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1. RESUMO 

A abordagem do tema estratégia competitiva para as organizações 

aeroportuárias com Trade Marketing, tem como objetivo entender a 

importância da área de Trade Marketing para a competitividade das 

organizações, assim como a análise das melhorias. Através de pesquisa em 

campo buscaremos descobrir que fatos os consumidores analisam para 

adquirir um produto e como as organizações devem agir no intuito de fidelizar 

seus clientes. Para responder a este problema apresentaremos o conceito de 

Estratégia e Trade Marketing, consumidor final e competitividade.  
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2. INTRODUÇÃO 

O assunto abordado se justifica primeiramente em aspectos 

acadêmicos, pois é o espaço de conhecimento que dá ênfase ao que 

acontece no mundo real e que permite a iniciação da pesquisa e reflexões 

sobre os resultados atingidos através da mesma, possibilitando colocarmos 

em prática tudo o que obtivermos de resultado sobre o tema, através de uma 

análise bibliográfica. 

O motivo da escolha do tema foi procurar descobrir informações 

importantes sobre “Trade Marketing”, já que ele é peça importante para que a 

empresa se mantenha competitiva. Outra motivação, foi a possibilidade de 

conhecer os gostos, desejos e costumes dos consumidores.  

Conforme Drucker apud, FORTE (2004 p. 11) 

O objetivo do Marketing, é tornar a venda supérflua, é conhecer e 
compreender o cliente de tal forma, que o produto ou serviço 
oferecido, se ajuste perfeitamente á eles e venda por si próprio.  

 

De acordo com Alvarez (2008, p. 90): 

 
O Trade Marketing tem uma posição privilegiada de observador 
das estratégias de marketing e de posicionamento de produtos, 
uma vez que tem a mesma visão do consumidor, ou seja, o que 
está exposto no ponto-de- venda. 
 
 
 



Este tema é importante, pois como profissionais da área, entendemos 

seu valor para a organização onde atuamos, observamos que é pouco 

conhecido pelas pessoas, mostrando-se uma novidade para o mercado e 

para as organizações, possuindo tudo para ser mais desenvolvida e utilizada 

nas mais diversas organizações, já que o mercado se mostra cada vez mais 

competitivo. Desta forma é necessário que nos aprofundemos um pouco 

mais sobre o tema e que em função de uma melhor análise, possamos 

contribuir para que o assunto seja mais divulgado á todos os interessados.  

As empresas de modo geral, buscam ter sucesso econômico, mas 

em muitos casos após concluírem uma negociação, não conseguem fidelizar 

seus clientes. A pergunta que fica é: Porque a organização não consegue 

fidelizar seus clientes? 

No afã de responder ao problema da pesquisa, chegamos ás 

seguintes hipóteses: Falta de Divulgação, o Aumento da Competitividade, a 

Falta de uma Análise mais profunda das Necessidades dos Clientes e os 

valores praticados pelos serviços aeroportuários. 

 

3. OBJETIVO 

O trabalho tem como objetivo apontar o quanto é importante o pós-

venda. O foco do estudo é utilizar o Trade Marketing como estratégia na 

busca de uma maior competitividade no mercado. 

O objetivo específico é analisar os resultados obtidos nas 

organizações, a partir do trabalho realizado pelo setor de Trade Marketing 

como forma de melhoria, mostrando porque ele pode ser utilizado como 

Estratégia de Vendas. 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Este trabalho será realizado por meio da pesquisa qualitativa por se 

tratar de um tipo de pesquisa de caráter exploratório, onde entrevistaremos 

15 profissionais do Grupo Orbital, marca líder no Brasil há mais de 25 anos 

em seu segmento.  

Os entrevistados atuam nos seguintes cargos: Assistente de Trade 

Marketing, Supervisor de Trade Marketing, e profissionais da área comercial 



e de Marketing. De acordo com Palmer (2004) a pesquisa qualitativa 

promove uma melhor compreensão do objeto de estudo, através da 

exploração e interpretação das percepções e do comportamento das 

amostras dos indivíduos pesquisados. 

Outro método adotado é o bibliográfico, segundo Conforme Alvarez 

(2008, p. 71): 

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

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Entendemos como estratégia, o pensar no futuro e saber trabalhar o 

hoje de forma com que, o que foi planejado para o futuro, realmente aconteça. 

A partir da definição da estratégia, a empresa conseguirá analisar o que 

pretende ou não fazer. Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2013, p.4) “Uma 

estratégia é um conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações, 

definidos, para explorar competências essenciais e obter vantagens 

competitivas”. 

Para que o trabalho do Trade Marketing aconteça e que objetive o 

sucesso, é necessário que se tenha uma estratégia definida. A partir dessa 

definição, é possível realizarmos a operação. A cada dia este setor ganha 

mais importância em um número cada vez maior de empresas. 

O Trade Marketing é uma área privilegiada, e não podemos esquecer 

que a informação é o seu principal pilar. 

Ao fazer o acompanhamento do giro dos produtos no ponto-de-venda, tanto 

dos produtos da empresa, quanto dos produtos dos concorrentes, 

visualizando preços e produtos da concorrência, iremos colecionar ideias para 

nos diferenciarmos, modificando nossos produtos e serviços e avaliando 

pontos de melhorias, entre outros aspectos importantes. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Este item está em desenvolvimento, pretende-se com estudo validar as 

hipóteses levantadas. 
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