
Organizador: 
Rodrigo Leao

11
Conselhos e experiencias
de feras da area

Marketing 

Licoes
Essenciais
Sobre Trade



Organizador: Rodrigo Leão
Direção editorial: Alessandra Oggioni
Projeto gráfico: Leelah Inteligência Digital
Capa e diagramação: Arthur Donato
Revisão: Martha Lopes
Fotos: Erika de Faria e Leandro Neves

Trade Force
Rua Cubatão, 86 - Vila Mariana
São Paulo/SP CEP: 04013-000
Telefone: 11 4800-8888
www.tradeforce.com

Copyright  ©  2015 Rodrigo Leão
Todos os direitos reservados



Organizador: Rodrigo Leão 

11
Conselhos e experiencias 
de feras da area

Marketing 

Licoes
Essenciais
Sobre Trade



Apresentação: Por que ler este livro?

Capítulo 1: O que é preciso saber sobre marketing estratégico no varejo
Ricardo Pastore

Capítulo 2: Como estruturar um plano de trade marketing eficiente
Ricardo Pastore

Capítulo 3: Como melhorar a gestão de trade marketing com o uso da tecnologia 
Rodrigo Leão

Capítulo 4: Tecnologia que transforma imagens em números
Francisco Forbes

Capítulo 5: Gerenciamento por categoria: o poder do shopper
Cristina Lopes

Capítulo 6: O maior desafio de execução é fidelizar o shopper
Christian Takeda

Capítulo 7: O promotor é peça-chave no trabalho de execução no PDV
Nilma Florêncio

Capítulo 8: A verdadeira importância do trade marketing para a indústria
Michel Bersch de Mattos

Capítulo 9: O segredo da distribuição a pequenos varejistas
Luciana Assis  

Capítulo 10: De fornecedor a estrategista, o novo papel do distribuidor
Douglas dos Santos

Capítulo 11: Tendências para o setor de trade marketing
Ricardo Pastore

Referências

Sobre a Trade Force

  5
  6

11

17

21

24

29

35

40

43

48

51

56
57

Sumário



5

Quem trabalha na área de trade marketing e de merchandising 
percebe diariamente, na prática, que não é nada fácil controlar 

equipes em campo, nem tampouco fazer a gestão de todos os dados 
recolhidos nas lojas e nos pontos de venda (PDVs). Na outra ponta, os 
promotores também enfrentam dificuldades que, muitas vezes, acabam 
prejudicando o desempenho e a eficiência no cumprimento da rotina.

No intuito de colaborar com quem atua na área, na gestão ou na exe-
cução propriamente dita, reunimos mestres em trade marketing e mer-
chandising para contar experiências de sucesso e revelar como torna-
ram o dia a dia de trabalho mais produtivo. Tratam-se de renomados 
professores, gestores, consultores e executivos de grandes indústrias e 
distribuidores brasileiros.   

Entre os onze importantíssimos tópicos abordados neste livro, falare-
mos sobre como melhorar o desempenho dos promotores e da gestão 
de trade marketing com o uso da tecnologia, como fazer o gerencia-
mento por categorias adequado para cada tipo de loja, como aprimorar 
a logística nos distribuidores e pequenos varejistas, como vencer o de-
safio de fidelizar o shopper, entre muitos outros assuntos.

Todo o conteúdo do livro foi pensado para que pudesse, ao final da 
leitura, levar resultados práticos para o seu trabalho. Com certeza, com 
as dicas transmitidas por feras da área, você conseguirá aumentar a pro-
dutividade, reduzir prejuízos e, com isso, até obter maior lucratividade 
para os negócios. Quer comprovar? Então, comece já a sua leitura!

Rodrigo Leão é CEO da Trade Force, empresa brasileira de tecnologia de aplicativos 
para trade marketing.

Por que ler este livro?
Introdução



6

O varejo no Brasil é uma das atividades econômicas que mais 
chamam a atenção de investidores internacionais. Somos uma 

economia emergente, temos 200 milhões de habitantes e uma popu-
lação que se encontra em uma faixa etária ideal para que, nos próxi-
mos cinquenta anos, tenhamos a maior parte das pessoas em idade 
apropriada para o trabalho e, consequentemente, para o consumo.
 Varejo é toda e qualquer venda dirigida ao consumidor fi nal, 
e isso inclui produtos e serviços. Marketing é a ciência que se propôs 
a estudar o comportamento do consumidor. Já o marketing de vare-
jo é uma adaptação dos conhecimentos do marketing convencional 
ao setor. Assim, o varejista não pensa em consumidor, e sim em 
cliente, bem como não se preocupa com o produto, mas com todo o 
sortimento, com a imagem de preço de sua loja, com a comunicação 
com o mercado e no ponto de venda (PDV) e com o ponto ou a 
localização do imóvel onde pretende instalar suas unidades.
 A indústria de consumo, por sua vez, constatou que seu 
cliente era o varejista e passou a desenvolver estratégias para aten-

O que é preciso saber sobre
marketi ng estratégico no varejo

Ricardo Pastore é doutorando em 
administração, mestre em Gestão 
de Negócios de Varejo, coorde-
nador e professor do Núcleo de 
Estudos do Varejo da ESPM (Es-
cola Superior de Propaganda e 
Marketi ng) e consultor de trade 
marketi ng

Capítulo 1
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dê-lo de maneira mais eficaz. Além disso, os varejistas tornaram-se, 
em muitos casos, maiores que seus fornecedores. Portanto, ficou 
impossível exercer o poder da força nas negociações. Foi necessário 
desenvolver estudos sobre as empresas e entender seus posiciona-
mentos para poder levar a elas soluções sob medida a fim de evitar 
negociações com base em barganhas, pois, quando isso ocorre, a 
indústria se sente prejudicada, dado o aumento do poder do varejo.

Um novo olhar para o comportamento do shopper

 Nesse caminho, também foi necessário entender como os 
consumidores se comportavam no ponto de venda, como faziam 
suas escolhas e, aqui, novas constatações levaram as indústrias a en-
tender que muitas das decisões de compra são tomadas no ambiente 
da loja. Segundo alguns institutos de pesquisa, o índice de decisões 
no PDV chega a 80%, o que faz as marcas líderes entrarem em pâ-
nico, afinal elas atraem os consumidores, mas estes podem mudar de 
opinião no momento final.
 Os gestores passaram a identificar o consumidor que está 
na loja, no momento da compra, como shopper, e a este passaram 
a dedicar grande parte de suas verbas de marketing com pesquisas e 
ações específicas, segundo cada perfil de comportamento.
 Os shoppers passaram a ser segmentados em grupos, e as 
decisões acerca do ponto de venda foram direcionadas a cada um 
destes perfis. 
 A indústria de consumo vem adotando gradativamente, desde 
meados da década de 1990, quando surgiu o ECR - Efficient Consumer 
Response (ou Resposta Eficiente ao Consumidor), nos EUA, práti-
cas que colocam o shopper no centro das decisões. Desde então, per-
cebeu-se um grande ganho de produtividade no ponto de venda, por 
meio do aumento de vendas, da presença das marcas e da rentabilidade. 
 As empresas que utilizam o varejo como canal de distribui-
ção passaram a estruturar áreas internas exclusivas para se dedica-
rem a este canal de vendas. Estes setores começaram a concentrar a 



8

atividade de trade marketing, marketing de varejo ou para o varejo.
 Assim, temos o marketing que pensa produtos e serviços: 
o trade marketing, que se dedica ao ponto de venda, e o marketing 
de varejo, que é a atividade de marketing da empresa varejista. O 
marketing investiga o consumidor, o trade marketing, o shopper, e 
o marketing de varejo, o cliente.

As estratégias de marketing no varejo

 A estratégia de marketing no varejo, assim como no marke-
ting, pode ser aplicada à empresa varejista e ao ponto de venda. No 
primeiro caso, trata-se da definição dos rumos da empresa, de seu 
posicionamento de mercado e de como pretende ser compreendida 
por seus clientes.
 Como em qualquer outra empresa, os varejistas escolhem 
um mercado e se dedicam a conquistá-lo ou a ocupar a maior fa-
tia possível dele. À medida que a concorrência aumenta, nota-se a 
busca por nichos e segmentos, a fim de se desenvolver uma imagem 
clara na mente de seus clientes.
 Mais recentemente, os esforços estratégicos passaram a ser 
também direcionados ao ponto de venda, porém por quem expõe os 
seus produtos, e disputa com outras marcas a preferência do shopper. 
Estamos nos referindo ao shopper marketing ou ao marketing que 

Fig. 1: Marketing estratégico e suas alternativas



9

coloca o shopper no seu foco, direcionando a ele os investimentos 
para conquista e fidelização.
 A gestão comercial das empresas que escoam a sua produ-
ção pelo varejo conta atualmente com estruturas de trade marketing. 
A principal função dos gestores de trade marketing é desenvolver o 
planejamento com foco no cliente (o varejista) e no shopper (aquele 
que vai decidir por suas marcas).
 É mais comum se verificar planos de trade marketing estru-
turados por tipo de canal, por exemplo: grande varejo, regional e pe-
queno varejo. Entretanto, essa abordagem acaba generalizando demais 
os clientes e passando ao largo de suas características mais importantes. 
Se o varejo é o cliente, o ideal é desenvolver planos sob medida, dese-
nhados a partir de uma abordagem consultiva.
 Um plano de marketing customizado reduz os pontos de atri-
to, faz o cliente varejista perceber que seu fornecedor o conhece per-
feitamente a ponto de apresentar algo alinhado com os seus desafios 
internos. O varejista percebe ainda que este fornecedor não é apenas 
mais um, e sim o verdadeiro parceiro de negócios, alguém com quem 
pode contar para  junto atingir o objetivo do ano e garantir o bônus.
 Não, não é um devaneio, mas uma filosofia empresarial que 
pode ser implementada ao longo do tempo e fazer grande diferença 
em relação à concorrência que disputa de maneira sangrenta um espa-
ço rentável no ponto de venda. Os planos de trade marketing, atual-
mente, são sustentados por verbas caríssimas oferecidas aos varejistas, 
em troca da garantia da execução.
 Planos genéricos são implementados de norte a sul do país 
sem muita preocupação com características locais. As árvores de de-

A   A indústria de consumo vem adotando gradativamen-
te  práticas que colocam o shopper no centro das decisões. 
Desde então, percebeu-se um grande ganho de produtivi-
dade no ponto de venda.” 

Ricardo Pastore
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cisão de compra, por exemplo, são desenvolvidas a partir de pesqui-
sas realizadas com shoppers de São Paulo, estado onde se encontra 
a maior parte das sedes das empresas fornecedoras de produtos e 
serviços ao varejo, assim como os principais institutos de pesquisa.
 Mesmo com outras metodologias, como os painéis de con-
sumo familiar, no qual milhares de famílias brasileiras são visitadas 
semanalmente para se levantar a composição da compra, o tíquete 
médio e o canal visitado, a segmentação comportamental resultante 
de tal análise cria grupos de shoppers que também são aplicados ge-
nericamente em todas as regiões geográficas.
 Assim como em outras indústrias, o plano de trade marketing 
deve ser compreendido e colocado em prática como algo dirigido a 
um cliente na concepção B2B. Os clientes estratégicos devem mere-
cer essa distinção, os intermediários podem ser classificados segundo 
grupos com características próximas e os pequenos, estes sim, podem 
ser tratados com um único modelo de execução genérica.
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Ricardo Pastore é doutorando em 
administração, mestre em Gestão de 
Negócios de Varejo, coordenador e 
professor do Núcleo de Estudos do 
Varejo da ESPM (Escola Superior de 
Propaganda e Marketi ng) e consul-
tor de trade marketi ng

Qualquer plano de trade marketing parte primeiro da análise do 
macroambiente, porém restrito à categoria ou às categorias em 

análise. Ao se levantar dados sobre aspectos tecnológicos, demo-
gráfi cos, econômicos, políticos, culturais e naturais, eles devem se 
restringir às categorias que fazem parte do plano.
 Todo planejamento tem uma fi nalidade. No caso da ativi-
dade do trade marketing, o plano é utilizado para, primeiro, alinhar 
objetivos com o cliente ou clientes e, segundo, treinar equipe interna 
responsável pela execução. Os planos de marketing visam à conquis-
ta de mercados e, para tal, devem colocar o cliente em foco. 
 O cliente é o varejista, e o mercado se restringe às suas lojas. 
Portanto, os limites que o gestor de trade marketing deve respeitar 
são as categorias que ele administra direcionadas a um determinado 
varejista, se esta for uma das contas estratégicas. Assim, entender o 
posicionamento do cliente para ajustar a proposta das categorias pe-
las quais a área de trade marketing é responsável é o próximo passo.
 Os varejistas procuram se diferenciar de seus concorrentes. 

Capítulo 2

Como estruturar um plano de 
trade marketi ng efi ciente
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Alguns focam em preço baixo, outros em atendimento ou serviços, 
outros em localização, formato, enfi m, são vários os fatores que fa-
zem os varejistas conquistarem mais ou menos clientes. O gestor de 
trade marketing deve utilizar um modelo dentre os vários disponíveis 
para identifi car o posicionamento de seus clientes e, a partir disso, 
direcionar sua abordagem.

O modelo estratégico dos quadrantes

 O modelo dos quadrantes ajuda a posicionar empresas va-
rejistas segundo a avaliação dos benefícios oferecidos comparados 
com os custos necessários para a realização da compra. As vanta-
gens percebidas pelos clientes de uma loja são: proximidade e con-
veniência, preço baixo, bom atendimento. Já os custos podem ser 
compreendidos como sacrifícios necessários para se realizar a com-
pra, tais como: difi culdade de acesso à loja, exposição que difi culta 
o acesso a setores da loja ou a produtos, preços elevados, fi las nos 
caixas, entre outros.

Figura 2: Modelo estratégico dos qua-
drantes. Fonte: Parente, J. (2000).
Figura 2: Modelo estratégico dos qua-
drantes. Fonte: Parente, J. (2000).
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 Segundo o modelo dos quadrantes, o varejista pode ocupar 
um dos quatro posicionamentos definidos pelo cruzamento dos be-
nefícios com os custos. As possibilidades são o que o modelo chama 
de posicionamento vencedor, por conseguir unir maior oferta de 
benefícios com um nível de custos abaixo da média de mercado, 
segundo a percepção dos seus clientes.
 O segundo quadrante indica varejistas posicionados com ên-
fase em serviços, pois apresenta, assim como o primeiro, uma oferta 
elevada de benefícios aos seus clientes, porém com custos mais al-
tos também. Estes podem ser compreendidos pelos sacrifícios que 
os clientes de uma rede de lojas fazem para poder realizar as suas 
compras, tais como preços pagos pelas mercadorias, tempo gasto para 
fazer as compras e desgaste psicológico quando as lojas estão muito 
cheias ou há dificuldade para estacionar o carro, filas nos caixas, mau 
atendimento por parte dos funcionários, entre outros.
 O terceiro quadrante concentra os varejistas que se posi-
cionam com a estratégia de preço baixo, ao oferecerem baixo nível 
de benefícios, mas compensam com os preços dos produtos vendi-
dos. Em tais lojas não se verificam estacionamentos cobertos, nem 
ar condicionado. Há quadro enxuto de funcionários, assim como a 
oferta dos produtos também é bem abaixo da que se encontra em 
outros varejistas.
 Finalmente, o quarto quadrante descreve a posição de de-
sastre. Neste caso, o varejista constrói uma imagem de quem oferece 
benefícios abaixo da média, porém com custos mais altos em rela-
ção aos seus concorrentes. O gestor de trade marketing, nesta oca-
sião, deve reduzir a sua participação e minimizar verbas, pois é um 
tipo de cliente que vai absorver recursos da área de trade marketing de 

           Os planos de marketing visam à conquista de merca-
dos e, para tal, devem colocar o cliente em foco.” 

Ricardo Pastore



14

seus fornecedores, mas não vai promover expansão. Talvez aconteça 
algo pior: pode ter sua participação de mercado diminuída, anulando 
todos os esforços realizados com os seus parceiros de negócio. 
 O gestor de trade marketing, ao identificar o posicionamen-
to de seu cliente, passará a desenhar soluções sob medida, visando:
 1- Fidelizar o cliente a partir do momento que seu esforço e 
os resultados forem constatados pelos clientes;
 2- Rentabilizar a conta, pois o relacionamento via aborda-
gem consultiva minimiza as pressões comuns durante as barganhas, 
quando pedidos em grandes volumes justificam preços menores e 
verbas maiores;
 3- Proteger sua posição em relação aos concorrentes, for-
çando-os a utilizar agressividade em verbas e descontos para manter 
sua participação com consequência imediata da rentabilidade.
 Não há sentido em ter uma área de trade marketing sem de-
senvolvimento de planos estratégicos, pois só assim a execução será 
realizada a partir de bases mais sólidas. Ao contrário, a garantia pela 
excelência da execução se dará por meio da realização de acordos 
de parcerias com oferta de bonificações e verbas suficientes para 
convencer os varejistas, porém não fidelizá-los. Se um concorren-
te deste gestor de trade marketing oferecer melhores condições, o 
cliente pode migrar e colocar toda a estratégia em risco.

É preciso considerar as variáveis do plano de ação

 O plano de ação deve ser organizado para que as decisões 
sejam claras, rápidas e mensuráveis. As variáveis que o gestor de tra-
de marketing deve incluir no planejamento e no acompanhamento 
diário de execução são as seguintes:
 1- Sortimento: qual o sortimento de produtos ideal para 
atender às necessidades de cada um dos perfis de comportamento 
dos shoppers? Multiplique isso pelo número de segmentos utiliza-
dos na classificação de sua carteira de clientes. Se o modelo for o 
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dos quadrantes, são quatro segmentos, e se forem cinco os grupos 
de shoppers, teoricamente, o gestor de trade marketing pode ter até 
vinte configurações de sortimento. já o sortimento é determinado 
pela amplitude de categorias e pela profundidade de itens. Já o sor-
timento da categoria não pode ser o mesmo em todos os varejistas. 
Deve-se levar em consideração seu posicionamento (vencedor, foco 
em serviços, estratégia de preço baixo ou desastre) e o comporta-
mento dos shoppers no ponto de venda. O mesmo vale para as 
demais variáveis presentes no PDV.
 2- Exposição: como facilitar a identificação dos produtos 
pelos shoppers, como apresentar a eles as novidades, como educá-
-los a comprar bem, como influenciá-los positivamente? O plano-
grama define a exposição da categoria no ponto de venda e reflete o 
processo de decisão, muitas vezes subliminar, do shopper, processo 
conhecido como árvore de decisão de compras.
 3- Pricing: como alinhar a imagem de preço com o posicio-
namento do cliente no varejo, como manter a imagem da categoria 
e das marcas, se proteger da concorrência e garantir o resultado? A 
estratégia de preços passa também pela percepção de valor dos sho-
ppers nos canais em questão. Cruzar os benefícios percebidos com 
o nível de preço é o caminho.
 4- Comunicação no PDV: nos clientes posicionados no 
quadrante com ênfase em preço baixo não há muito o que pensar. 
As ações devem ser programadas para promover a categoria com 
todos os argumentos que remetam a ofertas, descontos e vantagens 
concedidas aos shoppers. Quem busca qualidade, atendimento e 
serviços talvez não se interesse tanto por pequenas diferenças em 
troca de uma experiência de compras abaixo da expectativa.
 Também devem ser consideradas novas ferramentas de ação 
no PDV, como o relacionamento e o engajamento. O relacionamento 
prevê a utilização de ferramentas tecnológicas para identificar o sho-
pper e estabelecer uma política de benefícios em troca da fidelização. 
Os planos de troca de pontos são os mais conhecidos e utilizados.
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 As ações de engajamento são mais eficazes para as marcas 
com as causas defendidas de maneira contínua, capazes de atrair 
seguidores que se identificam com tais propósitos. São iniciativas 
diante de questões ambientais ou sociais e crescem rapidamente, tais 
como estações de reciclagem de lixo, captação de energia solar para 
ser utilizada pela loja e auxílio a escolas e entidades sociais situadas 
nos arredores da loja.
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Como melhorar a gestão de trade 
marketi ng com o uso da tecnologia

Capítulo 3

Rodrigo Leão é CEO da Trade For-
ce, empresa brasileira de tecno-
logia de aplicati vos para trade 
marketi ng.

No dia a dia das áreas de merchandising, trade marketing e varejo, 
certas questões surgem a todo momento: será que os promotores 

estão cumprindo realmente a agenda do dia? Os colaboradores estão 
engajados em vender? A ruptura está sendo reduzida? E como anda o 
estoque virtual? 
 Nem sempre é fácil ter uma resposta imediata a perguntas 
como essas. Muitas vezes, as equipes são grandes e, como atuam em 
campo, fi ca complicado medir a efi ciência e o desempenho de promo-
tores nos pontos de venda (PDVs).
 No entanto, com a ajuda da tecnologia, as respostas para 
questões desse tipo estão sendo processadas com maior rapidez e 
assertividade. Um dos recursos bastante usados atualmente são os 
aplicativos para celulares e tablets que permitem captar dados do 
PDV em tempo real, o que vem facilitando muito a gestão de trade 
marketing e merchandising.
 O mais interessante no que se refere a automatizar o trabalho 
do promotor é a velocidade com que a informação chega para os ges-
tores. No papel, muitas vezes, os índices eram conhecidos após uma 
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semana. Era como ler um jornal velho. Mas com o aplicativo é possível 
ter em mãos, na mesma hora, dados relacionados a estoque, ruptura, 
preço e ações da concorrência, o que faz toda a diferença na gestão.
 O sistema funciona de maneira muito prática. De posse de um 
celular com o aplicativo e um plano de dados para internet, o promotor 
recebe a agenda de visitas do dia. Ao chegar e ao sair da loja indicada, ele 
precisa fazer o “check-in” e o “check-out” pela ferramenta, que registra 
o horário de entrada e o de término do trabalho. No local visitado, o 
colaborador coleta os dados pré-estabelecidos pelo relatório online. 
 Pronto, já é possível saber, em tempo real, a quantas andam o 
mix de produtos, o estoque de determinada marca, a ruptura, as ações 
promocionais, entre muitos outros indicadores. Dessa forma, os ges-
tores de trade marketing recebem o status das visitas dos promotores 
online, garantindo mais eficiência e produtividade dos colaboradores.

Informações estratégicas que evitam prejuízos

 Além de gerenciar melhor a agenda das equipes externas, tal-
vez o mais importante apoio deste tipo de tecnologia é ter, a qualquer 
momento, informações estratégicas que ajudam a executar as ações nos 
PDVs com mais eficiência. 
 Dentro de um processo normal de execução, sem o auxílio de 
uma ferramenta como esta, obter informações de campo é muito de-
morado. Sem velocidade de ação e correção de possíveis problemas, 
pode-se colocar toda uma estratégia por água abaixo. 
 Um exemplo prático: atualmente, o estoque virtual é uma ad-
versidade grave no varejo. Em muitas lojas, o índice atinge 18% das 

             Com o uso do aplicativo de trade marketing para celular 
é possível obter um aumento de até 36% na operação, com 
um incremento de 4% a 10% nas vendas reais do sell-out.”

Rodrigo Leão
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mercadorias comercializadas. Isso significa dizer que, em um PDV com 
mil itens, 180 deles aparecem no sistema, mas, na verdade, não estão 
fisicamente no estoque, seja por motivo de quebra, furto ou até mesmo 
consumo indevido. Com o aplicativo, o problema é identificado rapi-
damente, já que os dados podem ser checados a qualquer momento. 
Dessa maneira, é possível identificar se as mercadorias de determinada 
marca estão efetivamente no estoque, evitando prejuízos aos fabrican-
tes e aos varejistas. 
 Outro dado importante: a Trade Force fez um levantamento 
dos resultados concretos do uso do aplicativo em mais de cem clientes 
pelo Brasil. Os dados surpreendem. Com a solução completa é possível 
obter um aumento de até 36% na operação, com um incremento de 4% 
a 10% nas vendas reais do sell-out (aquelas do PDV para o consumidor final).
 Sendo assim, percebe-se o quanto uma informação coletada 
com rapidez e confiabilidade pode ajudar no gerenciamento das áreas, 
evitando excesso ou falta de mercadorias, reduzindo prejuízos e aumen-
tando o volume de vendas. E, em um cenário de instabilidade econômi-
ca como o que estamos vivenciando no Brasil, ter uma gestão eficiente 
é ainda mais vital para a sobrevivência de mercado, especialmente em 
um ramo tão acirrado como o varejo. Contar com este tipo de tecnolo-
gia é, sem dúvida, um diferencial competitivo, para que se possa ganhar 
mais terreno, principalmente numa situação crítica.

Cliente personaliza o aplicativo de acordo com a necessidade 

 É claro que cada segmento possui suas necessidades específi-
cas. Por isso, o aplicativo pode ser personalizado para atender às carac-
terísticas de cada um, seja ele uma indústria de alimentos, uma empresa 
da área de construção civil ou uma companhia farmacêutica. 
 Isso porque a ferramenta permite gerar formulários específi-
cos, com possibilidades de captura de informação via código de barra, 
QR code, fotos etc. Com uma plataforma amigável, ela integra-se a ou-
tros sistemas de informação, como SAP, Totvs e Oracle, facilitando o 
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cruzamento de dados de mercado. 
 Dessa maneira, é fácil e rápido obter diariamente pesquisas 
de preço versus concorrência, ações de merchandising, presença em 
tabloide e muitas outras funções, com a frequência que desejar. O 
próprio cliente é quem personaliza o formulário a ser preenchido 
pelas equipes em campo, sem depender de nenhum especialista, e 
de maneira muito prática.

Suprindo as carências do varejo

 O aplicativo da Trade Force começou a ser desenvolvido em 
2009, depois de se perceber uma deficiência no varejo em tecnologias 
que auxiliassem o dia a dia da gestão de merchandising. Era um merca-
do carente neste aspecto.
 Ao perceber essa oportunidade de mercado, a Trade Force ini-
ciou o projeto de um aplicativo para celular e começou a realizar testes 
para adequar as funções que antes eram realizadas em planilhas de papel 
para o universo online. 
 Vários aprendizados surgiram desse desenvolvimento, até que 
o primeiro protótipo foi concluído em 2012. 
 Aos poucos, a solução foi ganhando novas funções, conforme 
surgiam as necessidades da demanda, até chegar ao formato que hoje é 
oferecido ao mercado brasileiro e internacional.
 Vale ressaltar que o aplicativo da Trade Force funciona em pla-
taforma Android 2.3 ou superior e trabalha no modelo SaaS (Software-
-as-a-Service), portanto, o investimento depende do número de licenças 
contratadas e das funcionalidades que irão compor a ferramenta. 
 O custo de uma solução como esta varia em torno de 5 a 7% 
do valor total mensal de uma equipe, com um retorno de performance 
e ganhos consideráveis, tanto em comercialização quanto em exposi-
ção. Entre muitos clientes, foi detectado um aumento superior a 10% 
nas vendas após a implantação do aplicativo.
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Tecnologia que transforma
imagens em números

Francisco Forbes é empresário e 
CEO da Seed Digital, empresa de 
inteligência de dados de consumo 
no mercado de varejo

Não seria sensacional se toda empresa conseguisse conhecer a 
fundo o perfi l de seus consumidores e do fl uxo de suas lojas, 

além de saber se o cliente saiu das compras satisfeito? E se pudes-
se mensurar com assertividade o impacto de espaços publicitários 
(displays, outdoors) nos pontos de venda (PDVs)? Pois já existe no 
mercado brasileiro uma tecnologia voltada para a análise de com-
portamento de consumo offl ine.
 Trata-se de um sensor, uma espécie de câmera, que capta ima-
gens do PDV e as transforma em dados precisos sobre hábitos de con-
sumo. Os equipamentos fi cam dentro das lojas e monitoram quem en-
tra, identifi cam o sexo, a idade e até mesmo o grau de satisfação com os 
produtos, os preços e com o atendimento do estabelecimento.
 Por exemplo: dá para saber se quem entrou na loja é homem 
ou muher, qual a faixa etária, por quanto tempo a pessoa fi cou no 
PDV, se permaneceu mais em uma determinada gôndola. Uma das 
funções da solução é mostrar a taxa de conversão: quantas pessoas 
entraram na loja e quantas efetivamente compraram. Isso, que já é 

Capítulo 4
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tão comum no mundo virtual, agora pode ser medido também no 
mundo físico.
 Com tecnologia desenvolvida pela Seed Digital, os sensores 
reconhecem o perfil do cliente, as chamadas hotzones e o fluxo de 
pessoas, enquanto um sistema de processamento inteligente cruza 
os dados obtidos com os resultados de caixa da loja, criando gráfi-
cos e relatórios de fácil compreensão. 

Tecnologia a favor do trade marketing

 Mas como esse tipo de tecnologia pode contribuir efetiva-
mente para os setores de trade marketing e merchandising? Ter em 
mãos dados como tempo de espera na fila, número de clientes sa-
tisfeitos e interesse do consumidor pelas peças publicitárias de uma 
loja ajudam, e muito, nas tomadas de decisão e nas ações estratégicas.
 Na prática, os gestores ficam sabendo com exatidão qual o 
tempo médio de permanência em uma fila, qual a taxa de desistên-
cia, qual tipo de produto se destacou na vitrine, quais as áreas mais 
frequentadas na loja, quais os corredores mais visitados, qual expo-
sitor chamou mais a atenção do shopper, entre outros indicadores.
 Outra função interessante é que o equipamento acaba se 
tornando uma espécie de “gerente virtual”. A partir do momento 
que se coloca o sensor, os próprios funcionários se preocupam mais 
com a performance, pois sabem que a empresa conseguirá medir os 
resultados de forma mais assertiva.
 A solução da Seed atende varejistas, indústrias, supermerca-

            Ter em mãos dados como tempo de espera na 
fila, número de clientes satisfeitos e interesse do consumi-
dor pelas peças publicitárias ajudam nas tomadas de decisão 
e ações estratégicas.”

Francisco Forbes
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dos, shoppings, bancos, aeroportos e qualquer negócio que queira 
ou precise ter algum tipo de medição do comportamento de con-
sumo. A ferramenta é totalmente personalizada de acordo com os 
dados que são importantes para cada cliente.
 Em um dos casos atendidos pela Seed, uma determinada 
rede varejista brasileira conseguiu analisar pelos sensores que uma 
de suas lojas estava perdendo 80% do público potencial, ou seja, 
somente 20% das pessoas que entravam no estabelecimento com-
pravam alguma coisa. Desta forma, foi possível analisar as possíveis 
causas de retração de clientes e corrigir algumas estratégias.
 Em outro cliente, uma rede de fast food, o sensor tinha 
como uma das funções medir a “taxa de sorriso” no check-out de 
vinte lojas. Isso foi possível porque a lente do equipamento conse-
gue identificar as expressões faciais. Depois do resultado decepcio-
nante (apenas 8% do público se mostrava satisfeito ao concluir o 
pedido), a companhia fez uma campanha com foco no atendimento. 
Em 15 dias, houve aumento médio de 40% na taxa de sorriso, sem 
falar no crescimento de 8% no faturamento e de 20% na recorrência 
de clientes.
 Com sede em São Paulo e base de desenvolvimento na Fin-
lândia, os equipamentos utilizados pela Seed são todos próprios. A 
empresa é responsável pela instalação dos sensores e pela captação 
dos dados. Já são mais de mil aparelhos espalhados pelo Brasil.
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São tantos produtos e marcas nas prateleiras de um supermerca-
do que, muitas vezes, o consumidor até “se perde”. Tem xampu 

para queda, para diminuir o frizz, para manter o liso, para cabelos 
loiros, ruivos, castanhos, pretos, enfi m, uma variedade que não aca-
ba mais. Diante de uma concorrência tão acirrada pela atenção do 
comprador, indústrias e varejistas estão investindo cada vez mais no 
gerenciamento por categoria, também conhecido como GC.
 O GC nada mais é do que uma metodologia criada pelo 
consultor norte-americano Brian Harris, na década de 1990, que 
tem como objetivo melhorar a performance das categorias de pro-
duto, identifi cando o sortimento mais adequado para uma determi-
nada loja. Isso se faz por meio de análises de dados internos (dados 
de vendas em volume e valor do varejo) e informações de mercado 
(marketshare, preço, concorrência).
 GC é, na verdade, uma grande “arma” para o varejo. Isso 
porque ter o mix de produtos correto signifi ca atender plenamente 
às necessidades do shopper. Com o gerenciamento por categoria, 

Gerenciamento por categoria: 
o poder do shopper

Cristi na Lopes é consultora de 
trade marketi ng e sócia-funda-
dora da Evoluti on Consultoria 
em Varejo

Capítulo 5
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o varejista consegue identificar, por exemplo, se está dando espaço 
demais para itens que não saem. Excluindo esses artigos, ele acaba 
expondo melhor os produtos que, de fato, vendem mais. É uma 
metodologia que garante assertividade. 
 Na prática, após o trabalho de gerenciamento por categoria 
e análise da concorrência, o varejista acaba por excluir, em média, de 
20% a 30% do sortimento em categorias com muitos SKUs (Stock 
Keeping Unit, em português: Unidade de Manutenção de Estoque). 
Isso significa tirar, por exemplo, a tintura de cor acaju, que pratica-
mente não sai naquela loja, e dar espaço na gôndola para a tintura 
no tom loiro natural, que vende cinco vezes mais.
 O gerenciamento por categoria também é importante para 
verificar os “gaps”. Por exemplo: se a marca de celular X é a segunda 
que mais vende no mercado da região, mas aquela loja não trabalha 
com aquela marca, identifica-se aí uma boa oportunidade para in-
cluir este item naquele ponto de venda (PDV). 
O shopper é quem manda.
 Quando se trata de GC, não se pode esquecer que a opinião 
do shopper é tudo. Para chegar ao sortimento ideal, é preciso, em 
primeiro lugar, ouvir o cliente, saber quais são seus critérios na hora 
de escolher o produto da categoria X ou Y, para então ter em mãos 
a “árvore de decisão de compra”, que vai permear todo o trabalho 
de gerenciamento por categoria.
 Além de saber quais os produtos mais adequados para aque-
la loja, o trabalho de GC envolve também um planograma para defi-
nir a exposição mais indicada para cada categoria. É necessário faci-
litar a vida do shopper. Ele deve encontrar tudo o que quer e precisa 
rapidamente, tornando a experiência da compra mais prazerosa.
 Portanto, é muito importante identificar o critério de compra 
de cada categoria. Por exemplo, no caso de desodorantes, o primeiro 
critério é o aplicador e o segundo, a marca. Isso significa que na falta 
do desodorante roll-on da marca Z aquele shopper vai decidir por 
levar o desodorante roll-on da marca F (compra por aplicador).
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 No entanto, essa não é uma questão “fechada”, já que o 
comportamento do consumidor está em constante mudança, espe-
cialmente em categorias com muitas inovações e lançamentos. Daí a 
importância de sempre manter atualizados os dados de pesquisa.

Como encarar os desafios do GC

 Apesar de ser bastante estratégico, o gerenciamento por ca-
tegoria ainda é considerado oneroso, especialmente para pequenos e 
médios varejistas. No que se refere ao GC, falamos em dois pontos 
essenciais: pesquisa com shopper e dados de mercado. Pesquisa ainda 
é algo muito caro, assim como dados Nielsen, por exemplo. Por isso, 
no geral, apenas as grandes redes conseguem utilizar a ferramenta.
 Além do custo, outro desafio é a manutenção do planograma de 
GC. No passado, o desafio era a implementação. Hoje, é a manutenção.
 Quanto ao acompanhamento dos resultados, algumas em-
presas fazem revisões anuais do trabalho, quando o ideal seria que 
fossem realizadas, pelo menos, a cada três meses. Alguns varejistas 
já perceberam a importância do gerenciamento por categoria e estão 
até mesmo utilizando isso como ferramenta de negociação, ou seja, 
fazem gerenciamento por categorias por competência. O que isso 
quer dizer? Que o espaço vai ser dado no planograma de acordo 
com a performance do produto naquela loja ou naquela rede. Sendo 
assim, na hora de comprar do fornecedor, a rede pode conseguir 
um preço melhor e aumentar o espaço dedicado àquela determinada 
mercadoria no PDV. 

         O gerenciamento por categoria é uma grande arma para 
o varejo. Isso porque ter o mix de produtos correto significa 
atender plenamente às necessidades do shopper. É uma me-
todologia que garante assertividade.” 

Cristina Lopes
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 No entanto, como uma ferramenta relativamente nova, ainda 
falta democratizá-la, tornando-a mais acessível aos pequenos e médios 
varejistas e também às indústrias menores. Vale lembrar que o GC se 
aplica a qualquer tipo de varejo: redes de material de construção, farmá-
cias, lojas de artigos esportivos etc. Isso porque o conceito é o mesmo, 
o que mudam são os dados de mercado de cada segmento. 

Conhecendo as tendências do GC

 No passado não muito distante, o consumidor não tinha 
essa infinidade de opções quando chegava ao supermercado. Havia 
menos marcas e poucos segmentos. Assim, era bem mais fácil esco-
lher o que levar para casa. Hoje, é diferente. A compra é dinâmica, 
mais racional, multicanal (isso inclui, claro, a internet, que assume 
um papel importante na pesquisa e na aquisição efetiva de itens).
 Dentro deste contexto, o gerenciamento por categoria ganha 
cada vez mais importância. Saber o que o cliente quer e oferecer a ele 
os produtos desejados de maneira prática e com preços atrativos é 
uma “arma” essencial dentre tantas opções no mercado. Se ele foi até 
a loja física, é preciso agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, 
fisgá-lo para adquirir o que necessita e não perdê-lo para outros canais 
(como a internet) ou para a concorrência (por não encontrar o item, 
por exemplo). Tempo tornou-se um bem muito precioso.
 Com relação à metodologia, a tendência é a ampliação ou 
inclusão de categorias e subcategorias, como a de produtos naturais, 
por exemplo. Como já acontece no exterior, varejistas passarão a 
se sentir corresponsáveis pelo que acontece à população, como é o 
caso do que se refere ao problema da obesidade. Com isso, podem 
passar a vender mais produtos saudáveis, orgânicos e com menor 
teor de gordura. 
 Outro exemplo muito legal é realizado pela rede francesa 
Intermarché. De olho nessa pegada de saudabilidade, o supermer-
cado passou a vender a um preço menor aqueles produtos “feios”, 
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que antes eram rejeitados pelos varejistas, como aquela cenoura com 
duas pontas. Isso gerou uma imagem positiva à marca. Os shoppers 
passaram a se perguntar porque os outros supermercados ainda não 
aderiram a isso.
 É claro que, dentro de tudo isso, ainda tem a questão do pre-
ço. Não é à toa que cresce cada vez mais o número de pessoas que 
adquire produtos da China via internet. No entanto, o preço como 
item prioritário da compra não pode ser considerado uma máxima. 
Já aconteceu de visitar uma loja da periferia de São Paulo e verificar 
que havia uma marca de fraldas considerada “top de linha” e de 
custo mais elevado como líder de vendas naquele local. Por isso, é 
tão importante fazer o gerenciamento por categoria. Apesar de ser 
uma classe menos favorecida, ela investia em produtos mais caros 
porque considerava que não podia errar na escolha, especialmente 
por se tratar de um produto para os filhos. Dessa maneira, conhecer 
o shopper é fundamental. Tudo depende dele.
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Escolher um produto parece algo banal, mas não é. Quando 
você chega à gôndola de um supermercado e decide por levar 

uma mercadoria em detrimento de outra, você pode não perceber, 
mas está dentro de um processo muito amplo, cuja infl uência é, em 
grande parte, responsabilidade da área de trade marketing.
 Em meio a tantas opções no mercado varejista, o grande de-
safi o de trade marketing é conseguir fi delizar o shopper por meio de 
um bom trabalho de execução em loja. Isso inclui saber comunicar 
bem a marca, fazer campanhas criativas e, além disso, destacar a qua-
lidade dos produtos e serviços, o famoso diferencial competitivo. 
 No ponto de venda (PDV), tudo é muito dinâmico. Recor-
rentemente, observamos empresas fazendo um grande esforço de 
mídia e de comunicação da marca, mas nem sempre obtendo o re-
sultado almejado, porque o sucesso da ação depende também de 
uma boa execução. 
 Na prática, execução no PDV é saber expor o produto na 
gôndola da loja causando um impacto visual positivo e atrativo para 

O maior desafi o de execução 
é fi delizar o shopper

Christi an Takeda é gestor de tra-
de marketi ng em uma indústria 
de higiene e limpeza 

Capítulo 6
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o shopper (o consumidor que decide pela compra no PDV). Na 
verdade, a execução é a única estratégia que o shopper enxerga.
 Mas não é só isso. O trabalho inclui também contar com 
uma equipe de vendas e merchandising treinada e alinhada quanto à 
negociação realizada no cliente e ciente das prioridades e diretrizes 
estabelecidas pela empresa, para que aconteça a execução perfeita. 
Assim, é possível evitar a ruptura de produtos e agilizar a reposição 
de maneira adequada, assegurando o melhor espaço para exposição 
e fazendo com que a comunicação e a visibilidade das mercadorias 
sejam efi cientes.
 Na rotina de campo, também é preciso estar atento aos cha-
mados 5Ps de Merchandising (ver quadro abaixo). Todos os itens des-
ta lista são debatidos e avaliados a cada visita em loja, para garantir 
o cumprimento da estratégia da marca no ponto de venda.

Antes da execução, é preciso focar no planejamento

Produto: presença do produto no PDV.

Posicionamento: posição correta na gôndola através da 
uti lização do planograma de exposição.

Promoções: ofertas bem comunicadas e atrati vas para o 
consumidor.

Preço: dentro da estratégia da empresa e visível na gôn-
dola.

PDV Material: tudo o que é necessário para comunicar as 
marcas e vender mais.

5Ps de Merchandising

Figura 3 - 5Ps de Merchandising
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 Antes de o produto chegar à gôndola ele passa por diversas 
etapas, entre elas a produção, que garante a fabricação das mercado-
rias no tempo hábil e com a qualidade desejada. No planejamento 
também devem constar: estoque adequado para atender à demanda 
dos clientes e evitar ruptura e logística de abastecimento para garan-
tir a reposição no tempo certo. 
 O departamento de marketing também tem papel funda-
mental neste processo, porque precisa ser assertivo na comunicação 
da marca com o consumidor para garantir que o produto atenda às 
suas necessidades, seja através de um benefício relevante, de uma 
embalagem atrativa ou de uma campanha de mídia. 
 Já as áreas de trade marketing e merchandising têm, igual-
mente, a responsabilidade de assegurar que tudo o que foi negociado 
e planejado pelos outros setores chegue até a gôndola, até as mãos do 
shopper. O desafio diário está em sincronizar todos os elos da cadeia 
de abastecimento, desde a fabricação até a execução em loja.
 Dentro do contexto de trade marketing, as empresas es-
tão focando suas estratégias em pesquisas para entender hábitos e 
comportamentos de compra dos consumidores, o que é conhecido 
como “Shopper Marketing”. O objetivo é conquistar e fidelizar o 
shopper para que ele se torne leal às marcas da empresa.
 Por isso, cada tipo de loja tem uma missão dentro da roti-
na de compra do consumidor. Tanto é verdade que hoje já encon-
tramos drogarias que vendem ração para cachorro, hipermercados 
com serviço de revelação de fotos ou minimercados que contam 
com entrega delivery.

              Fidelizar o shopper inclui saber comunicar bem 
a marca, fazer campanhas criativas e destacar o diferencial 
competitivo.” 

Christian Takeda
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Mas como fi delizar o shopper?

 Não existe uma receita pronta para garantir que o cliente 
compre sempre de determinada loja ou marca. No entanto, existem 
alguns passos que podem ajudar a fi delizar o shopper. O primeiro 
ponto é tornar a marca um critério decisivo de compra, ou seja, ela 
precisa ser conhecida e transmitir confi ança e credibilidade.
 Depois, em segundo lugar, é necessário mostrar ao consumidor 
que o produto atende aos benefícios almejados. Por exemplo: este é um 
inseticida que tem duração prolongada, à base de água e que pode ser 
colocado no quarto de crianças, sem causar prejuízos à saúde.
 Outro quesito que ajuda nessa missão: embalagem atrativa 
e informativa. Além de ser visualmente chamativa, também precisa 
ressaltar as qualidades e as vantagens sobre os concorrentes. 
 Ter diferentes versões de um produto também é algo que 
ganha pontos com o shopper. Tem consumidor que gosta de re-
frigerante na embalagem de 500 ml, outro que prefere a de 2 litros. 
Muitas vezes, você ganha o cliente porque só a sua marca tem uma 
determinada embalagem ou versão.

1. Transmiti r confi ança e credibilidade da marca.

2. Mostrar os benefí cios do produto ou serviço.

3. Ter uma embalagem informati va e visualmente atrati va.

4. Oferecer diferentes versões de um mesmo produto.

5. Expor o produto de maneira adequada no PDV. 
 
6. Garanti r que não falte o produto na gôndola.

Passos para fi delizar o shopper

Figura 4 - Passos para fi delizar o shopper
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 Além da marca, da qualidade, da embalagem e da versão de 
um produto, ter o posicionamento adequado no PDV também é 
crucial. Na prática, a disputa maior é pela chamada “zona quente”, 
ou seja, pelas prateleiras que ficam na altura dos olhos. Geralmente, 
o lugar onde as mercadorias serão expostas e organizadas é definido 
pelo setor de gerenciamento por categoria, com base em dados de 
vendas e informações de mercado.
 Neste cenário de fidelização do shopper, é claro que o pro-
duto tem de estar sempre à disposição no ponto de venda, caso 
contrário não tem como o consumidor ser fiel a ele. Neste sentido, 
o principal desafio é alcançar percentuais mais próximos do nível de 
ruptura zero, afinal, venda perdida não se recupera.
 Se um cliente vai até a loja e não encontra o produto deseja-
do, ele tem três opções: espera o item chegar, compra outra merca-
doria semelhante no lugar daquela ou muda de loja. As duas últimas 
alternativas são as mais frequentes. 
 O consumidor está cada vez mais exigente, mais apressado, 
buscando conforto e praticidade. Por isso, não tem tempo de passar 
várias vezes na mesma loja para buscar um determinado item.

O papel essencial do promotor

 Diante do exposto, o promotor é peça fundamental para 
evitar ruptura e garantir que o trabalho seja bem executado no PDV. 
Hoje, já existem ferramentas que garantem uma maior eficiência no 
combate à falta de produtos com sistemas de monitoramento da 
execução em loja via mobile. Com um celular dotado de um aplica-
tivo, o promotor colhe informações do estoque, dados relativos aos 
concorrentes, materiais de PDV, exposições de produtos, monitora 
preço e espaço em gôndola. 
 O grande objetivo da coleta de dados via celular é a rapidez 
na tomada de decisão, com mais velocidade no tratamento das in-
formações e maior controle das ações. Desta forma, consegue-se 
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trabalhar com um grande volume de dados, mensurar indicadores, 
gerar conhecimento e atuar pró-ativamente nos desvios que com-
prometam a execução da indústria no PDV. 
 Estes sistemas inteligentes de coleta e captura de dados são 
poderosos aliados para equipe de execução no PDV, que consegue 
medir com agilidade a eficiência de suas ações, mas também de toda 
equipe comercial que busca melhores resultados em vendas, maior 
rentabilidade em cada negociação e garantia do retorno sobre o in-
vestimento. Esses esforços são vistos como extremamente relevan-
tes tanto para a indústria como para os varejistas, porque assegura 
negociações mais consistentes com melhor nível de serviço para o 
cliente. No final do dia, há fidelização e satisfação do shopper.
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O promotor é peça-chave no 
trabalho de execução no PDV

Nilma Florêncio é sócia da Acto 
Group e especialista em projetos de 
trade marketi ng, vendas, merchan-
dising e gerenciamento de catego-
rias

De que adianta ter feito um planejamento de execução perfeito 
para aumentar as vendas se na hora de colocá-lo em prática 

no ponto de venda (PDV) o trabalho é realizado de maneira errada? 
Este é só um dos motivos pelos quais a função do promotor de 
merchandising precisa – e merece – ser valorizada. Assim, podemos 
afi rmar que o promotor é peça-chave para uma boa execução. É ele 
que realiza a estratégia que foi desenhada no topo da pirâmide. 
 No dia a dia de trabalho, atuando há mais de vinte anos com 
recrutamento e gestão de promotores, percebemos que essa valori-
zação deve ir além. Isso porque, fora terem de realizar um trabalho 
primoroso para não comprometer a execução, eles também repre-
sentam a marca no ponto de venda. Então, é muito importante ter 
uma boa imagem pessoal e se preocupar com o grau da exposição 
dos itens. Em resumo, o promotor é uma espécie de soldado que 
está no front da batalha. Se ele não defender a bandeira da empresa, 
a guerra estará seriamente comprometida.
 Hoje, felizmente, é muito mais fácil gerir os colaboradores 

Capítulo 7
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que atuam neste “campo de batalha”. Há vinte anos, me lembro de que 
um memorando para comunicar uma campanha de merchandising de-
morava mais de dez dias para chegar a outros estados e, quando che-
gava ao destino, a ação muitas vezes já tinha acontecido. Atualmen-
te, com as ferramentas tecnológicas que temos, o contato acontece 
em tempo real. Além de facilitar a comunicação com nosso time em 
campo, com o uso de um aplicativo para celular conseguimos saber 
em qual loja um promotor do Acre está, a qualquer hora do dia, e, 
o melhor de tudo, obter detalhes de todas as informações que ele 
coletou em campo. 
 Com tanta tecnologia disponível, o trabalho de rotina ficou 
muito mais rápido e assertivo. Conseguimos saber em tempo real 
se a execução está sendo feita dentro do planograma, quais áreas 
da gôndola estão com maior ou menor visibilidade, se o material de 
merchandising está dando o retorno esperado, se os displays estão 
eficientes. Isso sem falar do posicionamento de preço e estoque. É 
como se cada promotor fosse um agente de um instituto de pes-
quisa, alimentando os supervisores com informações online. Tudo 
isso facilita, e muito, tanto o trabalho do próprio promotor como a 
tomada de decisões dos gestores.
 Por falar nisso, a supervisão eficiente é essencial para guiar 
os promotores nas tarefas diárias. Eles precisam saber que tem al-
guém que sabe o que eles estão fazendo no dia a dia e valorizando 
o desempenho de cada um. Eu diria mais: a boa gestão é um dos 
pilares da excelência em execução. 
 É claro que campanhas internas e concursos também moti-
vam os promotores. Mas, sem dúvida, o mais importante para eles é 

            O promotor é peça-chave para uma boa execução. É 
ele quem coloca em prática a estratégia que foi desenhada 
no topo da pirâmide.” 

Nilma Florêncio
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ter a certeza de que existe uma pessoa próxima observando o trabalho 
executado, incentivando-os no cotidiano e elogiando a boa execução. 
Todo ser humano gosta disso, independente do cargo que ocupa.

Como fazer uma boa gestão de promotores

 No entanto, existe um grande paradigma que precisa ser que-
brado: afi rmar que o que segura um promotor em uma determina-
da empresa é apenas o salário. Não é bem assim. Pesquisas de clima 
realizadas frequentemente com nossos mais de 1.500 colaboradores 
revelam que eles se importam mais com outros fatores, que vão desde 
clareza nas informações recebidas até uma boa supervisão.
 Nesse contexto, há três pilares que precisam ser observados 
na questão da gestão de mão de obra. O primeiro deles é: o promotor 
é recrutado da maneira correta?. Em segundo lugar: foram realizados 
o treinamento e o desenvolvimento adequados, ou seja, ele tem co-
nhecimento de base para gerar o resultado que esperamos dele?. E o 
terceiro ponto é: como reter este profi ssional em nossa equipe?. 
 Então, concluímos que para ter efi ciência na execução é preci-
so, antes de tudo, ter uma boa gestão de mão de obra. O objetivo ini-
cial é contratar a pessoa certa, sim, mas também é necessário treiná-la 

1. O promotor precisa ser recrutado de maneira correta.

2. O promotor precisa ser treinado para atender aos re-
sultados esperados.

3. O bom promotor precisa ter incenti vos para ser reti do 
na empresa.

Pilares para uma boa gestão do promotor

Figura 5 - Pilares para uma boa gestão do promotor
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e acompanhar o desempenho dela. É superimportante verificar, dia a 
dia, se o resultado do trabalho do promotor está alinhado com a pro-
posta inicial da empresa, seja ela uma agência ou a própria indústria.
 E, convenhamos, hoje em dia, com toda essa tecnologia, a 
análise do trabalho dos promotores é muito mais eficaz. Se eles sou-
berem bem quais são as métricas para realizar as atividades, a rotina 
deles se torna bem mais pragmática. Isso sem falar que também 
ficou muito mais prático para os supervisores darem feedbacks para 
os subordinados, além de ter em mãos indicadores de performance 
que mostram como cada membro da equipe está se saindo no cum-
primento das metas. 
 É claro que a função do promotor é essencial por todos 
os motivos assinalados acima. No entanto, antes de tudo é preciso 
cuidar da inteligência de execução. Dentro deste quesito, é extre-
mamente importante estabelecer os objetivos, traçar as métricas e 
reavaliar o trabalho de maneira constante. Inclusive as tarefas que 
envolvem estes profissionais.

É preciso saber ouvir os “soldados”

 Também é necessário ressaltar que o chamado Live Marke-
ting – aquele cujas ações promocionais provocam experiências sen-
soriais da marca com o consumidor, gerando mais engajamento – é 
uma tendência no PDV. Desta maneira, entender o comportamento 
deste shopper e saber como determinada marca estabelece um rela-
cionamento com o seu público é algo extremamente relevante.
 Sendo assim, o papel do promotor ganha ainda mais des-
taque. Ele é a pessoa mais indicada para informar se determinada 
campanha impactou positivamente as vendas. Volto a dizer, se o 
colaborador tiver uma métrica para acompanhar essa campanha, ha-
verá tempo para corrigir erros de percurso e evitar prejuízos. 
 Outro ponto importantíssimo a avaliar é que, muitas vezes, 
o conhecimento armazenado pelo promotor no front nem sempre 
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é bem aproveitado pela indústria. É um know-how real que precisa 
ser levado em conta. Por isso, eu recomendo: quando houver um 
desafio, é bom ir a campo, conversar com o promotor, ouvir suas 
experiências. Ele geralmente aponta um caminho novo. Eu diria 
mais: é fundamental ouvir o que o promotor tem a dizer. 
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A verdadeira importância do  
trade marketi ng para a indústria

Michel Bersch de Matt os é profes-
sor e gestor de trade marketi ng, e 
atua na indústria de alimentos  

Para exemplifi car a importância da área de trade marketing para a 
indústria vamos imaginar o seguinte cenário: um detergente su-

perinovador vai ser lançado no mercado. Depois de meses (e alguns 
milhões) de investimento para desenvolver o produto, o fabricante 
aportou outra pequena fortuna para divulgar a nova mercadoria em 
um comercial de TV no intervalo da novela das nove. Enquanto 
isso, a logística estava toda planejada para que os detergentes esti-
vessem nas redes varejistas no tempo certo. O consumidor gostou 
da ideia e foi conferir. Todo o processo teria sido um sucesso se não 
fosse um detalhe: quando os itens chegaram ao ponto de venda, 
não havia ninguém para colocá-los na gôndola. Conclusão: todo o 
trabalho (e muito dinheiro) foi por “água abaixo”.
 A situação acima mostra como o trade marketing tem se 
tornado estratégico dentro das indústrias. O setor veio para ser o 
interlocutor entre as áreas de marketing, vendas, logística e demais 
departamentos, mas com foco total na operação.
 No dia a dia, o trabalho é dividido em dois pontos princi-
pais: a coleta de informações em campo e a parte operacional em si, 

Capítulo 8
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no ponto de venda, com materiais de merchandising e outras ações 
promocionais. Para ajudar nesse trabalho, há algumas ferramentas 
de mercado, como aplicativos para celulares, que informatizam os 
indicadores em campo e ajudam a fazer a triangulação de informa-
ções como estoque virtual, ruptura, desabastecimento, data de vali-
dade dos produtos etc. Com todos os dados coletados em campo, 
a área de trade marketing analisa questões como direcionamento de 
preço, análise de concorrentes e estoque. 
 Outro benefício da informatização de dados para o setor 
de trade marketing é a melhoria da comunicação entre as áreas e 
a qualidade dos processos. Com uma base de dados única, todos 
os envolvidos, sejam eles de marketing, de vendas ou os próprios 
promotores, sabem, ao mesmo tempo, tudo o que se passa sobre as 
ações promocionais e novidades na gôndola. 

Disputa pela atenção no PDV

 Para a área de trade marketing não basta abastecer correta-
mente as prateleiras. Outro ponto importante do setor é conseguir 
chamar a atenção do shopper para o seu produto em meio a tanta 
concorrência no ponto de venda. 
 Atrair o consumidor não é tarefa fácil, mas ela começa com 
uma boa exposição dos produtos. No caso do arroz com o qual tra-
balhamos, por exemplo, a intenção é se sobressair como um artigo 
“premium”. Desta forma, a orientação às equipes de promotores é 
que as mercadorias da marca fi quem posicionadas no início da gôn-
dola e na altura dos olhos. Cada indústria tem as suas orientações de 

           O trade marketi ng tem se tornado estratégico dentro das 
indústrias, sendo um interlocutor entre as áreas de marketi ng, 
vendas, logísti ca e demais departamentos, mas com foco total 
na operação.” 

Michel Bersch de Matt os
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layoutização e um planograma que devem ser seguidos pelos cola-
boradores em campo.
 Além da exposição correta, as tradicionais promoções do 
tipo “compre e ganhe”, concursos culturais, divulgação em encartes, 
degustação e pontos extras nos supermercados ainda são estruturas 
importantes para conquistar o shopper. O tipo de ação depende 
muito da categoria e da subcategoria nas quais o produto está inse-
rido. Tem casos em que a degustação é a melhor tática, em outros, 
um concurso é mais atrativo.
 No entanto, para saber qual é a melhor estratégia a ser ado-
tada, o ponto-chave é conhecer a fundo o perfil do shopper. Uma 
das formas de se fazer isso é por meio de pesquisas de abordagem 
pessoal, embora estas sejam ferramentas relativamente caras. Para 
driblar a questão do custo, muitas indústrias estão aderindo à abran-
gência da internet para interagir mais com o público. Algumas delas 
fazem enquetes pontuais nas redes sociais para conhecer melhor o 
shopper, saber o que ele gosta e o que faz.
 Outra estratégia para se aproximar do consumidor é a parti-
cipação em eventos que tenham a ver com a identidade do produto. 
Por exemplo, uma marca/mercadoria que tenha um conceito “sau-
dável” pode patrocinar ou distribuir brindes em corridas, passeios 
ciclísticos e outras atividades esportivas. 
 É importante destacar que a área de trade marketing tem 
uma “caixa de ferramentas” que inclui concursos, eventos e encartes 
que podem ser aplicados com bastante frequência. O desafio diário 
é não deixar portas abertas e zonas de sombra. Tem de se fechar 
todos os gargalos da operação.
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O segredo da distribuição a
pequenos varejistas

Luciana Assis é diretora de Tecno-
logia da Informação e Desenvol-
vimento de Novos Negócios de 
uma distribuidora de São Paulo 

Quando falamos em distribuição no varejo logo vêm à mente car-
retas e mais carretas cheias de produtos chegando aos grandes su-

permercados. Mas nem sempre é assim. Existe um universo imenso, de 
muito planejamento e negociações constantes, que é o setor de distribui-
ção aos pequenos e aos médios varejistas - que muitas vezes compram 
apenas dez, vinte, trinta itens por semana. 
 E como o distribuidor consegue atender à demanda do pequeno 
varejista de maneira efi ciente e rentável? É preciso negociar diariamente 
com as principais indústrias, para ter preços competitivos à disposição 
das redes menores de varejo. 
 Mas não é só uma questão de ter preços competitivos para ofe-
recer uma boa margem de lucro ao pequeno empresário. Ter um port-
fólio com um sortimento rico e correto é igualmente importante. Isso 
signifi ca que não basta vender apenas os produtos-chave, aqueles que 
praticamente se comercializam sozinhos. É necessário também oferecer 
ao varejista uma gama diversifi cada de itens de uma mesma categoria. A 
consumidora que vai ao mercado para comprar sabão em pó também 
pode se interessar pelo tira-manchas e pelo amaciante.

Capítulo 9
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 Outra estratégia para atender aos chamados “mercadinhos 
de bairro” envolve também uma logística rápida e inteligente. Quan-
do o vendedor consegue fechar um pedido comum com grande nú-
mero de itens ao cliente, estes são agregados à rota, deixando a en-
trega mais produtiva. É uma operação cara e trabalhosa, mas desta 
forma consegue-se uma logística mais eficiente.
 Outro ponto extremamente importante para o distribuidor 
é ter uma gestão inteligente de custos. Isso porque as margens de lu-
cro são normalmente muito pequenas. Desta maneira, a negociação 
com a indústria é essencial para conseguir oferecer preços competi-
tivos aos clientes. 

Ter informação para poder vender mais

 Saber o que o consumidor quer contribui, e muito, para o 
bom desempenho das vendas. Por isso, é essencial conhecer a fundo 
o comportamento dos clientes. E não são só as grandes redes que 
devem se munir de informações sobre seu público. O pequeno e o 
médio varejista também podem captar dados no ponto de venda que 
possibilitem a implantação de melhorias e a redução de rupturas. 
 Nesse sentido, o distribuidor hoje não é só um mero forne-
cedor. Ele acaba exercendo também o “papel” de consultor, ajudan-
do pequenas lojas a avaliarem o perfil de compra de determinada 
região, a verificarem os itens de maior valor agregado, a analisarem 
o layout das gôndolas, entre outras ações. Tudo isso é fundamental 
para que o pequeno varejista consiga vender mais. Geralmente, ele 
não tem capital de giro e não trabalha com estoque, ou seja, precisa 
comprar e vender rápido.
 Dentro desse contexto, ter as informações do PDV à mão 
para usá-las estrategicamente é fundamental para o bom andamento 
do negócio. E nisso a tecnologia tem contribuído bastante. Antes, 
o que era feito (e ainda é, muitas vezes) de forma manual, com di-
versas planilhas e uma montanha de números fragmentados, hoje 
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tem um importante aliado: aplicativos que agilizam o processo de 
captação de dados de maneira rápida e precisa. Quando se tem indi-
cadores claros, consegue-se colher informações que são vitais para 
o alinhamento ou a correção de estratégia das pequenas redes, sem 
falar da melhoria de desempenho e do aumento de receita.
 Outro benefício de ter esse “mapa” de dados em mãos é 
analisar de perto os produtos sensíveis a preço. Medindo constan-
temente o valor do item na gôndola, dá para saber se é possível 
aumentar a margem de lucro de determinado artigo ou se o empre-
sário deve diminuir o preço para conseguir vender mais. Todas essas 
informações podem auxiliar o pequeno varejista a tomar ações para 
evitar que produtos fiquem “encalhados” na prateleira ou até mes-
mo para ampliar o sortimento.

Como enfrentar as dificuldades no dia a dia

 Mas não basta ter acesso a informações precisas e não con-
seguir adotar estratégias que efetivamente resultem em vendas. Os 
pequenos e os médios varejistas ainda encontram muitas dificulda-
des no dia a dia de trabalho. E uma delas é a falta de investimentos 
em automação. Muitos empresários não conseguem adotar soluções 
tecnológicas que facilitem o trabalho cotidiano e a informatização.
 Outro ponto de dificuldade para os pequenos é a competi-
ção com as grandes redes e os chamados autosserviços ou atacadões. 
Por essa razão, ter uma distribuidora que ofereça preços competiti-
vos é essencial para a sobrevivência no mercado. O consumidor até 
está disposto a ir à loja do bairro e pagar 5% a mais do que pagaria 

           O distribuidor precisa negociar diariamente com as 
principais indústrias para ter preços competitivos à disposi-
ção dos pequenos varejistas.” 

Luciana Assis
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num hipermercado, mas ele não vai pagar 20% a mais.
 Para competir com os hipermercados, a conveniência é o 
grande trunfo a favor das lojas de bairro. Nem sempre o cliente tem 
tempo para ir a uma grande rede, enfrentar uma fi la imensa só para 
comprar o açúcar que faltou para fazer o café. Outra vantagem é 
a proximidade com o consumidor, aquela coisa de chamá-lo pelo 
nome, como acontecia décadas atrás. 

Tendências para o setor de distribuição

 O setor de distribuição vai conseguir dar uma boa guinada 
quando a reforma tributária acontecer efetivamente. Isso diminuirá 
as disparidades de preços entre estados e deixará a concorrência 
mais leal. Isso porque, muitas vezes, o pequeno varejista foca so-
mente no preço, até por uma questão de sobrevivência. Por isso, 
precisa ter condições igualitárias de compra.
 A parte de automação e do uso da tecnologia também serão 
cruciais. Ter dados precisos sobre o comportamento do consumi-
dor vai colaborar para estabelecer metas e estratégias mais inteligen-
tes de vendas. Por isso, a utilização de aplicativos e softwares que 
captem esse tipo de informação será cada vez maior e mais acessível.

1. Fazer acontecer a reforma tributária para garanti r con-
dições igualitárias de compra.

2. Usar a tecnologia para conhecer a fundo o comporta-
mento do consumidor.

3. Investi r no relacionamento multi canal, ampliando seto-
res de televendas e e-commerce.

Desafi os para os distribuidores

Figura 6 - Desafi os para os distribuidores
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 Outra tendência para o futuro do setor é a venda multica-
nais. Isso significa que o contato do distribuidor com o pequeno 
varejista não será necessariamente através de um vendedor porta a 
porta. Aumentará o relacionamento por outros meios, como tele-
fone e internet, ampliando os setores de televendas e e-commerce. 
Também não se pode deixar de lado a melhoria da capacitação das 
pessoas, porque, apesar de toda a tecnologia, nada substitui o rela-
cionamento humano.
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De fornecedor a estrategista:
o novo papel do distribuidor

Douglas dos Santos é gestor de 
Operações e Execução de uma dis-
tribuidora paulista 

Ter uma boa equipe de promotores nos pontos de venda (PDVs) é es-
sencial no varejo, seja uma rede de pequeno, médio ou grande porte. 

Diante disso, alguns distribuidores passaram a oferecer também o serviço 
de promotores multimarcas como um “plus” aos principais clientes. Ou 
seja, além de vender, o distribuidor é responsável pelo abastecimento das 
mercadorias. E não é só isso. Os colaboradores também seguem métricas 
preestabelecidas de layoutização e organização de gôndola.
 Essa é realmente uma tendência de mercado. Tanto é que alguns 
distribuidores desenvolveram uma área própria para gerenciamento por 
categoria. O objetivo do setor é analisar as oportunidades das categorias 
atuantes dentro de cada cliente, verifi cando o que é mais rentável, qual 
o mix de produtos ideal e o portfólio adequado, a fi m de fazer com o 
giro de estoque seja mais rápido. Desta forma, o distribuidor passou a 
exercer o papel de estrategista.
 Dentro desse contexto, outra tarefa importante que também 
passou a ser executada pelos distribuidores é a análise de venda item a 
item. Com os dados levantados pelas equipes de promotores em cam-
po, tais como ruptura, estoque, preço etc., é feita uma avaliação segundo 

Capítulo 10
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o Princípio de Pareto - ou Regra dos 80/20. Isso significa identificar os 
80% de mercadorias mais rentáveis contra 20% de artigos menos lucra-
tivos. A partir daí, o distribuidor apresenta um estudo ao cliente para 
mostrar qual a importância (ou não) de ter determinados produtos na 
prateleira. Com esses números, também é realizada a comparação entre 
portfólios de redes varejistas de mesmo porte e de mesma região, para 
ver o que pode ser ofertado a outro cliente, e vice-versa.

A venda estratégica de produtos

 A qualidade da venda é hoje uma enorme preocupação no ca-
nal distribuidor. Ao invés de pensar apenas no fornecimento de grandes 
volumes, a intenção maior está na venda de produtos mais rentáveis. 
Por isso é tão importante saber qual o mix ideal de mercadorias de cada 
cliente, para fazer com o que pequeno varejista tenha um faturamento 
melhor, ou seja, aumente a rentabilidade do negócio.
 Além do mix ideal, ter um PDV bem-organizado também é 
peça-chave dentro da estratégia de lucratividade. Um local com boa ilu-
minação, exposição adequada, produtos limpos e bem-sinalizados, com 
preços de fácil visualização são algumas das exigências. 
 É claro que, dentro de toda a estratégia, o preço final ao consu-
midor é uma das questões mais importantes. Por isso, os distribuidores 
têm trabalhado bastante na negociação de valores com as indústrias, a 
fim de oferecer um produto com custo competitivo aos pequenos e 
médios varejistas. 
 Uma das principais vantagens de comprar de um distribuidor 

         A qualidade de venda é hoje uma preocupação no canal 
distribuidor. Ao invés de pensar apenas no fornecimento de 
grandes volumes, a intenção maior está na venda de produ-
tos mais rentáveis.” 

Douglas Henrique dos Santos
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é a praticidade. Em vez de contatar diversas indústrias para comprar 
uma determinada variedade de produtos da mesma categoria, as peque-
nas redes adquirem do distribuidor todas as marcas que desejam, e na 
quantidade que precisam. As condições comerciais dependem muito 
do momento do mercado, mas geralmente se compra carretas fechadas 
das grandes indústrias, o que traz um benefício logístico e, muitas vezes, 
preços mais competitivos aos supermercadistas.
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Tendências para o Setor de   
Trade Marketi ng

Ricardo Pastore é doutorando 
em administração, mestre em 
Gestão de Negócios de Vare-
jo, coordenador e professor do 
Núcleo de Estudos do Varejo da 
ESPM (Escola Superior de Propa-
ganda e Marketi ng) e consultor 
de trade marketi ng

O varejo passa por profunda revolução, apesar de ainda não se fazer 
percebida para muitos que, como nós, frequentam diariamente 

as lojas mais diversas, localizadas ao nosso entorno. Fenômenos veri-
fi cados no macroambiente orientam as mudanças, afi nal o consumo é 
atividade social, as pessoas precisam comprar para viver. Comprar não 
atende apenas às necessidades básicas ligadas a alimentação, higiene, 
segurança, abrigo, proteção, mas principalmente a questões ligadas à 
satisfação pessoal, ao prazer, ao lazer, ao conhecimento, à superação de 
frustrações, enfi m, compra-se atualmente para diversos fi ns, inclusive 
para consumir.
 Diante desse cenário, algumas tendências para o trade marke-
ting foram identifi cadas, entre elas a mudança no perfi l dos consumido-
res, o uso de novas tecnologias de gestão e a alteração no conceito visual 
das lojas. Veja detalhes a seguir.

1. Novos consumidores
 As novas gerações prometem mudar radicalmente o modo 
como se compra hoje em dia. As crianças que nasceram junto com a in-

Capítulo 11
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ternet já completaram vinte anos, estão finalizando seus estudos de gra-
duação ou técnicos, comunicam-se por redes sociais e desenvolveram 
habilidades que muitos adultos não possuem. Portanto, as lojas de va-
rejo que existem hoje, criadas no século passado, não mais atenderão às 
necessidades destes novos consumidores. Supermercados, shoppings, 
lojas de materiais de construção, de moda, enfim, muitos destes forma-
tos desaparecerão ou passarão por processos inovadores disruptivos.

2. Novas tecnologias
 As novas tecnologias trouxeram aos consumidores a possibi-
lidade de comprar sem sair de casa, porém de uma forma muito mais 
rica e interativa. O e-commerce abriu oportunidades aos varejistas e 
promoveu, de um lado, o surgimento de gigantes como a Amazon e, de 
outro, a falência de grandes empresas, como a Circuit City e a Borders’s, 
ambas nos EUA.
 Os recursos utilizados nas lojas online começam a migrar para 
as lojas offline, num movimento contrário, inaugurando um novo ci-
clo no qual os consumidores percebem os avanços desenvolvidos pelas 
empresas de e-commerce, mas continuam a comprar em lojas tradicio-
nais. O prenúncio do fim das lojas físicas não passou de uma ameaça, 
mas vem provocando o surgimento de inovações. Pelo lado do e-com-
merce, os consumidores perceberam os seus limites, mas gostaram de 
muitas ferramentas que facilitam as decisões de compra.

3. A revalorização das lojas
 Estamos, portanto, diante de um novo momento: uma tendên-
cia de revalorização das lojas físicas, do varejo tradicional, que se dará 
por meio de lojas tecnologicamente avançadas, desenvolvidas em am-
bientes extremamente agradáveis sob o ponto de vista do design, do 
atendimento, da localização, da convivência. As pessoas gostam de se 
encontrar, de conviver, de sair ao ar livre e podem fazê-lo durante as 
suas compras.
 Mais que atendimento, alguns especialistas defendem o con-
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ceito de hospitalidade como uma visão ampliada do atendimento, a 
transformação da loja em um local onde o cliente é bem recebido e 
pode contar com infraestrutura de apoio e conforto. Nessa visão, os 
shoppings deixam de ter aquele formato de caixa de concreto fechada e 
passam a oferecer áreas livres, espaços a céu aberto, lounges, áreas para 
reuniões de trabalho, eventos, entre outros.

4. Sustentabilidade socioambiental
 Outro fator que mexe com o varejo e o ponto de venda é a sus-
tentabilidade socioambiental. As empresas varejistas têm por característi-
ca sua exposição constante, sua marca estampa a fachada de suas lojas, os 
produtos ocupam grandes áreas de exposição e recebem diariamente a 
visita de milhões de consumidores.
  As pessoas desenvolveram consciência ambiental e esperam que 
os gestores das lojas que frequentam façam o mesmo, assim há uma gran-
de expectativa por ações que incluam marcas, ponto de venda e shoppers 
diante da oportunidade de fazer o bem à sociedade e ao meio ambiente.
 Iniciativas como locais de descarte de pilhas, baterias usadas, óleo 
comestível utilizado e lixo reciclável agradam os consumidores e come-
çam a estabelecer importante diferencial estratégico.
 Outro ponto a destacar é que o Brasil é um país ensolarado em 
todas as épocas do ano e em todos os estados. Os varejistas possuem 
grandes áreas possíveis de serem exploradas como fonte de energia solar, 
um tipo de energia limpa que pode ser produzida nos telhados de gran-
des lojas e centros de distribuição, por meio da instalação de placas com 
células fotoelétricas.

           Haverá uma tendência de revalorização das lojas físicas, 
do varejo tradicional, que se dará por meio de lojas tecnolo-
gicamente avançadas, com ambientes extremamente agra-
dáveis.” 

Ricardo Pastore
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5. A internacionalização do varejo
 A presença internacional cresce aceleradamente em diversos 
segmentos do varejo, como farmácias, shoppings, materiais de constru-
ção e franquias, demonstrando o grande interesse que o varejo brasilei-
ro desperta aos investidores internacionais. Seja por meio de aquisições, 
crescimento orgânico ou, ainda, aportes provenientes de fundos de 
investimentos estrangeiros, o varejo brasileiro tende a ser internacio-
nalizar cada vez mais, porém no sentido de fora para dentro, pois, no 
movimento contrário, são poucas as empresas que conseguem chegar a 
outros mercados. 
 Talvez a justificativa seja, nesse caso, o fato de termos um mer-
cado tão interessante que a ida para outros países se torna menos prio-
ritária, o que pode ser um erro irreparável a médio ou longo prazos.
 Para o gestor, a análise de tal tendência implica na necessida-
de de desenvolver conhecimentos sobre possíveis novos competidores 
que virão de fora. Ou para aqueles que já estão aqui conosco, quais as 
virtudes que trazem com eles e por que buscam expansão no mercado 
brasileiro? Qualquer que seja a questão, o que importa é que o varejo 
brasileiro vai subir de nível no que se refere à gestão. Portanto, os ges-
tores devem se capacitar a ocupar, em um futuro breve, posições em 
empresas locais controladas por investidores estrangeiros que exigirão 
alto nível de profissionalização, utilização de ferramentas modernas, sis-
temas confiáveis e padrões de excelência.
 Não se trata de uma ameaça de extinção para as empresas na-
cionais, afinal todos os que investem no Brasil procuram aumentar seus 
ganhos com as altas margens praticadas no país. Ao contrário do que 
acontece em seus locais de origem, principalmente na Europa e EUA, 
onde a concorrência é muito maior e mais competente, o consumidor 
é muito mais exigente, e as margens bem menores. Quem vem para o 
Brasil não vai ocupar mercado por meio de guerra de preços e, sim, pelo 
espaço que o mercado oferece.
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A Trade Force é uma empresa brasileira de tecnologia de aplica-
tivos de trade marketing. Fundada por Rodrigo Leão, em 2009, 
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vências úteis para o dia a dia de trabalho.

Conheça mais sobre a Trade Force em www.tradeforce.com.br.

Sobre a Trade Force




