensorial; falaremos sobre a importância de criar sentido 
para o cliente e, por fim, sobre os cinco sentidos como diferencial 
de mercado.

Seção 3 | O Marketing sensorial no ponto de venda

Buscamos discorrer sobre o PDV (ponto de venda), comunicação 
e merchandising nele e sobre como implementar o marketing 
sensorial no PDV.

Seção 4 | Como fixar a marca, produto ou serviço pelo 
vínculo emocional

Aprenderemos sobre a fixação por vínculo emocional e uma 
ferramenta muito útil para ajudar na fixação da marca, o Design 
Thinking! E, também aprenderemos como aplicá-lo! 



Nesta unidade você irá aprender mais sobre o mercado, seus 
conceitos e, também sobre a importância de se inovar atualmente 
e também a necessidade para que empresa continue competitiva 
no mercado. Abordaremos também os cinco sentidos humanos, 
sendo estes visão, audição, olfato, visão e tato. Falaremos sobre 
cada um deles, seus conceitos e como eles podem ser inseridos e 
implementados dentro do mercado se mostrando como um fator 
de diferenciação  para as empresas. 

Introdução à unidade



U3 - Trade Marketing Sensorial – Comunicação e Merchandising78

Seção 1

O mercado e os cinco sentidos humanos

1.1 | O mercado

Nesta seção serão abordadas as colocações e conceitualizações 
acerca do mercado em si e sobre os cinco sentidos humanos sendo 
explorados dentro do mercado.

O mercado é dinâmico e internacionalizado, logo isto faz com 
que o mesmo seja, e busque ser, extremamente inovador, para que 
possua sempre diferenciais diante dos consumidores, conquistando 
desta maneira uma maior parcela de mercado.

Desta forma a inovação trabalhada em cima dos cinco sentidos 
do ser humano acaba deixando as experiências de compra mais 
positivas e fazendo com que o consumidor associe com mais 
facilidade o produto à marca. 

Logo, a utilização desses cinco sentidos deve ser utilizada pautada 
nas necessidades e expectativas do público-alvo, mas agora, para 
começarmos bem, vamos conhecer mais sobre o mercado e os 
cinco sentidos humanos! 

Esta seção divide-se em: o mercado, necessidade e 
importância da inovação, os cinco sentidos humanos e os cinco 
sentidos e o mercado. 

Iniciando os nossos estudos sobre o mercado e os 5 sentidos 
humano, nada mais justo do que resgatarmos o mercado em si, o 
que é e como se comporta. Portanto, é através do conhecimento 
acerca do mercado que iniciamos nossos estudos!

Para Neale (1976, p. 405) temos a clássica colocação de que 
"para o economista o mercado é uma instituição com leis próprias 
sobre as quais se constituiu uma sólida estrutura analítica; para o 
historiador e o antropólogo, o mercado é um lugar de reunião para 

Introdução à seção
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1.2 | Necessidade e importância da inovação

a troca de produtos". Neste aspecto utilizaremos em nossos estudos 
as duas visões de negócios, pois ambas se complementam e são 
relevantes para atender bem o cliente! 

O mercado compreende-se como um local, no qual forças 
de oferta e de demanda são aplicadas, por meio de vendedores 
e consumidores, desta maneira trocam-se propriedades das 
mercadorias por intermédio de operações de compra e de venda.

Portanto, o mercado é um ambiente onde as trocas comerciais 
acontecem; ele é dinâmico e altamente competitivo, portanto 
para se manter no mercado é importante que uma empresa 
busque algum tipo de diferencial. Alguma diferenciação, podendo 
ser por alguma inovação no produto ou serviço, uma liderança 
em custo, ou, até mesmo, uma comunicação mais assertiva com 
o público-alvo.

A inovação se faz presente dentro do mercado e tem se tornado um 
diferencial e até mesmo vantagem competitiva para muitas empresas, 
com inovações em seu produto, serviço e até mesmo no atendimento 
ou melhoria de infraestrutura junto aos processos internos.

Uma empresa pode utilizar uma inovação a seu favor sendo 
esta crucial a sua estadia e sucesso no mercado; a inovação pode 
nascer de uma necessidade ou algum ponto que agrega valor para 
o cliente e isto chama-lhe a atenção, com isso ele passa a consumir 
da sua empresa e não de seu concorrente.

Bautzer (2009, p. 5) “Considerando que as inovações são capazes 
de gerar van- tagens competitivas a médio e em longo prazo, inovar 
torna-se essencial para a sustentabilidade das empresas e dos países 
no futuro”.

Já Bessant e Tidd (2009, p. 21) também colocam que “no lado 
positivo, a inovação é fortemente associada ao crescimento. Novos 
negócios são criados a partir de novas ideias, pela geração de 
vantagem competitiva naquilo que uma empresa pode ofertar”. 

Portanto, para crescer e se diferenciar dentro de um mercado 
competitivo e internacionalizado, como o que temos e vivenciamos 
atualmente é necessário inovar!
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Bautzer (2009, p. 2) confirma que “no cotidiano das organizações 
é que a velocidade da geração de inovações em produtos e serviços 
tem sido um dos principais elementos de competitividade (...), 
tornando-se um divisor de águas entre perdedores e vencedores”.

Mas, e agora vem a questão... como inovar? 

Conhecendo bem o mercado (interno e externo) e, também, o 
seu consumidor principal, seu público-alvo, a empresa pode detectar 
variações de tendências de consumo no mercado e dos hábitos e 
rotinas de consumo de seus consumidores, distinguindo aqui novas 
oportunidades de mercado a serem exploradas que vão atender a 
esse público que está carente e sedento por uma inovação.

Bezerra (2009, p. 20) nos traz que “a lógica é bastante simples. Para 
sobreviver é preciso se diferenciar; se a diferenciação tiver sucesso, 
ela trará atenção; se a atenção tiver sucesso, trará aceitação; e se 
houver aceitação, haverá futuro. Assim, somos quase condenados 
a nos diferenciar”.

A inovação proporciona a empresa, a visualização de cenários e 
oportunidades interessantes para que a mesma possa se destacar 
em seu meio de atuação, ou seja, dentro do mercado!

E, agora aluno? Quais são os tipos existentes de inovação? 

J. Schumpeter (1934 apud Bautzer, 2009, p. 8), afirma que 
a inovação embasa aspectos técnicos, mercadológicos e 
organizacionais para que possa existir. E, identifica cinco tipos 
de inovação:

1. Inovação como a introdução de um novo bem com o qual os 
consumidores não estão familiarizados.

2. Inovação como a introdução de um novo método de produção.

3. Inovação como a abertura de um novo mercado, no qual a área 
de uma empresa ainda não tenha penetrado.

4. Inovação como a conquista de uma nova fonte de matéria-
prima ou de bens parcialmente manufaturados, independentemente 
se esse bem já existe ou não.

5. Inovação como o aparecimento de uma nova estrutura de 
organização em um setor. 
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Independente do tipo de inovação a ser aplicada, o importante 
aqui é que qualquer uma delas seja aplicada com maestria, 
profissionalismo e comprometimento, para que, de fato, a inovação 
nasça dentro das empresas e faça com que ela se diferencie dentro 
do mercado e obtenha sucesso!

Figura 3.1 | Inovação 

Fonte: iStock.

1.3 | Os cinco sentidos humanos

Com toda essa busca por inovação as empresas passaram a buscar 
a criação de experiências por parte dos consumidores, tornando o 
processo de compra mais marcante e associativo à marca.

Neste contexto focou-se em, além de criar valor para a 
marca, tornar a experiência de compra, no local de compra 
(lojas, e-commerce, atendimento) extremamente estimulante 
e enriquecedora para o cliente, que é o ponto-chave para o 
desenvolvimento e crescimento de uma organização. Não apenas 
surpreendendo-o com os benefícios que o produto ou serviço 
oferece, mas durante todo o processo de compra!

Como Bautzer (2009, p. 5) afirma, “É através da percepção da 
exigência contínua do consumidor que as empresas buscam inovar 
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em seus produtos e serviços. É a pressão do mercado que provoca 
a conversão do melhoramento contínuo em projetos inovadores”.

E através da visão crítica que o consumidor atual, e altamente 
informado, possui da empresa, produto e serviço que a empresa 
visa se estruturar mais, buscar melhorias, crescer e, claro, inovar!

Logo, focando em trazer inovações para as experiências do 
consumidor, o marketing, que trabalha em se comunicar com 
o mercado e com os consumidores de uma empresa focou em 
estimular as experiências emocionais e sensoriais, baseadas nos 
cinco sentidos do corpo humano.

Diante disso, temos os cinco sentidos humanos para serem 
explorados no marketing, também conhecido como Marketing 
Sensorial, o qual trabalharemos mais a fundo em nossa Seção 2. E, 
já que buscamos realizar a maioria destas experiências no ambiente 
de compra, temos aqui o Trade Marketing Sensorial!

O foco aqui é trabalhar maneiras de fixar a marca para o cliente 
através dos cinco sentidos humanos, sendo estes:

• Visão.

• Audição.

• Tato.

• Paladar.

• Olfato.

Os cinco sentidos humanos são os responsáveis pela percepção 
do mundo externo por parte do indivíduo, suas experiências com 
estímulos externos que são recebidos pelo corpo humanos através 
dos órgãos receptores, sendo que cada sentido possui o seu. 

Como assim?

Cada sentido possui um órgão receptor específico, ou seja, a 
visão possui os olhos, a audição os ouvidos, o tato possui toda a 
dimensão da pele, já o paladar a língua e, por fim, o olfato, que 
possui como órgão receptor o nariz.

Esses órgãos receptores captam, através de receptores 
sensoriais, os estímulos provindos do meio externo e os transforma 
em impulsos nervosos, chegando até o cérebro e oferecendo 
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entendimento e concepção daquilo que está sendo vivenciado para 
o indivíduo! 

Mas vem a questão, o que cada um dos sentidos trabalha?

• Visão, aquilo que o indivíduo enxerga, assiste.

• Audição, aquilo que o indivíduo escuta, ouve.

• Tato, aquilo que o indivíduo toca e sente.

• Paladar, aquilo que o indivíduo sente o gosto, sabor.

• Olfato, aquilo que o indivíduo sente o aroma, cheiros.

O que estimula cada um deles?

• Visão, estímulos visuais, luz e cores.

• Audição, estímulos com sons, barulhos, músicas.

• Tato, estímulos táteis, formatos, materiais, temperaturas (quente 
e frio).

• Paladar, estímulos com sabores, doce, salgado, azedo e amargo.

• Olfato, estímulos por cheiros e aromas, doces, amadeirados, 
florais, herbais e cítricos.

Logo, os sentidos humanos têm sido explorados, e, também, 
as emoções dos indivíduos, não só em uma inovação para as 
empresas, mas para surpreender os consumidores e fidelizá-los à 
marca, tornando suas experiências positivas e agradáveis durante 
todo o processo de compra. Fazendo com que as empresas 
tenham fixação de sua marca, aumentem sua parcela de mercado e 
se destaquem diante de seus concorrentes.

Figura 3.2 | Os sentidos

Fonte: iStock.
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Portanto, nesta seção vimos: 

O que é mercado e qual a necessidade e a importância de 
estar sempre inovando dentro dele. Aprendemos também sobre 
os cinco sentidos humanos e como eles podem e devem ser 
inseridos no mercado surpreendendo e encantando o consumidor, 
sendo um diferencial para a empresa, conquistando o consumidor 
e promovendo vendas, logo, aumentando o lucro e a fixação de 
marca no mercado.

Na próxima seção, vamos além, e abordaremos os cinco sentidos 
e o processo de percepção pelo cliente.

Para saber mais

Você pode encontrar mais informações sobre o tema no livro 
“Inteligência de Mercado” de Maróstica, Maróstica e Branco (2014). 

E, para compreender melhor a importância e como funcionam os cinco 
sentidos para os seres humanos temos a dica de vídeo “Os Sentidos 
do Corpo Humano”. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=Zq4l8w-XGsU>. Acesso em 04 de Abril de 2018.

Questão para reflexão

Os cinco sentidos podem estimular sensações nas pessoas e, inclusive, 
nos consumidores. Você acredita que os estímulos partindo dos cinco 
sentidos humanos podem ser estimulados e utilizados pelas empresas?

Atividades de aprendizagem

1. Quais são os cinco sentidos e o que cada um dos sentidos trabalha? Descreva.

2. O que estimula cada um deles?

https://www.youtube.com/watch?v=Zq4l8w-XGsU
https://www.youtube.com/watch?v=Zq4l8w-XGsU
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Seção 2

Os cinco sentidos e o processo de percepção

2.1 | Marketing Sensorial e o Trade  
Marketing Sensorial

Nesta seção buscou-se evidenciar a importância dos cinco 
sentidos humanos e da percepção, por parte dos clientes, provindas 
de seus estímulos. 

Mas vem a questão, como trabalhar esta percepção dos cinco 
sentidos no marketing? E é isso que buscamos abordar nesta unidade.

Logo, trabalharemos o Marketing Sensorial, o que é e o que 
busca, também, remetendo aos diferenciais que ele traz para o 
mercado. Abordaremos o Trade Marketing Sensorial e também a 
importância de criarmos sentido para o consumidor para que ele se 
identifique com a marca! Por fim, falaremos sobre como explorar os 
cinco sentidos tornando-os um diferencial de mercado.

Esta seção divide-se em: marketing sensorial e o trade marketing 
sensorial, a importância de criar sentido para o cliente e, por fim, 
sobre os cinco sentidos como diferencial de mercado.

Nesta seção abordaremos a importância do Marketing Sensorial 
diante da necessidade de sobrevivência das empresas no mercado 
e da importância da inovação como diferenciação, indo além, 
criando experiências para o indivíduo no local de compra, no ponto 
de venda (PDV), com o Trade Marketing Sensorial. 

Logo, por que inovar é preciso? 

Para responder a essa pergunta Bautzer (2009, p. 5) coloca que 
o consumidor mudou sua maneira de consumir, logo ele cresceu 
e hoje participa de comunidades, tribos, até mesmo virtuais. E ele 
tem muitas informações à sua disposição, sabe comparar, é mais 
sensorial e possui um comportamento de compra mais sistemático 
e foca muito mais nas famosas “experiências de compra”. 

Introdução à seção
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E, já que o consumidor se desenvolveu e mudou evoluindo assim 
como a sociedade, as organizações devem mudar também para 
acompanharem esse novo público-alvo e conhecerem as suas novas 
formas de consumir para as necessidades usuais, ou novas necessidades 
que vem surgindo diante da nova perspectiva de consumo. 

Silva (2015) afirma que atualmente não basta oferecer promoções 
para o consumidor, o que o consumidor atual busca são experiências 
para que a marca fique registrada “na mente e no coração do 
consumidor”. As promoções que chamam a atenção como cartazes 
de “deu a louca!” e “50% off”, Silva (2015, p. 64)  coloca que “até 
funcionam como apelos imediatos para uma compra por impulso, 
entretanto, dificilmente tornarão o momento da compra de uma 
peça de roupa inesquecível. Por isso mesmo, tem se falado tanto 
de live marketing, ou seja, do marketing vivo, atuante, presente, que 
traz o marketing sensorial consigo”. 

O Marketing Sensorial, também chamado de marketing de 
experiência, e conforme coloca Silva (2015, p. 65) “é uma nova 
estratégia utilizada para gerar lembrança da marca por meio dos 
sentidos. Analisa o comportamento do consumidor e o envolve 
emocionalmente de forma que associe as experiências, sensações 
e emoções (positivas ou negativas) à marca, produto ou serviço”.  

Oliveira e Braga (2013, p. 4) complementam que “O consumidor 
deseja mais que adquirir um produto, deseja senti-lo. Para isso, 
precisa estar envolvido por abordagens multissensoriais, não apenas 
na comunicação, mas nos produtos ou serviços. É importante que 
os sentidos façam parte da marca como um elemento fundamental”.

Figura 3.3 | Os cinco sentidos

Fonte: iStock.
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Logo o consumidor se vê sedento de novas experiências de 
consumo, quando ele tem a oportunidade de experimentar algo, ele 
se surpreende ainda mais e fica mais propenso a consumir, devido 
a isso muitas empresas têm focado em explorar mais este conceito 
nos pontos de venda, focando na experiência marcante no momento 
de compra, portanto temos aqui o nosso Trade Marketing Sensorial, 
quando o Marketing Sensorial é trabalhado dentro do ponto de venda!

Para ter um Marketing Sensorial bem feito e pontual, o qual vai 
de acordo com a necessidade do cliente, o importante é: conhecer 
e compreender o cliente! Para que desta forma “as pessoas criem 
vínculos emocionais com o produto, marca ou serviço” logo, para tal, 
“é preciso estudar e analisar quais estratégias são mais eficazes para 
estimular os sentidos e, desta forma, aumentar a competitividade de 
mercado, número de clientes potenciais, além de ampliar as vendas e, 
consequentemente, o lucro” (SILVA, 2015, p. 66).

Então, vamos conhecer o cliente para conseguirmos criar sentido 
para ele!

Nesta seção abordaremos a importância da criação de sentido, 
pois agora nós precisamos criar sentido para que o cliente possa 
compreender as ideias da marca e assimilá-las sensorialmente. 

Segundo Bezerra (2009, p. 20), para sobreviver em meio à extrema 
competição atual, organizações e pessoas só precisam de uma coisa 
– conquistar a aceitação de suas ideias. Na prática, esse é o verdadeiro 
critério de demarcação entre o que é inovador ou não.

Para criarmos sentido para alguém, precisamos fazer a ponte entre 
aquilo que se espera com aquilo que é ofertado, para tal, é imprescindível 
conhecermos melhor o consumidor e compreendê-lo. Desta maneira, 
aquilo que for ofertado será de acordo com as expectativas do cliente 
e além de apenas atendê-las, devemos superá-las, deixando marcas e 
memórias de consumo positivas em nosso cliente! 

Pois, como coloca Silva (2015, p. 66) “Ao interagir com o mundo por 
meio dos cinco sentidos (audição, visão, tato, paladar e olfato), têm-se 
percepções que geram lembranças, memórias e sentimentos, sejam 
elas boas ou ruins”. Logo, os cinco sentidos se relacionam diretamente 

2.2 | A importância de criar sentido
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com as sensações, as emoções, os desejos e as fantasias criando um 
vínculo entre a marca e o consumidor, ofertando a esse cliente uma 
experiência única e memorável!

Imagine que você está saindo para almoçar e passa na frente de 
um restaurante que possui um aroma de almoço caseiro pronto e 
fresquinho, isso incita a vontade de comer, de consumir, ativa uma 
lembrança positiva em seu cérebro! E, temos a clássica expressão 
“cheirinho de carro novo”, para aquele aroma específico do automóvel 
recém-adquirido, que nos remete a uma nova conquista. Ou, quando 
você assiste a uma propaganda que aparece uma roupa na qual você se 
imagina nela, e se sente poderoso, bem vestido, da mesma forma que 
a pessoa na propaganda demonstra, e, busca consumir este produto. 

Cada sentido pode ser acessado e estimulado pelo Marketing, sendo 
que cada um dos sentidos tem uma importância diferenciada para o 
cliente, como o fato da visão e do olfato serem os mais relevantes para 
o público, inicialmente!

Existe um conflito importante entre nossos sentidos e a 
comunicação atual. Depois da visão, o olfato é o mais importante 
dos nossos cinco sentidos.

Figura 3.4 | Sentidos mais acessados e estimulados

Fonte: Martin Lindstrom (2011, p. 80). 
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Portanto aluno, para vender algo a alguém é necessário conhecer 
esta pessoa, logo, os fatores que permeiam a vida deste consumidor 
devem ser analisados, pensados, pesquisados e suas características 
devem ser descritas, para que se crie sentido de maneira efetiva para 
o público-alvo da empresa.

Na Seção 4 abordaremos ferramentas, como o Design Thinking, 
para que se possa entender melhor o cliente criando sentido para 
ele, indo direto ao alvo, com qualidade e eficiência!

A busca por acesso a novas áreas, novas lembranças para o 
consumidor faz com que as empresas busquem conhecer o seu 
cliente e criar sentido para ele, desta maneira se diferenciando dentro 
do mercado. 

Essas inovações na forma de consumir focam em estimular e 
trabalhar melhor os cinco sentidos humanos dentro do mercado, 
estimulando os indivíduos a consumirem e memorizarem aqueles 
momentos prazerosos de compra, associando à determinada marca, 
apenas boas experiências e uma reação de surpresa provinda da 
compra desta.

Como Lindstrom (2007, p. 112) acredita que “você se sinta muito 
atraído por uma foto fabulosa de uma maçã recém-colhida brilhando 
com o orvalho da manhã. Mas, se você conseguir sentir seu cheiro e 
ouvir o som da fruta sendo fatiada (...) uma textura que seja capaz até 
de transmitir um sabor e você não hesitará em comprá-la”. 

2.3 | Os cinco sentidos como diferencial  
de mercado

Figura 3.5 | Maçãs: qual delas você comeria?

Fonte: iStock.
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Portanto, aqui vemos claramente a força dos sentidos agindo 
sobre o ser humano e suas necessidades. O Marketing Sensitivo 
resgata experiências e sentimentos estimulando o indivíduo e 
visando sanar suas necessidades da forma mais prazerosa possível. 
Você pode notar o estímulo visual na Figura 3.5.

Bautzer (2009, p. 5), por sua vez, coloca que:

Logo, as empresas buscam criar uma fidelização com os clientes 
e um reconhecimento da experiência de compra através do estímulo 
dos sentidos. 

Como? Através de uma imagem que demonstra uma experiência 
única, com um aroma diferente na loja ou no produto, por exemplo. 
Um atendimento que crie uma experiência diferenciada das demais, 
enfim, este universo de estímulos e sensações pode ser grandemente 
explorado, ficando na memória dos consumidores e fazendo com 
que estes façam propaganda contando acerca de suas experiências, 
e, através desta troca de informações, as empresas vão crescendo 
no mercado e ficando cada vez mais conhecidas!

Lindstrom (2012, p. 13) afirma que “o fato é que experimentamos 
praticamente toda a nossa compreensão do mundo através dos 
sentidos. São nossas ligações com a memória. Tocam nossas 
emoções, passadas e presentes. Um dia de primavera brilhante, 
fresco e glorioso tem um cheiro particularmente estimulante”. 

Logo, as empresas visam vender essa ideia, esse sentimento 
de uma euforia momentânea, mas renovadora. Profissionais 
de propaganda têm a intenção de se apropriar de nosso vínculo 
emocional com a primavera para focar em vender, ou seja, nos 
vender produtos, como: lava-louças, desinfetantes, xampus, 
sabonetes, etc. (LINDSTROM, 2012, p. 13).

As inovações são importantes porque permitem que 
as empresas acessem novos conhecimentos, novos 
mercados, aumentem suas receitas, realizem novas 
parcerias, aumentem o valor de suas marcas e percebam 
novos nichos latentes de mercado. Como resultado desse 
esforço, o consumidor faz novas escolhas e pode direcionar 
o desejo de compra, provocando um comportamento de 
fidelidade (BAUTZER, 2009, p. 5).
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Silva (2015, p. 64-65) deixa claro que “da mente do cliente para 
que o processo da vivência que ele tenha seja traduzido da melhor 
forma possível para direcioná-lo ao tão esperado momento da 
verdade: a compra. E depois, para um segundo e melhor momento: 
a fidelização à marca”. Logo, os sentidos colaboram não só para 
vendas, mas indo além, ele retém e fideliza os clientes.

Tendo suas necessidades estimuladas e atendidas via 
Marketing Sensorial o consumidor fica marcado pela marca, 
mesmo que seja redundante é esta a intenção das empresas, 
tornarem experiências de compra em algo único, o qual sempre 
será recordado com prazer.

Portanto, nesta seção vimos: 

O que é o Marketing Sensorial, o qual visa explorar os cinco 
sentidos e vimos também o que é o Trade Marketing Sensorial, o 
qual busca explorar os cinco sentidos dentro do PDV. Aprendemos 
que a criação de sentido é um ponto muito relevante para 
estreitar os laços do consumidor com a empresa e fixar a marca 
sensorialmente na dimensão sensorial e emocional do indivíduo. 
Assim como a aplicação dos estímulos sensoriais no mercado pode 
ser um diferencial para as empresas! E deve ser explorado!

Na próxima seção abordaremos o Marketing Sensorial sendo 
aplicado no ponto de venda (PDV).  

Para saber mais

Aprenda mais através deste artigo do site o Mestre do Marketing 
intitulado O que é o Marketing Sensorial”. Disponível em: <http://www.
mestredomarketing.com/o-que-e-marketing-sensorial/>. Acesso em: 
8 abr. 2018.

Veja também a visão de marketing sensorial neste vídeo! “O que é 
Marketing Sensorial”. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=BANYfQ2R0-g>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

http://www.mestredomarketing.com/o-que-e-marketing-sensorial/
http://www.mestredomarketing.com/o-que-e-marketing-sensorial/
https://www.youtube.com/watch?v=BANYfQ2R0-g
https://www.youtube.com/watch?v=BANYfQ2R0-g
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Questão para reflexão

Sabendo da importância de criar sentido para as pessoas que são 
clientes de sua organização, você como empreendedor, buscaria 
explorar os cinco sentidos humanos em sua empresa como um 
diferencial de mercado?

Atividades de aprendizagem

1. Você acredita que para criar sentido para o consumidor devemos 
conhecê-lo?

2. No que se baseia o Marketing Sensorial? Descreva-o.
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Seção 3

O Marketing Sensorial no Ponto de Venda (PDV)

3.1 | O Ponto de Venda (PDV) – Comunicação  
e Merchandisign

Nesta seção trabalharemos a importância de se ter o Ponto de 
Venda (PDV) sempre de acordo com as necessidades e expectativas 
do consumidor. Organizado, bem sinalizado e preparado para 
receber o cliente!

Veremos também como se deve implementar o Marketing 
Sensorial dentro do PDV, quais táticas usar, como abordar 
corretamente cada um dos cinco sentidos humanos e buscar 
estimular o cliente de maneira correta e agradável. 

Esta seção divide-se em: O Ponto de Venda (PDV) – Comunicação 
e Merchandisign e Como implementar o Marketing Sensorial no PDV.

O Trade Marketing deve alinhar as necessidades dos distribuidores 
com os objetivos do negócio. Para que, desta forma, os lojistas 
(clientes dos distribuidores) possam ter seus objetivos sanados, 
tendo um PDV alinhado e organizado para que estes, por sua vez, 
recebam os seus clientes, os consumidores finais.

O Trade Marketing deve ser pontual, focado e assertivo tendo 
uma boa comunicação com o consumidor final e abordar com 
eficiência seu merchandising no PDV. O site Administradores aborda 
a concepção de Phillip Kotler, o qual afira que: 

Introdução à seção

Merchandising é o conjunto de operações efetuadas 
dentro do ponto de vendas, visando colocar o produto 
certo, na qualidade certa, com preço certo, no tempo 
certo, com impacto visual adequado e dentro de uma 
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exposição correta. Diante disso, pode-se dizer que é 
a reunião de todos os esforços possíveis destinados 
a valorizar o produto aos olhos do consumidor, cujo 
principal objetivo é estimular a venda no próprio local de 
exposição (SITE ADMINISTRADORES).

Alvarez (2007, p. 101), por sua vez, afirma que “as ações de 
merchandising, divulgação e promoção nos pontos de venda 
são consideradas o cerne das atividades de Trade Marketing, 
sempre orientadas pela visão estratégica de posicionamento de 
marketing da organização e pelas ações de interação de vendas e 
desenvolvimento do cliente”.

Neste contexto, a comunicação torna-se uma eficiente ferramenta 
para promover a marca e criar um canal com o público-alvo! 

Contudo, é no PDV que grande parte da “mágica” acontece, 
como assim? É no PDV que muitas vendas são fechadas! E, para 
que isso aconteça devemos deixar o ambiente propício a promover, 
cada vez mais, vendas! Seja através da comunicação bem pontuada 
para os clientes e, também, pelas ações de merchandising.

Figura 3.6 | PDV

Fonte: IStock.



U3 - Trade Marketing Sensorial – Comunicação e Merchandising 95

O PDV é como chamamos o famoso “Ponto de Venda”, ou 
seja, onde as vendas acontecem fisicamente. Por que o PDV é tão 
importante para efetivar as vendas?

Silva (2015, p. 65) coloca que há “hoje uma importante ferramenta 
utilizada pelas empresas para atrair mais consumidores e criar 
diferencial competitivo, confiança, lembrança e envolvimento com 
a marca para estimular o retorno do consumidor ao PDV”.

Logo, este diferencial pode ser colocado dentro do PDV, 
estimulando os clientes a comprarem e a terem uma boa memória 
de sua experiência de compra, fazendo com que estes retornem ao 
PDV para continuar comprando.

O SEBRAE (2015, [s.p.]) coloca algumas perspectivas por parte 
do cliente que podem e devem ser trabalhadas e consideradas em 
nosso PDV:

- Primeira impressão

Visualização: beleza, estímulos visuais e bom gosto.

Acesso: localização do ponto, acesso para deficientes, 
estacionamento e segurança.

Conveniência: serviços oferecidos pela loja.

- Segunda impressão

Ambientação: luz correta, cores, música ambiente e  
odores agradáveis.

Layout: disposição de displays, prateleiras e bancadas, espaço 
bem aproveitado, mapeamento de gôndolas por visualização.

Merchandising: fluxo conduzido de clientes, destaques  
de produtos.

- Terceira impressão (experiência de compra e contato  
com vendedores):

Chega a hora em que o contato com os vendedores e a 
experiência da compra dão as cartas. Nesse momento, contam:

Abordagem: contato dos vendedores com o cliente, boa 
educação, boa apresentação, liberdade para o cliente, boa 
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informação sobre os produtos, rapidez no atendimento e  
perguntas-chave.

Facilidades: bônus, facilidades de pagamento, descontos, 
serviços adicionais.

- Quarta impressão (fidelização/relacionamento)

Momento de encerramento da compra. Nessa fase  
são considerados:

Cadastro de clientes: sorteios, promoções, cartão-fidelidade, 
traçar o perfil dos clientes.

Relacionamento pós-venda: mala-direta, cartões de aniversário e 
datas comemorativas, etc.

Diante dessa busca por inovação e diferenciação no PDV, 
as empresas têm buscado se utilizar de estratégias focadas na 
exploração dos cinco sentidos humanos dentro do ambiente de 
compra, ou seja, dentro dos PDVs.

Devido a isso, França et al. (2015, p. 3) afirma que “os cinco sentidos 
são, muitas vezes, responsáveis por algumas de nossas decisões. 
(...) é uma alternativa que tem conquistado cada vez mais o espaço 
no ponto de venda, centralizando os esforços na transformação da 
experiência de consumo em uma atividade envolvente e marcante”.

Logo, temos a oportunidade de incluir um diferencial focado 
no cliente e trabalhar de maneira mais exploratória o Marketing 
Sensorial no PDV!

3.2 | Como implementar o Marketing Sensorial  
no PDV

A intenção de realizar o Marketing Sensorial no PDV não é só a de 
vender, apesar dela ser crucial para os negócios, mas ir além e fazer 
com que o indivíduo lembre da marca, se surpreenda e que esta 
experiência fique na memória dele, para que quando sua memória 
de compra for reativada tenha nela a experiência vivida. E, por sua 
vez, lembre do nome da marca que o surpreendeu!
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O importante aqui é reativar a memória emocional deste cliente, 
a qual pode ser trabalhada através dos cinco sentidos humanos. E, é 
através destes que iremos estimular e explorar no nosso PDV.

A questão é: Como?

A maneira como o cliente é tratado dentro do PDV também pode 
se dar como um diferencial, e dos grandes! Pois neste momento ele 
se sente especial e único!

Primeiramente temos o atendimento de qualidade e eficiente 
como um ponto-chave para com nosso consumidor, tanto na 
abordagem, como no fato de ouvi-lo e conhecer a sua necessidade 
que precisa ser suprida por nossos produtos ou serviços. 

Oliveira e Braga (2013, p. 3) afirmam que “Se a marca encontrar 
um ponto fundamental dentro de algum aspecto sensorial, o 
consumidor será pego de surpresa”. E, que “não basta ver. É preciso 
também tocar, sentir o aroma, ouvir e até degustar”. 

Portanto, nós iremos estimulá-los através de seus cinco sentidos 
no PDV! Também devemos nos atentar ao fato de que precisamos 
conhecer nosso cliente para surpreendê-lo e conquistá-lo, ofertando 
benefícios a ele e suprindo suas necessidades com assertividade 
através de nossos produtos!

França et al. (2015, p. 3) afirma que “os cinco sentidos são, 
muitas vezes, responsáveis por algumas de nossas decisões. (...) 
tem conquistado cada vez mais o espaço no ponto de venda, 
centralizando os esforços na transformação da experiência de 
consumo em uma atividade envolvente e marcante”.

Então, agora, vamos aprender sobre como trabalhar cada um 
deles da maneira mais adequada em nosso PDV! Lembrando que 
são eles: visão, audição, tato, paladar e olfato.

Primeiramente temos a visão, o sentido mais explorado de 
todos os cinco sentidos. Por quê? Pois o ser humano coloca 
muita credibilidade naquilo que ele está vendo. Como trabalhar a 
atenção do indivíduo neste sentido? Através de um PDV organizado, 
demonstrando estas com as gôndolas cheias de produtos e 
organizadas, luzes adequadas que chamam a atenção para o lugar 
certo. Pontos importantes a serem expostos pela marca colocados 
no layout correto do PDV, deixando a visualização do espaço e da 
mercadoria prazerosa e estimulante ao consumo.
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Seguimos com a audição, a qual também deve ser estimulada 
no PDV, e até mesmo antes do cliente chegar até o PDV, como 
em jingles, vinhetas, ou slogans cantados e falados. Já no PDV é 
importante ter uma música de acordo com o gosto do público-alvo. 
E, deve-se reconhecer, como Oliveira e Braga (2013, p. 6) o fazem, 
que “É importante as marcas trabalharem o áudio na identidade da 
marca e não apenas em suas campanhas”. Devido ao fato da música 
trabalhar intimamente no consumidor, eles continuam afirmando 
que “se a música consegue chegar ao tálamo, então isso significa 
que a música ataca o sistema nervoso diretamente”, estimulando o 
cliente em seu cerne!

Depois temos o tato, o ato de pegar, tocar, segurar, sentir a 
textura, temperatura, formato e espessura. Logo, o ser humano, 
por si só, tem o instinto de buscar tocar nos objetos, nos produtos 
e senti-los através do toque. Batey (2010, p. 123) coloca que “se 
ela (embalagem) tiver uma aparência agradável de ser tocada, 
estaremos mais propensos a tirá-la da prateleira e quando a tivermos 
em nossas mãos, suas propriedades táteis começam a influenciar na 
percepção total que temos daquela marca”. Quando o cliente toca 
em algo ele tem a sensação de possuir aquele objeto, devido a isto, 
é importante deixar o indivíduo ter essa autonomia dentro do PDV.

Agora, o paladar é mais explorado por empresas alimentícias, 
pois é bem difícil de trabalhá-lo em outras situações. Oliveira e Braga 
(2013, p. 9) colocam que “ trata-se do sentido que exige mais cautela 
quando for escolhido, pois é biologicamente mais complicado 
agradar os paladares tão variados das pessoas, mas não deixa de ser 
um potencial sentido a ser usado”.

Ele e o olfato se complementam, pois o aroma do alimento 
trabalha bem no indivíduo. O paladar é uma ferramenta muito boa, 
contudo, cada um possui um paladar bem específico e é complicado 
agradar a todos, para tal, parcimônia sempre é uma boa escolha. 

E, por fim o olfato, Silva (2015, p. 66) coloca que “a aromatização 
de ambientes é uma estratégia bastante utilizada para atrair mais 
consumidores e criar diferenciação, confiança, lembrança e 
envolvimento com a marca para estimular o retorno do consumidor ao 
PDV e a interação do indivíduo com a organização”. São aromas dentro 
do PDV que convidam o cliente a comprarem e a permanecerem 
dentro da loja por mais tempo! E, também a associarem determinado 
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aroma a determinada loja, são as identidades olfativas das lojas, 
sendo que elas têm buscado cheiros característicos e exclusivos. São 
estímulos prazerosos que reativam memórias agradáveis no cliente 
através dos aromas que são escolhidos. O olfato está ligado com a 
parte do cérebro que guarda lembranças rapidamente, sendo um 
grande associador de memórias! Oliveira e Braga (2013, p. 8) finalizam 
afirmando que “como se pode notar, todos os sentidos têm sua força 
no fator emocional, e o olfato, garante seu valor e importância para 
a comunicação”.

Não devemos pensar que os sentidos serão trabalhados um por 
vez, eles podem ser trabalhados em conjunto em um mesmo PDV, 
por exemplo, em um supermercado temos: a visão sendo estimulada 
pela luz correta e pela identidade visual do mercado (placas e setas 
que informam onde fica cada categoria de produto, como limpeza, 
lacticínio, etc.). Temos a audição, naquela musiquinha de fundo que 
você houve enquanto faz suas compras, ou, até mesmo, aquelas 
promoções dentro da loja que são avisadas por alto-falante. Depois, 
temos o tato que pode ser trabalhado pelo fato de você poder tocar 
nos produtos, sentir a temperatura, textura e escolhê-los. E, enquanto 
você andava pelo mercado, foi sentido um aroma conhecido e bem-
vindo de café! Era seu olfato agindo diante de uma promotora de 
venda, de uma marca de café que está fazendo promoção dentro 
do PDV. Ela acabará de passar um café fresquinho e te oferece! Você 
aceita e aquele sabor ativa o seu paladar! Uma delícia! 

Conseguimos! Atingimos todos os sentidos! Eles foram alcançados! 
Você tomou o café e lembrou-se de sua infância, do café que sua mãe 
fazia. Aquela ação de Marketing Sensorial no PDV trabalhou em sua 
memória, seu emocional e agradou o seu paladar! Você comprou, 
pois na experimentação ela te surpreendeu e conquistou!

Figura 3.7 | Promotora de vendas de café em um supermercado (PDV)

Fonte: <https://conceito.de/promocao-de-vendas>. Acesso em: 14 maio 2018.

https://conceito.de/promocao-de-vendas
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Portanto, nesta seção vimos: 

Assim como a correta organização do PDV é importante, realizar 
uma boa comunicação e um bom merchandising com o consumidor 
ali dentro (e fora) é fundamental! Vimos técnicas e táticas que podem 
fazê-lo implementar o marketing sensorial no PDV tornando-o muito 
mais receptivo e estimulando focar em fixar marca e promover vendas 
através de experiências marcantes para o consumidor!

Na próxima seção abordaremos como fixar a marca, produto ou 
serviço de vínculo emocional!

Para saber mais

Veja mais sobre como implementar o Marketing Sensorial nos PDVs 
com o vídeo intitulado ”Marketing olfativo cria identidade de marcas”. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Y0OVnaJYBXo>. 
Acesso em: 2 abr. 2018.

Temos o conteúdo do SEBRAE para você conhecer ainda mais sobre 
estímulos dentro do PDV, o texto chama-se “Marketing Sensorial no 
Ponto de Venda do Varejo de Moda”. Disponível em: <http://www.
sebraemercados.com.br/wp-content/uploads/2015/12/2014_06_27_
RT_Maio_Varejo_MktSensorial_pdf.pdf>.

Veja também exemplos de um Marketing Sensorial bem feito que marca 
e cria experiências para os indivíduos chamado “Marketing Sensorial”. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=H7CM2DuJj6M>. 
Acesso em: 2 abr. 2018. 

Questão para reflexão

Atualmente como você utilizaria e exploraria o Marketing Sensorial 
no PDV caso você possuísse uma casa de carnes? Como poderia 
surpreender seus clientes e fidelizar sua marca?

Atividades de aprendizagem

1. Como implementar o Marketing Sensorial em um PDV quando nos 
referimos à audição, um dos cinco sentidos humanos?

2. Como o PDV deve estar para ser a primeira impressão do cliente quando 
adentra nele, segundo o SEBRAE (2015)?

https://www.youtube.com/watch?v=Y0OVnaJYBXo
http://www.sebraemercados.com.br/wp-content/uploads/2015/12/2014_06_27_RT_Maio_Varejo_MktSensorial_pdf.pdf
http://www.sebraemercados.com.br/wp-content/uploads/2015/12/2014_06_27_RT_Maio_Varejo_MktSensorial_pdf.pdf
http://www.sebraemercados.com.br/wp-content/uploads/2015/12/2014_06_27_RT_Maio_Varejo_MktSensorial_pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=H7CM2DuJj6M
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Seção 4
Como fixar a marca, produto ou serviço pelo 
vínculo emocional

4.1 | Fixação por vínculo emocional 

Nesta seção trabalharemos a importância da fixação da marca 
e do produto ou serviço ofertado pela empresa diante dos seus 
consumidores. E, a fixação que abordaremos será a fixação voltada 
ao vínculo emocional criado pela marca para com os seus clientes.

O vínculo emocional deve ser estimulado através da exploração 
dos cinco sentidos humanos, tendo estes uma grande importância 
para que a marca seja fixada na mente dos clientes, aumentando 
a parcela de mercado ocupada pelas empresas, e, desta forma, 
aumentando também o lucro da empresa. Para sabermos ainda 
mais como trabalhar esta fixação, vamos conversar sobre uma 
ferramenta, o Design Thinking!

Esta seção divide-se em: Fixação por vínculo emocional, Design 
Thinking e Como implementar o Design Thinking?

Para iniciarmos devemos saber que aquela sensação de satisfação 
e prazer no PDV é, cada vez mais, muito importante para o cliente, 
mais até do que o preço em si. Portanto, Silva (2015, p. 65) afirma 
que é devido a isso que muitos clientes realizam uma compra por 
impulso porque são abordadas e seduzidas por práticas do marketing 
sensorial, o qual age no subconsciente dos indivíduos “captando as 
sensações adquiridas pelos cinco sentidos e transformando essas 
sensações e experiências em diferenciais competitivos. Este tipo 
de estratégia influencia indiretamente o consumidor, é um auxílio e 
não um fator decisivo no momento da compra”.

O fator emocional no consumidor deve ser trabalhado e 
estimulado dentro do local de compra, para que ele tenha esta 
dimensão, a emocional, ativada pra ser “seduzida” pela marca, 
fazendo com que, desta maneira, o cliente seja levado a consumir!

Introdução à seção
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Os cinco sentidos humanos agem como um acelerador levando 
a mensagem da marca, de maneira mais rápida, ao cérebro, 
alcançando seus sentimentos, emoções e memórias, surpreendendo 
o consumidor. O fato dele sentir-se surpreendido (ou agradado com 
algum fator, como um aroma ou sabor prazeroso), faz com que o 
mesmo lembre-se de determinada marca com mais facilidade.

Por exemplo, quando o indivíduo sente-se bem atendido 
em uma loja, um PDV, aquilo se torna agradável a ele e estimula 
sentimentos prazerosos no mesmo, como atenção, respeito e até 
mesmo simpatia, fazendo-o consumir diante desse diferencial que 
atingiu seu emocional. Lembrando que o nosso Marketing Sense 
não trabalha apenas os cinco sentidos, mas também as emoções 
dos consumidores.

Logo, quando ele for buscar novamente uma loja ele lembrará 
do nome desta marca, pois fixou devido às sensações que ele teve 
dentro da loja, contudo, o contrário também é verdadeiro, caso ele 
seja mau atendido, isso também ficará fixado em sua memória e ele 
terá lembranças ruins, este fator acabará repelindo este cliente.

Silva (2015, p. 73) nos esclarece que: “o marketing sensorial 
envolve o consumidor no PDV, não somente de forma racional, 
mas também emocional e impulsiva; instigado inconscientemente 
pelas sensações que o cercam no momento da compra”. Ele será 
estimulado por diversos pontos “seja por meio de uma música, uma 
vitrine bem estruturada, colorida e mais recentemente pelo aroma 
que o convida a viver novas experiências”.

Dentro desse estímulo visa-se fixar o nome das marcas com 
mais facilidade por parte do cliente, pois o mesmo vivenciará 
sensações diferenciadas e em seu subconsciente marcará aquele 
acontecimento como algo positivo, buscando consumir naquela 
marca, pois ela o faz se sentir bem, realizado e convicto de sua 
escolha de consumo.

Logo, Silva (2015, p. 74) finaliza afirmando que “todas essas 
experiências transformam o marketing sensorial, (...) em um grande 
negócio, que traz resultados concretos, pois busca por meio do 
intangível alcançar algo além da receita: identificação com a marca, 
fidelização e paixão”.

França et al. 2015, p. 7) complementa e reforça que “o essencial 
não é a existência física ou a logomarca da empresa, mas sim, o 
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posicionamento que ela tem na cabeça do cliente e as associações 
que ele estabelece quando lembra dela”.

Portanto, a fidelização de alguém por uma marca se dá de 
maneira muito forte e duradoura quando ele trabalha dentro de sua 
mente, com suas emoções e o marketing sensorial visa explorar 
este universo buscando fidelização da marca, aumentando vendas, 
conquistando cada vez mais parcelas de mercado e obtendo lucro!

Figura 3.8 | Consumidora satisfeita

Fonte: iStock.

4.2 | Design Thinking 

Foi buscando novos caminhos para a inovação que se criou o 
que hoje é conhecido como “Design Thinking”.

De acordo com Vianna et al. (2012, p. 12) “É uma abordagem 
focada no ser humano que vê na multidisciplinaridade, colaboração 
e tangibilização de pensamentos e processos, caminhos que levam 
a soluções inovadoras para negócios”.

Design Thinking é a maneira do designer de pensar, de raciocinar, 
utilizando um tipo de raciocínio diferenciado nas empresas, o 



U3 - Trade Marketing Sensorial – Comunicação e Merchandising104

pensamento abdutivo. Neste formato de pensamento, busca-se 
perguntas que vão ser respondidas ao caminhar da implementação 
do Design Thinking, através da apreensão e compreensão dos 
acontecimentos observados pelo designer.

É pensando de maneira abdutiva que o designer rompe com 
padrões e busca desconstruir conhecimento para recriá-los, com 
inovação! A intenção é que ele pense além, fora de sua zona de 
conforto, buscando o novo, o diferente, “saindo do seu quadrado”.

“O designer enxerga como um problema tudo aquilo que 
prejudica ou impede a experiência (emocional, cognitiva, estética) e 
o bem-estar na vida das pessoas (considerando todos os aspectos da 
vida, como trabalho, lazer, relacionamentos, cultura, etc.)” (VIANNA 
et al., 2012, p. 13).

Sua principal tarefa é encontrar os problemas e promover 
soluções condizentes. Para isso, formulam-se questões que devem 
ser respondidas com base nas informações coletadas durante a 
análise e acompanhamento do todo que engloba o problema. A 
solução não provém do problema: ela deve ser encaixada nele!

Então, por que o Design Thinking pode ser tão importante para 
as empresas?

A inovação provinda do design foi trazida para dar complemento 
a uma visão do mercado, a qual identifica problemas e gerar 
soluções. São formuladas de diferenciais como novas tecnologias. 
E, também focamos em explorar novos mercados e atendê-los 
com maestria. 

O Design Thinking inova principalmente ao introduzir novos 
significados aos produtos, serviços ou relacionamentos, podendo 
neste contexto, estimular o Marketing Sensorial em nosso PDV!

Uma vez que “as coisas devem ter forma para serem vistas, mas 
devem fazer sentido para serem entendidas e usadas” (Krippendorf, 
1989 apud Vianna et al., 2012, p. 14).

Vianna et al. (2012, p. 14) finaliza afirmando que “Ao desafiar 
os padrões de pensamento, comportamento e de sentimento os 
‘Design Thinkers’ produzem soluções que geram novos significados 
e que estimulam os diversos aspectos (cognitivo, emocional e 
sensorial) envolvidos na experiência humana”. Logo, o design é em 
si uma disciplina que trabalha com os significados das coisas.
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4.3 | Como implementar o Design Thinking?

Trabalhando em cada uma de suas etapas! O processo de Design 
Thinking se divide em três etapas e depois passa por uma Análise e 
Síntese, conforme a Figura 3.9. Com base na obra de Vianna et al. 
(2012) e no site Webinsider.

Na etapa 1, Imersão, pode ser dividida entre Preliminar e 
Profundidade. A Preliminar tem como objetivo o reenquadramento 
e o entendimento inicial do problema. Imersão Preliminar, portanto, 
tem como finalidade distinguir o escopo de um projeto e suas 
limitações, e, também, identificar os perfis de usuários que deverão 
ser considerados. 

Nesta fase, é possível também levantar os interesses dos 
consumidores e, futuramente, explorá-los, para que, desta forma 
forneçamos informações para a elaboração dos temas que serão 
analisados a fundo na Imersão em Profundidade.

Já a Profundidade foca na identificação de necessidades e, 
também, de  oportunidades que vão nortear as possíveis soluções 
criadas na segunda fase, a de Ideação. 

Figura 3.9 | Etapas do Design Thinking

Fonte: adaptada de Vianna et al. (2012).
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A etapa de Imersão em Profundidade inicia-se com a elaboração 
de um Plano de Pesquisa, como Vianna et al. (2012, p. 22), inclui:

 - protocolos de pesquisa primária.

 - listagem dos perfis de usuários e atores-chave para recrutamento.

 - mapeamento dos contextos que serão estudados.

Vianna et al. (2012, p. 23) afirma também que cada técnica deve 
ser escolhida em função do que se tem como objetivo para o 
projeto. “Após a imersão no universo de uso dos produtos/serviços 
e a investigação sobre as tendências do mercado onde a empresa 
atua, os dados levantados são analisados, cruzando as informações 
a fim de identificar padrões e oportunidades”.

Posteriormente, as informações serão trabalhadas e analisadas 
oferecendo uma base para a etapa de Ideação. No final da etapa 1 
de Imersão os dados tanto das pesquisas preliminares quanto das 
em profundidade serão trabalhados e os dados provindos desta 
compilação serão angariados e utilizados. 

A etapa 2, da Ideação, consiste na criação de ideias diferenciadas 
e inovadoras por meio de atitudes em conjunto que aflorem a 
criatividade. Para isso, precisamos dos dados coletados e compilados 
na Imersão.

Temos a intenção, nesta fase, de criar novas e diferentes ideias 
com base nos objetivos das organizações e de seus produtos, 
analisando também a viabilidade de fabricação dos produtos e 
alinhando-os com as necessidades do público-alvo especificado.  

As ferramentas utilizadas nesta fase são:

•  Brainstorming; 

•  Workshop de cocriação;

•  Cardápio de ideias, e;

•  Matriz de posicionamento.

O Brainstorming também conhecido como tempestade de 
ideias ou tempestade cerebral. É utilizado para auxiliar um grupo 
e criar tantas ideias quanto possíveis, no menor espaço de tempo 
possível, para solucionar problemas, identificar possíveis causas e 
definir quais ações devem ser executadas.
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O workshop de cocriação baseia-se em uma geração de ideias 
em grupo. As ideias são colocadas por um grupo que mesclam 
ações de apresentação e criação dentro de um período de tempo. 
A intenção desses workshops é obter novas visões e possibilidades 
para um processo ou projeto. 

Já o cardápio de ideias baseia-se na elaboração de um catálogo 
que resume as ideias sugeridas naquele espaço de tempo. Deve-
se tomar notas dessas ideias, pois elas apontam possíveis soluções 
para o projeto que está sendo elaborado.

E, por fim, a Matriz de Posicionamento que é usada no processo 
de avaliação e de validação das ideias que já foram apresentadas. 
Baseia-se em um consenso entre os objetivos principais e as 
personas criadas no projeto. Esta ferramenta do Design Thinking 
visa ajudar a tomar decisões sobre as ações a serem adotas. E, 
avaliar decisões (ideias) serão adotadas para fazer um protótipo. 

Agora sim! Tendo visto as ferramentas da etapa 2, vamos à etapa 
3! A etapa 3! A Prototipação. 

É a fase de validar as ideias geradas ao longo do processo, 
simulando produtos, materiais, ambientes ou relações interpessoais. 
Tornar a ideia o mais real e verossímil possível, buscando refletir 
a realidade, tendo como foco uma solução final mais correta e 
condizente com o cliente. 

Busca-se focar em verificar se esta solução proposta irá atender 
as necessidades do cliente ou não, desta forma pode-se utilizar a 
ideia, descartá-la ou criar uma nova a partir da desta, melhorá-la. 
A experimentação, o teste, evita possíveis problemas ou riscos de 
continuarmos errando e permite que muitas melhorias no processo 
aconteçam em cada etapa que vai ocorrendo.

Esta fase busca envolver o usuário e promover um resultado para 
a solução proposta. Pode ser desenvolvida concomitantemente 
com as outras duas etapas de imersão e ideação, podendo assim 
obter resultados ao longo do processo.

Após a realização das pesquisas dentro das etapas de Design 
Thinking, se compila todo o material produzido e se inicia a fase de 
“Análise e Síntese”. 

A forma de organização desses dados pode ser feita através de:
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• Cartões de insight;

• Diagrama de afinidades;

• Mapa conceitual;

• Critérios norteadores;

• Personas; 

• Mapa de empatia, e; 

• Jornada do usuário ou blueprint.

Temos que nos cartões de insight criam-se cartões, com resumo, 
como fichas, que ajudam na geração de ideias.

No diagrama de afinidades focamos em agrupar e organizar os 
cartões de insight. Escolhem-se aqueles que mais se adequam ao 
processo que está sendo desenvolvido para determinado produto.

Já no mapa conceitual visamos organizar, analisar e utilizar com 
mais facilidade os dados coletados para, com mais praticidade 
visual que este mapa oferece, ver a situação como um todo e 
interligar dados.  

Os critérios norteadores, por sua vez, são diretrizes, limites e 
contornos para delimitar a análise dos dados angariados. 

As personas são personagens desenvolvidos a partir de perfis 
percebidos pela coleta de dados do público-alvo. Ajudam a saber 
suas vontades pessoais e validar os perfis percebidos, para que os 
produtos a serem desenvolvidos se encaixem nesse público-alvo.  

O mapa de empatia busca resumir as informações sobre o 
público-alvo (clientes) para conhecer quais são suas necessidades. 
Busca compreender seu comportamento para direcionar soluções 
para esses clientes.

E, por fim, a jornada do usuário ou blueprint, que é relação entre 
o cliente e o produto/serviço, visa compreender a interação do 
cliente com a empresa, saber se suas expectativas foram atendidas 
e se sua experiência de compra foi prazerosa. 

Logo, aqui temos táticas e aplicações provindas de ferramentas 
que podem ser utilizadas para colocar o Design Thinking em 
prática e compreender melhor o nosso cliente! Deixando-o mais 
à vontade e surpreso no PDV, trazendo diferenciais através do 
Marketing Sensorial que estimula os cinco sentidos do ser humano 
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e, também, sua dimensão emocional, tornando o processo de 
compra prazeroso e memorável!

Portanto, nesta seção vimos: 

A importância de se saber como fixar uma marca corretamente 
na mente dos consumidores, focando em oferecer experiências 
diferenciadas e únicas destes e surpreendê-los alcançando a sua 
dimensão emocional, acionada pelos cinco sentidos humanos que 
foram estimulados. Vimos que a fixação da marca faz com que o 
indivíduo lembre-se com mais facilidade, e de forma prazerosa, de 
sua marca, fidelizando-se. Logo, temos o Design Thinking como 
uma potente ferramenta para nos ajudar neste processo de fixação 
e obtermos sucesso nessa jornada!

Para saber mais

Consulte o vídeo do canal Marca de Valor que aborda a fixação da 
marca na mente dos consumidores “Como gravar sua marca na mente 
das pessoas – Marca de Valor”. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=XOqVU2pXDWw>. Acesso em: 25 fev. 2018.

O artigo do site Administradores também fala da fixação de marca, 
intitulado “Como fixar a sua marca na cabeça das pessoas com 5 
dicas”. Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/
marketing/como-fixar-a-sua-marca-na-cabeca-das-pessoas-com-5-
dicas/104371/>. Acesso em: 18 fev. 2018.

Veja mais sobre o Design Thinking no vídeo do SEBRAE MINAS “Processo 
Criativo – Design Thinking”. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=Bwjwb5aIcZ8>. Acesso em: 15 fev. 2018.

Questão para reflexão

O Design Thinking pode ajudar ao empresário a fixar sua marca no 
mercado através de um maior conhecimento do consumidor, de seus 
hábitos de consumo e suas rotinas?

https://www.youtube.com/watch?v=XOqVU2pXDWw
https://www.youtube.com/watch?v=XOqVU2pXDWw
http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/como-fixar-a-sua-marca-na-cabeca-das-pessoas-com-5-dicas/104371/
http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/como-fixar-a-sua-marca-na-cabeca-das-pessoas-com-5-dicas/104371/
http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/como-fixar-a-sua-marca-na-cabeca-das-pessoas-com-5-dicas/104371/
https://www.youtube.com/watch?v=Bwjwb5aIcZ8
https://www.youtube.com/watch?v=Bwjwb5aIcZ8
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Atividades de aprendizagem

1. A imersão em profundidade foca na identificação de necessidades e, 
também, de oportunidades que vão nortear as possíveis soluções criadas na 
segunda fase, a de Ideação. Quais são as etapas desta Imersão?

2. O marketing sensorial envolve o consumidor no PDV apenas de uma 
forma racional? Discorra sobre.

Fique ligado

Portanto, nesta unidade fomos capazes de aprender mais sobre 
o Trade Marketing Sensorial, a Comunicação e Merchandising, o 
quanto eles são relevantes e podem ser vistos como diferencial para 
as empresas.

Estudamos que os cinco sentidos humanos podem ser um 
grande diferencial quando explorados e estimulados corretamente! 
Sendo estes: visão, audição, olfato tato e paladar. 

Através da ativação dos receptores sensitivos, os cinco sentidos 
podem ser trabalhados pelas marcas e levar ao consumidor 
experiências únicas e memoráveis, fazendo-o fixar sua marca.

Diante desse trabalho sensitivo chegamos à dimensão emocional 
do indivíduo, o qual se surpreende com a marca e o fideliza, pois 
ela explorou o Marketing Sensorial dentro do PDV, logo, temos aqui 
o nosso Trade Marketing Sensorial, promovendo fidelização de 
clientes, aumento de parcela de mercado, vendas e lucro!

Frente ao exposto nesta unidade, agora é com você! Procure 
cada vez mais por materiais complementares acerca dos temas, 
busque as referências bibliográficas utilizadas neste capítulo e 
aprofunde ainda mais seus estudos com as atividades propostas em 
todo nosso livro! 

Busque os vídeos, as notícias e os conhecimentos sugeridos ao 
final de cada seção, pois eles farão com que você conheça mais sobre 
o Trade Marketing Sensorial, a comunicação e o merchandisign!

Para concluir o estudo da unidade
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1. O foco aqui é trabalhar maneiras de fixar a marca para o cliente através 
dos cinco sentidos humanos, quais são eles? Assinale a resposta correta.

a) Visão; Audição; Tato; Paladar, e; Olfato.
b) Visão; Audição; Tático; Patamar, e; Oráculo.
c) Olho; Audição; Tato; Paladar, e; Oráculo.
d) Olho; Sonoro; Tato; Paladar, e; Olfato.
e) Visão; Sonoro; Tático; Patamar, e; Olfato.

2. O cliente entra em uma loja e sente um aroma agradável, 
posteriormente vê a placa “camisetas” e vai até elas, encontra as 
camisetas e vê as cores, toca nelas e sente a textura do tecido. 
Verificando que era aquilo mesmo que queria, vai até o caixa e paga. 
Comprou sua camiseta azul de algodão nova! 

Quais são os três sentidos que foram abordados respectivamente nesta 
situação? Assinale a resposta correta.

a) Olfato, Audição, Paladar.
b) Olfato, Visão e Tato.
c) Visão, Paladar e Olfato.
d) Paladar, Tato e Audição.
e) Audição, Visão e Olfato.

3. Acerca do vínculo emocional que visa-se criar entre a marca e o 
cliente, leia atentamente as colocações a seguir:
I- O vínculo emocional deve ser estimulado através da exploração 

dos cinco sentidos humanos, tendo estes uma grande importância 
para que a marca seja fixada na mente dos clientes.

II- O fator emocional no consumidor deve ser trabalhado e estimulado 
dentro do local de compra, para que ele tenha essa dimensão, a 
emocional, ativada pra ser “seduzida” pela marca, fazendo com 
que, desta maneira, o cliente seja levado a consumir!

III- Os cinco sentidos humanos agem como um acelerador levando 
a mensagem da marca, de maneira mais rápida, ao cérebro, 
alcançando seus sentimentos, emoções e memórias, surpreendendo 
o consumidor. 

Atividades de aprendizagem da unidade
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Assinale a alternativa correta:

a) Somente a alternativa II.
b) Somente a alternativa III.
c) Somente as alternativas I e II.
d) Somente as alternativas I e III.
e) Todas as alternativas estão corretas.

4. Na etapa 2 do Design Thinking temos a fase de Ideação, a qual conta com 
algumas ferramentas para ajudá-la nesse momento; sobre o Brainstorming, 
assinale (V) verdadeiro ou (F) falso para as colocações abaixo:

Também conhecido como tempestade de ideias ou  
tempestade cerebral.

É utilizado para auxiliar um grupo e criar tantas ideias quanto possíveis, 
no menor espaço de tempo possível, para solucionar problemas, identificar 
possíveis causas e definir quais ações devem ser executadas.

A intenção desses workshops é obter novas visões e possibilidades 
para um processo ou projeto. 

Assinale a alternativa correta:

a) V – V – F.
b) F – V – V.
c) V – F – V.
d) F – F – F.
e) V – V – V.

(   )

(   )

(   )

5. Após a realização das pesquisas dentro das etapas de Design Thinking, se 
compila todo o material produzido e se inicia a fase de “Análise e Síntese”. 
Leia o trecho a seguir e complete-o: 

 são personagens desenvolvidos a partir de perfis percebidos pela 
coleta de dados do público-alvo. Ajudam a saber suas vontades pessoais e 
validar os perfis percebidos, para que os produtos a serem desenvolvidos se 
encaixem nesse público-alvo.  

A qual das formas de organização do Design Thinking o texto acima faz 
alusão, assinale a resposta abaixo.

a) Diagrama de afinidades.
b) Mapa conceitual.
c) Critérios norteadores.

d) Personas.
e) Mapa de empatia.
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Unidade 4

Nesta unidade, nossa intenção é ampliar a discussão acerca 
da gestão de negócios no ponto de venda, e como esses 
ambientes podem ser encarados como um campo em que 
ações com o foco na fidelização de clientes tenham estratégias 
que possam alavancar a percepção e o encantamento dos 
clientes no momento em que entrarem em contato com a 
marca através dos canais que as organizações disponibilizarem 
para isso. Os assuntos serão: 

• Discorrer sobre as tendências de vendas que têm como 
objetivo reter e fidelizar os consumidores de uma forma rápida 
e eficaz. 

• Conceituar algumas estratégias que lançam mão da 
tecnologia de informação para auxiliar e dinamizar as vendas 
que ocorrem no PDV.

• Demonstrar como a solução end to end pode ser 
estrategicamente benéfica para gestão dos pontos de venda.

• Descrever o importante papel dos pontos de venda em 
decorrência da velocidade que proporcionam na efetivação 
das compras de seus consumidores. 

Objetivos de aprendizagem

O Futuro do Trade 
Marketing

Edmarcos Carrara de Souza

Seção 1 | Tendências de vendas com fidelização: cliente - canal 

O objetivo desta seção é apresentar as novas tendências e 
esforços que são aplicados ao ponto de venda com o intuito de 



acelerar a decisão de compra dos consumidores no momento em 
que eles estarão em contato com os produtos que desejam ou que 
se tenha a intenção de oferecer a eles.

Seção 2 | Automação de vendas no PDV

Nesta seção iremos evidenciar a importância da tecnologia da 
informação para tornar os processos nos pontos de vendas mais 
ágeis e acessíveis, exemplificando como a automatização aplicada 
à gestão de vendas pode criar vantagem competitiva no que diz 
respeito à gestão de produtos e atendimento ao consumidor final. 

Seção 3 | Gestão End to End

Esta seção irá demonstrar a importância de boas alianças 
tendo em vista que a gestão dos pontos de vendas engloba vários 
processos, em que o Trade Marketing atua. A gestão End to end 
trata de todos esses processos de forma centralizada em um agente 
que é o responsável por atuar em todas as etapas do negócio.

Seção 4 | Compras de conveniência em função da velocidade 
do PDV

Nesta seção  abordaremos a importância dos pontos de vendas 
em relação às compras realizadas pela conveniência que eles 
proporcionam. Os consumidores compram cada vez mais por 
impulso, e é neste contexto que as organizações devem atuar 
facilitando o alcance dos desejos e principalmente as necessidades 
de seus clientes finais.  



Diante dos objetivos apresentados, nossa intenção é fazer com 
que você, aluno, possa compreender como o PDV atua e como 
as estratégias que o impactam podem gerar resultados satisfatórios 
no que diz respeito à experiência dos consumidores que transitam 
pelas suas dependências. 

Introdução à unidade
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Seção 1
Tendências de vendas com fidelização:  
cliente - canal 

Antes de iniciarmos o assunto, não se pode distanciar do 
conceito de marketing e trade marketing. Para isto, deve-
se conhecer o conceito que cada área possui, desta forma o 
marketing tem uma ação um pouco mais generalizada no que diz 
respeito ao atingir o público-alvo utilizando mídias de massa, por 
exemplo. Já o trade marketing tem suas estratégias voltadas mais 
para os pontos de vendas.

O marketing irá incutir na cabeça das pessoas uma determinada 
marca e produto. Para exemplificar as ferramentas que cada um 
utiliza, uma campanha de cosméticos na televisão poderá despertar 
o interesse do consumidor em conhecer o produto e fazer com que 
eles cheguem até os pontos de vendas. É neste momento que entra 
em cena o papel do trade marketing, que terá a missão de induzir o 
cliente a levar o determinado produto para casa.

Este é um dos maiores desafios de um PDV. Por meio de um 
conjunto de ações estratégicas, sua principal finalidade é tornar 
a experiência dos consumidores a mais benéfica e memorável 
possível, ou seja, o trade marketing responsabiliza-se por fazer com 
que este cliente perceba valor em sua compra. O valor de uma 
aquisição é contatado a partir do momento em que os custos, 
sejam eles tangíveis ou intangíveis, são menores que a satisfação em 
se adquirir um produto ou serviço. Portanto, é possível afirmar que 
o valor de uma aquisição é totalmente subjetivo. Como exemplo, 
podemos citar um colecionador que procura um determinado item 
por meses ou até mesmo anos, quando encontra, paga um preço 
bastante elevado, porém, sua satisfação em relação à compra é 
maior que todos os gastos incorridos na aquisição.

Seguindo o raciocínio do exemplo supramencionado, ao chegar 
em um PDV, o cliente estará em busca daquele produto que viu 
pela televisão, mas estará também exposto aos outros concorrentes 

Introdução à seção
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1.1 | Shopper Marketing

que também possuem suas estratégias de venda. Neste ponto, a 
possibilidade de haver uma mudança de opção ou a compra de um 
produto de uso habitual estará mais propensa a acontecer.

Sendo assim, cada vez mais os profissionais de marketing 
se esforçam no sentido de atingir satisfatoriamente o nicho de 
consumidor em que atuam. A conveniência que os pontos de venda 
oferecem está intrinsecamente ligada à impulsividade com que os 
consumidores atualmente manifestam no processo de compra.

Todo este contexto deve ser muito bem tratado pelas empresas, 
inclusive pelos agentes que elas selecionaram para compor todas as 
etapas para fidelizar suas marcas e produtos nos pontos de venda. 
Em meio a um cenário, no qual a internet está se tornando cada 
vez mais em uma plataforma e canal de consumo, o contado direto 
com o cliente não deve ser ignorado. 

Evoluindo do conceito de marketing, chegamos ao termo 
bastante atual e que, na atualidade, é considerado como a 
grande evolução das ações e estratégias de marketing: o Shopper 
Marketing. Este conceito usa como ferramenta de atuação entender 
de maneira clara como o consumidor, seja ele o usuário do produto 
ou não, pensa e se comporta no momento da compra. Além disso, 
o shopper marketing também procura entender o impacto das 
variáveis externas, como opinião de familiares, da mídia, do círculo 
de amigos, na tomada de decisão de compra por parte desse cliente.

Como já se sabe, o comprador opta por um produto ou marca 
efetivamente no ponto de venda e é nesta etapa que as ações 
de marketing devem ser maximizadas, por isso a importância de 
se conhecer o comportamento do consumidor em um ponto 
de venda.

Por meio da internet o acesso à informação ocorre de forma 
instantânea, com isso, o consumidor tem acesso a todas as 
informações do produto, de quem os produz, e o posicionamento 
da empresa no mercado em que atua. Neste sentido, é primordial 
que o diálogo entre eles seja claro, direto e principalmente objetivo, 
não descuidando da identidade que a empresa defende.
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A fim de promover uma experiência única para o consumidor 
quando este estiver em um PDV. O mesmo deve se sentir 
estimulado com a disposição dos produtos, o merchandising neste 
momento entra em ação tudo deve ser atraente e bem posicionado 
proporcionando um ambiente onde todos os itens possam ser 
facilmente visualizados.

Aliado ao ambiente adequado, a interação com os produtos 
também pode resultar em ganhos significativos. Se o shopper tem 
acesso ao produto, isso poderá aguçar e acelerar sua decisão 
de compra, porém, ao experimentar um perfume ou degustar 
uma comida, por exemplo, não se pode desprezar a presença 
de um profissional capacitado e munido de informações sobre 
o produto e cercando o cliente de todas as informações que ele 
desejar obter. Este profissional geralmente é representado por 
um promotor de vendas.

Impactar o consumidor de forma positivamente também se 
configura como um importante passo para prendê-lo aos produtos 
e à marca. Uma campanha promocional que seja eficaz em atrair 
sua atenção e proporcionar uma boa experiência dará mais chances 
de fidelização.

As estratégias aplicadas ao ponto de venda devem ser engajadas 
como o único propósito. Deste modo, estar alinhado com as 
novidades para o PDV deve ser uma prática constante com o 
objetivo de proporcionar uma experiência adequada, composta 
por estratégias que sejam capazes de fidelizar os clientes. Diversas 
ações neste sentido vêm sendo elaboradas e aprimoradas.

Um exemplo de ações no ponto de venda que tem como 
objetivo induzir o consumidor à compra é o fato de produtos mais 
comumente demandados por crianças serem recorrentemente 

Questão para reflexão

Reflita sobre a importância e quais são os primeiros passos para fidelizar 
clientes e como isso poderá contribuir no crescimento de um negócio.

1.2 | Estratégias para fidelizar os clientes no PDV 
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dispostos nas partes inferiores das prateleiras, ou seja, de forma que 
fiquem ao alcance dos olhos de seus potenciais consumidores. 

O uso da tecnologia é indissociável nesta esfera, nos pontos de 
vendas um dos diferenciais em seu layout é a utilização de recursos 
digitais como letreiros e painéis eletrônicos dispostos em locais 
de fácil visualização, além de atrair a atenção, eles podem conter 
informações dos produtos, preços, propaganda, etc. Isto faz com 
que os clientes se sintam mais atraídos, o fator visual funciona 
como uma isca capaz de auxiliar a decisão de compra, bem como 
vitrines, prateleiras ou expositores estrategicamente posicionados 
no espaço.

O ponto de vendas não pode ser encarado como um local 
apenas para vender, os consumidores devem se sentir acolhidos em 
um ambiente familiar e que se torne referência para eles. Assim terão 
o interesse de retornar e disseminar essa experiência para outras 
pessoas, envolvendo uma questão sensorial que só será obtida se 
houver uma transmissão de valores além de uma relação comercial.

A interação digital ainda no espaço físico é uma grande sacada nos 
pontos de venda atuais. Os consumidores têm acesso aos produtos, 
ao passo que também podem ter informações que necessitam deles, 
e efetuar compras em ambiente virtual é oportunidade de conectar 
fisicamente e virtualmente seu público consumidor. As empresas 
devem se organizar para que possam alavancar seus canais on-lines, 
quando ainda os seus clientes estiverem nos  seus espaços físicos.

Por isso, a integração de vendas na loja física e virtual deve ser 
uma realidade para empresas, e é por meio desta integração que 
surgiu o consumidor omnichannel. Este é um conceito impulsionado 
pela tecnologia e faz com que, para o cliente, não exista diferença 
entre lojas físicas e virtuais. Isto significa dizer que esta categoria de 
clientes realiza suas compras através de dispositivos móveis como 
smartphones, tablets e notebooks, ou seja, transitam por várias 
plataformas a fim de que suas necessidades, desejos e expectativas 
possam ser atendidas da maneira que melhor lhe convier.

Muitas lojas dão a possibilidade de seus clientes efetuarem suas 
compras pela internet e retirar seus produtos em uma de suas lojas 
físicas, este é um bom exemplo de atendimento multicanal. Neste 
contexto, o cliente tem a possibilidade de se sentir satisfeito em 
curto espaço de tempo, tendo em vista que ele terá acesso ao 
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item que comprou mais rapidamente e visitando a loja, tendo a 
possibilidade de estar exposto a todas as estratégias realizadas no 
ponto de venda, aumentando a possibilidade de consumir mais.

Contudo é importante ressaltar que a disponibilidade de diversos 
canais de acesso não pode atuar isoladamente uma da outra, eles 
devem ser integrados de forma que os clientes consigam transitar 
entre elas com agilidade. Por exemplo, se um cliente iniciar uma 
reclamação pela internet, ele poderá ter este atendimento sendo 
sequenciado por ligações de telefone, sms, dentre outros que a 
empresa disponibilizar.

 O desafio das empresas nestas circunstâncias é o de integrar 
estes canais a fim de fazê-los funcionar de forma convergente e 
dinâmica. Este conceito principal do termo omnichannel, tem o 
objetivo de integrar o ambiente on-line com o físico, sem que isso 
cause transtornos aos consumidores. 

Para saber mais

 » Manter um cliente custa em média 6 vezes menos do que 
conquistar um novo cliente; 

 » Clientes fiéis costumam representar 65% de vendas de um varejista; 

 » Clientes satisfeitos tendem a recomendar a marca do varejista 
para seus amigos e familiares;

 » Pessoas que buscam um produto ou serviço pela primeira vez 
procuram indicações e opiniões das pessoas de quem são mais próximas.

Atividades de aprendizagem

1. O PDV (Ponto de Venda) é o momento em que um cliente efetivamente 
estará exposto a um determinado produto e, em diversas ocasiões, é neste 
momento que esse consumidor opta pela compra deste bem, como é o 
caso das compras por impulso. Neste contexto, a fim de alavancar as vendas 
e também fidelizar esses potenciais consumidores, é fundamental que uma 
eficiente gestão do PDV opte por estratégias que permita a organização atender 
seus objetivos organizacionais. Deste modo, identifique a afirmação que se 
caracteriza como o início de uma estratégia capaz de reter o público-alvo. 
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2. Atuar pelo atendimento físico e virtual além de uma necessidade de mercado 
se caracteriza como uma comodidade para os consumidores. Com base nesta 
premissa, identifique qual é o principal cuidado que se deve ter em trabalhar 
com canais distintos de vendas.

a) Os clientes devem ser divididos em dois grupos, aqueles que frequentam 
as lojas físicas e aqueles que preferem efetuar suas compras pela internet.
b) O ambiente virtual deve estar desconectado do físico, tendo em vista que 
são demandas estratégias completamente opostas.
c) Os canais de atendimento devem ser escolhidos de acordo com o 
público-alvo e a combinação deles não é uma boa opção.
d) O atendimento por mais de um canal deve ser convergente de modo que 
os clientes possam transitar entre eles sem problemas.
e) Nenhuma das alternativas responde a afirmação.

a) Conhecer o perfil do consumidor e a partir de então definir estratégias 
que impactarão seu público-alvo.
b) Ter como principal objetivo atuar em meio digital.
c) Estar voltado para a gestão da imagem pessoal com intuito de agregar 
valor a ela.
d) Definir o layout da loja de acordo com as novas tendências tecnológicas.
e) Concentrar os esforços em propaganda televisiva.
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Seção 2

Automação no PDV

Há, atualmente, uma substancial diversidade de softwares 
voltados para os pontos de vendas. Tais mecanismos, para que 
atinjam os objetivos que lhes são previamente propostos, devem ser 
congruentes com as necessidades e as particularidades do negócio 
aos quais serão aplicados, trabalhando de forma segura e integrada 
a fim de reduzir, ou até mesmo, eliminar a possibilidade de erros e 
riscos aos quais uma organização está constantemente exposta. A 
automatização já acontece em várias funções nos pontos de vendas, 
funções estas ligadas ao armazenamento e estoque inclusive 
no atendimento, com a utilização de recursos tecnológicos. Isso 
aperfeiçoa os processos inerentes ao ponto de venda. 

A gestão dos dados é tratada eletronicamente, a partir disso, 
as informações dos consumidores são coletadas para que sejam 
utilizadas na tomada de decisão e execução de novas estratégias. A 
esse tratamento de dados dá-se o nome de Big Data. Este aparato 
tecnológico trabalha sob a plataforma de ERP (Enterprise Resource 
Planning), Sistema Integrado de Gestão Empresarial, que irá atuar 
em todas as áreas administrativas do PDV.

O Enterprise Resource Planning é um sistema de gestão ou um 
sistema de informação que se constitui numa importante ferramenta 
empresarial. É mais um advento da tecnologia da informação que 
por meio de softwares ordenam dados de forma eletrônica e os 
transforma em informações que dão suporte para tomada de 
decisão. Este é um importante recurso para a empresa, pois tornam 
o fluxo das operações mais rápidas e dinâmicas.

Segundo Batista (2006, p. 103) “[...] o tempo das transações é 
muitas vezes um fator significativo para o sucesso da organização, 
e as transações eletrônicas podem economizar um tempo valioso”. 
“As tecnologias em rede são capazes de reduzir o tempo e o 
custo da comunicação” (ALBERTIN, 2010, p. 25). As facilidades 

Introdução à seção
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proporcionadas pelas tecnologias de informação acabam por 
simplificar o gerenciamento dos negócios.

Além do tempo, os custos se constituem em uma importante 
variável econômica que é beneficiada pelo gerenciamento 
realizado por um ERP. Operacionalmente existem fatores que 
agem diretamente na questão de redução de custos, uma delas 
diz respeito ao arquivamento de documentos, que antes dos 
sistemas informatizados estavam em papéis que demandavam 
gastos com instalações físicas e funcionários para realizarem seu 
armazenamento e manuseio.

Para saber mais

O setor atacadista brasileiro é muito tradicional e segue sendo um 
canal de distribuição fundamental neste nosso país continental. O que 
tenho percebido nos últimos tempos é que depois de muito investir 
em estruturas físicas, aparentemente o setor está despertando para a 
necessidade de automação de processos, sendo que a possibilidade 
de automação do trade marketing passou a constar da pauta do 
distribuidor brasileiro.

Disponível em: <http://marketplus.com.br/automacao-trade-
marketing-entra-na-pauta-do-distribuidor-brasileiro/>. Acesso em: 
29 maio 2018. 

Questão para reflexão

Você já percebeu algum benefício de atendimento em função de algum 
sistema informatizado?

Atividades de aprendizagem

1. Com o auxílio da tecnologia, existe alguns benefícios para a automação 
dos processos no PDV. Leia as afirmativas abaixo com relação à automação:  
I- A automação dos pontos de vendas demanda um alto valor de 
investimento em detrimento do seu retorno.
II- Não adianta apenas investir em automação, o fator humano deve 
estar alinhado com esse tipo de evolução para que os processos do PDV 
tenham sucesso.

http://marketplus.com.br/automacao-trade-marketing-entra-na-pauta-do-distribuidor-brasileiro/
http://marketplus.com.br/automacao-trade-marketing-entra-na-pauta-do-distribuidor-brasileiro/
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III- A automação no ponto de venda melhora os processos proporcionando 
mais qualidade a eles, encurtando o tempo das transações e refletindo em 
qualidade de atendimento para os clientes.

Agora a assinale a alternativa com a(s) alternativa(s) correta(s) sobre a 
implantação da automação dos processos no PDV:

a) Apenas a alternativa II está correta.
b) Somente o que se lê nas alternativas II e III está correto.
c) Apenas a alternativa III está correta.
d) É correto afirmar que as opções I e III são verdadeiras. 
e) Nenhuma das alternativas está correta.

2. Dentro do conceito de atendimento ao consumidor, como a automação 
nos processos de venda pode gerar resultados satisfatórios na gestão de 
multicanais de atendimento?  

a) Na organização dos produtos no ponto de venda de forma que atraia a 
atenção dos consumidores.
b) Na criação de sinergia entre os canais de atendimento para que os 
consumidores possam transitar entre eles sem qualquer dificuldade através 
de sistemas informatizados eficientes.
c) Focando o mínimo possível de canais de atendimento para que a gestão 
deles fique menos dispendiosa.
d) Na criação de núcleos de gerenciamento para cada canal existente.
e) Na disponibilização do máximo de canais de atendimento; quanto mais 
meios de acesso melhor.
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Seção 3

Gestão End to End

A gestão End to End é uma ferramenta bastante utilizada 
no contexto do trade marketing e tem como essência o fato da 
responsabilidade de cuidar de todos os processos que envolvem 
a disponibilização do produto ou serviço ao consumidor final 
serem concentradas em um único agente (ponta a ponta). Isso 
compreende afirmar que uma única empresa irá cuidar desde a 
criação do produto, sua produção, processos logísticos e também 
das estratégias mercadológicas que farão com que os clientes 
adquiram este bem.

Existem empresas que oferecem esta modalidade de serviço, 
um dos principais benefícios desse sistema é a centralização das 
ações que coordenará todo o processo, isso por sua vez acaba 
proporcionando uma economia de tempo e dinheiro já que não 
há controles paralelos e tudo é tratado por uma visão macro, e 
eventuais problemas são tratados sem a interrupção da execução 
das tarefas.

A unificação das ações, antes de tudo, deve estar amparada em 
boas parcerias que sejam capazes de assimilar a cultura e a essência 
do negócio e quais serão os objetivos que se almejam alcançar. 
Em primeiro lugar é necessário ter ciência do posicionamento 
de mercado no qual o negócio está enquadrado, conhecer a 
concorrência e o público ao qual se dirige e a partir de então definir 
aonde se quer chegar.

Neste momento, a execução de novas estratégias e as 
visualizações de outras existem no mercado corporativo sendo 
cruciais para a definição do caminho a ser seguido. Outra medida 
importante é o fator humano, todo processo é regido por pessoas 
que devem estar alinhadas à missão que será administrada, cada 
indivíduo tem que ter sua função muito bem definida e conhecer seu 
papel dentro do processo como um todo e serem participativas no 

Introdução à seção
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sentido de enriquecerem com ideias e ações capazes de contribuir 
com as metas definidas.

O monitoramento do andamento de todo o plano de ação 
deve ser constante; medir os resultados ao longo do curso de 
execução das tarefas pode evidenciar erros e corrigi-los a tempo 
de não se tornarem uma ameaça aos planos inicialmente definidos. 
A utilização dos recursos tecnológicos não poderá estar dissociada 
desta empreitada; atualmente existem diversas ferramentas de 
pesquisas e análises de dados de mercado e da concorrência, por 
exemplo, recursos operacionais como controle de estoque.

Ressaltando que uma gestão que seja capaz de ordenar todo o 
trabalho do início ao fim, certamente terá condições de proporcionar 
mais qualidade aos processos e, sobretudo se antever a possíveis 
problemas e corrigir o curso das operações. As empresas estão 
utilizando a solução end to end para trabalhar com o conceito de 
sustentabilidade visando o consumo de produtos mais sustentáveis 
e ligados à preservação do meio ambiente.

Para saber mais

“O Walmart Brasil, buscando expandir as ações de sustentabilidade entre 
empresas fabricantes de alimentos e produtos de higiene e limpeza, 
criou um programa denominado End to End – A sustentabilidade de 
ponta a ponta, por meio do qual pretende influenciar seus fornecedores 
a disponibilizar produtos mais sustentáveis para os consumidores que 
fazem compras em suas lojas. Os desafios apresentados neste case 
estão relacionados a ambas as pontas da cadeia do varejo: como 
conseguir que os fornecedores se dediquem a desenvolver produtos 
com menores impactos de um lado e, de outro, como conseguir 
despertar o interesse dos consumidores pelos novos produtos que 
serão disponibilizados.”

Disponível em: <http://www2.espm.br/sites/default/files/endtoend.
pdf>. Acesso em: 29 maio 2018.

Questão para reflexão

Quais são as desvantagens de tratar uma ação de trade marketing de 
forma descentralizada?

http://www2.espm.br/sites/default/files/endtoend.pdf
http://www2.espm.br/sites/default/files/endtoend.pdf
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Atividades de aprendizagem

2. Refletindo sobre solução end to end, dentre as alternativas relacionadas 
abaixo, selecione aquela que mais traduz seu conceito.

a) Integração de todas as ações.
b) Firmar parcerias.
c) Aperfeiçoamento dos canais reversos.
d) Desenvolver novos produtos.
e) Tomar decisões.

1. Com relação aos benefícios de uma solução end to end na ação de trade 
marketing, marque V para verdadeiro e F para falso as afirmativas abaixo:  

É responsável pelas gestão apenas de produtos no ponto de venda, 
para que os clientes tenham interesse em adquiri-los.

Garante somente que o fluxo de entrega de um bem material ou 
serviço chegue até o consumidor final sem rupturas.

É responsável por todo o processo de uma ação de marketing, desde 
de sua concepção e o acompanhamento de todas as etapas do processo 
até a sua finalização.

Agora, assinale a alternativa com a associação correta: 

a) V – V – V.
b) V – V – F.
c) F – F – V.
d) F – V – F.
e) F – F – F.

(   )

(   )

(   )
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Seção 4
Compra de conveniência em função da 
velocidade do PDV

Apesar do comércio on-line estar ganhando cada vez mais 
espaço, ainda sim não é capaz de inibir a importância dos pontos 
de venda. Tal fato ocorre unicamente por alguns fatores que 
contribuem favoravelmente para os ambientes de varejo físicos 
e que giram em torno da conveniência que eles proporcionam. 
Porém, deve-se destacar que o varejo físico sai na frente em termos 
de conveniência porque em muitas situações estão localizados em 
locais estratégicos em que o consumidor o vê como única opção, 
como lojas em aeroportos, por exemplo.

No que diz respeito ao comportamento de compra, o 
imediatismo é um dos fatores que caracterizam os compradores 
contemporâneos. Tanto que, um dos elementos que mais geram 
a satisfação no momento da compra é o fato de poder sair da loja 
com os produtos adquiridos em mãos. Esse imediatismo é um dos 
trunfos das lojas físicas em relação às lojas virtuais, nas quais, ao se 
concluir a compra, ainda é necessário aguardar o prazo de entrega 
do produto, prazo este que, por conta das diversas deficiências 
logísticas que podem ser verificadas em nosso país, ainda estão 
sujeitos a atrasos.

Devido a este diferencial, os espaços de varejo físicos devem 
cada vez mais trabalhar nas causas que fazem com que os clientes 
consumam por impulso, criar ambientes como já mencionado em 
espaços atrativos e agradáveis e, sobretudo, oferecer aos clientes 
aquilo que eles desejam consumir. 

Os pontos de venda devem ser encarados pelos clientes além 
de um simples comércio, mas como um ponto de apoio para o 
atendimento de suas necessidades como nos momentos em que 
não se tem muitas alternativas como uma necessidade de comprar 
um produto de madrugada ou não se pode esperar a entrega de 
uma compra feita pela internet. É a velocidade de atendimento que 

Introdução à seção



U4 - O Futuro do Trade Marketing 131

ainda garante um papel importante no ponto de venda fazendo 
com que esse nicho concorra amigavelmente com o varejo virtual, 
no ponto de venda as decisões de compra acontecem de forma 
mais rápida.

Reflita sobre as ocasiões em que você recorreu a um ponto de 
venda para adquirir um produto e avalie os motivos que o levaram a 
recorrer a um varejo físico. 

Para saber mais

O nível de planejamento nos ajuda a entender se essa ativação deve 
ser feita “antes da loja”, isto é, no momento do planejamento, se a 
categoria for muito planejada, ou “dentro da loja”, se a categoria não for 
planejada e for necessário incitar a compra por impulso. Isso vai guiar 
as estratégias de cada categoria, direcionando os investimentos para 
gatilhos “pre-store” ou “in-store”. Estamos falando, em pre-store, das 
ações de envolvimento com a marca, como propaganda, preferência 
da família, recomendações de vizinhos, etc. Já o foco em in-store deve 
contemplar cuidados com preço, promoção, demonstração, pontos 
extras, a própria embalagem do produto, etc. Em geral, 61% das compras 
são planejadas, 17% das compras são feitas por impulso e 22% das vezes 
o shopper já sabia que precisava do produto, mas lembrou apenas no 
ponto de venda, o que pode variar muito para cada tipo de produto.

Disponível em: <http://rockblock.com.br/stuffs/mudancas-no-
comportamento-do-shopper-250615.pdf>. Acesso em: 29 maio 2018.

Atividades de aprendizagem

1. Sobre a conveniência de compra no PDV, indique V para verdadeiro e F 
para Falso nas afirmativas abaixo:

No PDV não é necessário o empenho de esforços para os consumidores, 
basta oferecer um serviço genérico que atenda a massa.   

O varejo físico sai na frente em termos de conveniência porque 
em muitas situações estão localizados em locais estratégicos em que o 
consumidor o vê como única opção. 

Os pontos de venda devem ser encarados pelos clientes além de um 
simples comércio, mas como um ponto de apoio para o atendimento de 
suas necessidades. 

(   )

(   )

(   )

http://rockblock.com.br/stuffs/mudancas-no-comportamento-do-shopper-250615.pdf
http://rockblock.com.br/stuffs/mudancas-no-comportamento-do-shopper-250615.pdf
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O varejo virtual é sempre mais ágil.

Agora assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) F – V – V – F.
b) F – F – V – V.
c) V – V – V - V .
d) F – F – F – V.
e) V – V – F – V .

(   )

2. Um consumidor tem diversos canais pelos quais pode efetuar a compra 
de um bem ou serviço como lojas físicas e virtuais. Neste contexto, um dos 
trunfos das lojas físicas em relação às lojas virtuais se dá pelo:

a) Preço substancialmente inferior.
b) Imediatismo dos consumidores.
c) Mais economia no momento da compra.
d) Melhor atendimento recebido nas lojas virtuais.
e) Maior quantidade de produtos disponíveis.

Fique ligado

Nesta unidade entendemos a importância das ações referentes 
às ações de fidelização de clientes e sua importância estratégica 
no que se refere à contribuição para que um ponto de venda possa 
garantir seu sucesso de vendas. Evidenciamos também alguns 
pontos importantes capazes de garantir uma boa gestão PDV, com 
tendências atuais capazes de garantir um diferencial competitivo.

• Fidelização de clientes no canal.

• Sistema End to End.

• Automação do PDV.

• Compra de conveniência em função da velocidade do PDV. 

Como base nos tópicos acima citados é importante ressaltar os 
conteúdos que irão dar maior consistência ao desenvolvimento dos 
assuntos desta unidade:
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Caro estudante, prossiga na leitura do livro e acrescente mais 
a seu conhecimento através de leituras complementares sobre o 
futuro e novas tendências aplicadas ao PDV, e sua importância para 
o contexto organizacional contemporâneo.

• Importância da fidelização de clientes. 

• Estratégias para fidelizar e reter clientes.

• Modelo de gestão com o sistema End to End.

• Tendências de automação do PDV.

• Vantagens da automação do PDV.

• Shopper Marketing.

Aprofunde-se mais no assunto, só assim você consolidará as 
definições e teorias abordadas nesta seção.

Para concluir o estudo da unidade

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Com base no material estudado, assinale as alternativas corretas sobre a 
definição de Shopper Marketing.
I- São as ações de marketing direcionadas ao desenvolvimento de 
campanha promocional. 
II-  Diz respeito às alianças com parceiros para promover uma ação  
de marketing.
III- É o conhecimento do comportamento do consumidor, o termo Shopper 
é a figura do comprador, na qual a área de marketing desenvolve estímulos 
para influenciar a decisão de compras dos consumidores.

a) Somente a alternativa III está correta.
b) As alternativas I e III estão erradas.
c) Somente a alternativa II está correta.
d) Todas as alternativas estão corretas.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
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2. Em qual ambiente concentra o foco e o desenvolvimento de estratégias 
de trade marketing capazes de atingir os cliente de formar positiva 
proporcionando a eles uma experiência consistente com a  marca, 
influenciando sua decisão de compra? Assinale a alternativa correta:

a) Nos pontos de venda.
b) Nas campanhas de publicidade.
c) Em eventos corporativos.
d) Entre os colaboradores da organização.
e) Isso só acontece nos canais de venda direta.

3. Atualmente existem vários recursos para automatizar os pontos de 
vendas. Assinale a alternativa que representa o primeiro passo para iniciar 
este processo.
I- É necessário observar inicialmente no que a concorrência está 
trabalhando e aplicar as mesmas estratégias que reconhecidamente  
geram resultados.
II- É necessário ter ciência do posicionamento do negócio em relação 
aos mercados e conhecer seu público-alvo, e desta maneira desenvolver 
um sistema automatizado que esteja voltado para o tipo de negócio e suas 
necessidades e objetivos.
III- A necessidade de automatizar um PDV se restringe apenas ao processo 
operacional dispensando o uso da inteligência virtual.

a) As alternativas II e III estão corretas.
b) A alternativa II está errada.
c) Apenas a alternativa II está correta.
d) Todas as alternativas estão erradas.
e) Todas as alternativas são verdadeiras.

4. Aponte a sequência correta de acordo com o conceito da solução End 
to End.
I- Executa funções separadamente quando há necessidade de mudança de 
objetivos ou quando uma estratégia não demonstra resultados satisfatórios.
II- Cuida de todo o processo de uma campanha de marketing, por exemplo, 
desde a seleção dos fornecedores até o consumidor final. É processo ponta 
a ponta.
III- Engloba todos os dados de outros CRMs, está diretamente em contato 
com os clientes, atua com o omnichannel.
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5. Existem diferenças básicas na gestão de um varejo físico e virtual. 
Entretanto, a convergência deles se caracteriza como uma tendência sem 
volta no atendimento do consumidor final. Com base neste esboço seria 
correto afirmar que:

Os elos da cadeia de suprimentos devem trabalhar de maneira 
independente a fim de que as ações de trading marketing se tornem efetivas.

O trade marketing e o gerenciamento da cadeia de suprimentos em 
nada se relacionam. Cada um contempla objetivos distintos.

A decisão de compra pode se concretizar de forma mais rápida e eficaz 
nos PDVs, pois neles os clientes terão contato direto com o produto além 
de poderem ser influenciados por vendedores.

Após analisar as afirmações acima, assinale a alternativa correta:

a) V – V – F.
b) F – F – V.
c) F – F – F.
d) F – V – F.
e) V – F – V.

a) A alternativa III está correta.
b) Apenas a alternativa II está correta.
c) Todas as alternativas estão corretas.
d) Nenhuma das opções está correta.
e) s alternativas II e III estão corretas.

(   )

(   )

(   )
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