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RESUMO 

 

A área de trade marketing surgiu como responsável por viabilizar os interesses das 

organizações e, simultaneamente, se adaptar às novas limitações dos pontos de venda. Assim, 

as campanhas de trade marketing tornam-se importantes aliadas no recrutamento e fidelização 

de consumidores e, consequentemente, acompanhar e mensurar seus resultados também são 

uma crescente necessidade. Muitas vezes essa avaliação é pouco aprofundada e os indicadores 

utilizados podem ser insuficientes e sem uma relação clara de causa e efeito entre si. O presente 

trabalho visa, portanto, aplicar a metodologia da pesquisa-ação para desenvolver, através da 

ferramenta Balanced Scorecard, um sistema de indicadores de desempenho para campanhas de 

trade marketing em uma empresa multinacional do ramo de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos, a fim de alcançar melhores resultados e viabilizar investimentos futuros mais 

assertivos. Foram realizadas três iterações, por meio de entrevistas individuais com 

especialistas em Balanced Scorecard e membros da organização, que permitiram a obtenção de 

um painel de indicadores de desempenho otimizado, possibilitando um melhor alinhamento 

entre a visão da campanha estudada e seus objetivos e indicadores estratégicos. O resultado 

obtido foi um BSC com objetivos e indicadores estratégicos interligados e bem equilibrados 

entre as perspectivas, de modo a proporcionar à campanha uma maior aproximação de sua visão 

de expansão de vendas na marca. 

 

Palavras-chave: Trade marketing, Campanhas de Trade marketing, Estratégia, 

Balanced Scorecard, Painel de Indicadores de Desempenho 
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ABSTRACT 

 

Trade marketing department arises as a responsible to make feasible the 

organization’s interests and, simultaneously, adapt itself to the new limitations of the points of 

sale. Thus, trade marketing campaigns become important allies on customers recruitment and 

loyalty and, consequently, following and measuring its results are also a growing need. Often, 

this assessment is not very in-depth, and the indicators used may be insufficient and not present 

a clear cause and effect relationship between them. The present work aims, therefore, to apply 

the action research methodology to develop, through the Balanced Scorecard model, a system 

of performance indicators for trade marketing campaigns in a multinational company in the 

personal hygiene, perfumery and cosmetics sector, in order to achieve better results and enable 

more assertive future investments. Three iterations were carried out, through individual 

interviews with Balanced Scorecard specialists and members of the organization, which 

allowed the achievement of a panel of optimized performance indicators, allowing a better 

alignment between the vision of the studied campaign and its objectives and strategic indicators. 

The result obtained was a BSC with objectives and strategic indicators interconnected and 

balanced between perspectives, in order to provide the campaign a closer approximation of its 

vision of expanding sales in the brand. 

 

Key words: Trade marketing, Trade marketing Campaigns, Strategy, Balanced 

Scorecard, Key Performance Indicators Dashboard 
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1 Introdução 

 

A expansão das empresas varejistas vem trazendo mudanças na dinâmica da 

distribuição dos produtos no mercado brasileiro. O varejo tem por característica a exposição de 

diferentes marcas, com o objetivo de sempre proporcionar variedade para o consumidor. Essas 

empresas assumem, então, um papel de conexão direta com o consumidor, enfraquecendo o elo 

indústria-consumidor na comunicação e posicionamento das marcas nelas expostas.  

A revolução do varejo brasileiro pode ser interpretada como uma consequência da 

globalização, oriunda da Europa, onde essa tendência de mercado já era visível desde a década 

de 1990. No entanto, no Brasil, esse movimento das grandes redes varejistas apenas ganhou 

força cerca de dez anos depois e, desde então, o ambiente de varejo passou por diversas 

transformações e inovações, como o surgimento do e-commerce (SPONTON, 2008). 

Já Deliberali (2017) menciona que ainda na década de 1970 esse movimento já se 

manifestava e os varejistas já ganhavam força e começavam a intervir na relação com as 

indústrias que se viram, então, obrigadas a trabalhar com melhores preços e serviços, reduzir 

custos e, principalmente, a desenvolver canais que proporcionassem melhor relacionamento 

com os varejistas para que os produtos e serviços fossem entregues com valor para o 

consumidor final. 

Dado isso, ao longo dos anos, o perfil do consumidor vem se transformando. Graças 

ao aumento da variedade de produtos, aliado à facilidade de acesso às mais diversas marcas e 

com a digitalização que torna o consumidor mais conectado e informado, o grau de exigência 

do usuário acompanha essa tendência e a decisão de compra nos pontos de venda torna-se mais 

criteriosa. 

Como consequência, o ponto de venda ganha maior destaque nas relações 

comerciais, tornando-se um espaço de disputa pela atenção do consumidor durante o momento 

da compra (DE BARROS E SILVA, 2011). Alguns dados levantados pela POPAI (Point of 

Purchase Advertising International) -Brasil (2007) associação sem fins lucrativos voltada para 

atividades de merchandising no ponto de venda e associada ao norte-americano The Global 

Association for Marketing at Retail, reforçam a importância desse ambiente nas estratégias de 

vendas: 

• No Brasil, 85% das decisões de compra são realizadas dentro do ponto de 

venda, enquanto que no restante do mundo, este índice limita-se a 70%.  
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• Em um supermercado, são expostos entre 3 mil e 70 mil produtos, porém o 

consumidor percebe somente cerca de 10% destes itens.  

• A tomada de decisão de um consumidor no momento da compra dura, em 

média, apenas 5 segundos. 

Nesse cenário, as tradicionais ações de marketing se tornaram insuficientes na 

captação de clientes, era necessário primeiro entender o comportamento do consumidor no 

ponto de venda. Assim, tornou-se cada vez mais importante o desenvolvimento da área de trade 

marketing (TM) nas indústrias, visando uma tanto uma aproximação com os varejistas quanto 

um fortalecimento de suas marcas através de ferramentas que estimulem uma relação de ganhos 

para ambos os lados. Motta (2007) sustenta que o surgimento das áreas de TM foram uma 

resposta das indústrias de bens de consumo a essas transformações ocorridas no mercado.  

O trade marketing aparece, então, como uma prática eficiente para potencializar a  

colaboração entre o varejista e o fabricante, passa a tratar o canal de distribuição como um 

cliente que oferece particularidades com potencial de desenvolvimento, visando aumentar a 

conversão dos consumidores finais (ALMEIDA, 2012). 

Portanto, o trade marketing desempenha o alinhamento entre a estratégia de marca 

e o ponto de venda, enxergando o varejista não mais como um canal de distribuição, mas sim 

como um cliente, com o objetivo de construir um relacionamento próximo para obter vantagens 

comerciais frente à concorrência. Essa relação se estabelece através do intermédio da área de 

trade marketing, que proporciona o alinhamento entre as estruturas de marketing e vendas de 

uma organização. 

Uma das principais ferramentas utilizadas no TM são as ações e campanhas. Essas 

ações são definidas com o intuito de captar, recrutar e fidelizar consumidores, visando 

conquistar um aumento nos números de vendas, seja Sell In ¹ ou Sell Out ².  

Por se tratar de uma área relativamente nova no ramo empresarial, muitas vezes os 

esforços acabam se concentrando na execução dos planos, enquanto a medição e avaliação dos 

resultados são pouco desenvolvidas, baseadas em poucos indicadores, cuja relação entre si não 

é clara, e sem um enfoque no desenvolvimento de lições aprendidas para ações futuras. 

 

 

 

1 Sell In representa a venda realizada pela indústria para o varejista. 

2 Sell Out significa a venda realizada pelo varejista para o consumidor final do produto vendido. 
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Em uma análise a respeito do setor estudado, percebe-se que indústria de higiene 

pessoal, perfumaria e cosméticos mobiliza e promove o desenvolvimento do Brasil, pois 

representa o quarto maior mercado consumidor do mundo neste setor, com um crescimento de 

4,7% no ano de 2019 (ABIHPEC, 2020). 

Este também é o setor industrial que mais investiu em estratégias de comunicação 

no ano de 2018, o que demonstra a importância de uma boa gestão desses investimentos nas 

organizações que compõem a indústria (ABIHPEC, 2020). 

Por esses motivos, o presente estudo torna-se muito relevante ao abordar o 

desenvolvimento de um painel de indicadores chave de desempenho para uma campanha de 

trade marketing em uma empresa multinacional do ramo de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos, a fim de utilizá-lo como modelo para desenvolvimento de futuras campanhas. 

 

1.1 Objetivo 

 

O objetivo do presente estudo é construir um painel de indicadores de desempenho 

para dar suporte ao acompanhamento e mensuração dos resultados de uma campanha de trade 

marketing, no caso de uma empresa multinacional do ramo de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos. A partir de uma campanha específica, será desenvolvido um modelo que poderá 

ser utilizado como base de novos painéis em futuras ações e campanhas a serem desenhadas 

pela organização. 

 

1.2 Questões e/ou Hipóteses 

 

• Quais os indicadores adequados para medição de resultados e impactos de uma 

campanha de trade marketing? 

• Qual a metodologia ideal para construção desse modelo de modo a respeitar os 

limites e necessidades do cotidiano organizacional? 

 

1.3 Importância do Estudo 

 

O presente estudo possui grande relevância, visto que o setor de trade marketing 

vem expandindo e ocupando maior espaço nas estruturas organizacionais e as campanhas de 

trade marketing estão se tornando ferramentas cada vez mais utilizadas pelas empresas como 

estratégia de posicionamento de marca e incremento de vendas, como por exemplo, a campanha 
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do presente estudo, com aumento de 25% das vendas e uma campanha realizada no ano de 2019 

com incremento de 19%. 

No contexto da engenharia de produção, o estudo torna-se importante pois 

contempla um método muito utilizado de gestão estratégica, o Balanced Scorecard, e introduz 

seus conceitos em um setor que possui grande relevância estratégica para as empresas, porém, 

atualmente, é composto em sua maioria por profissionais da área de comunicação. 

Além disso, o estudo também evidencia a importância dos indicadores de 

desempenho como ferramentas de avaliação e foco em resultados e demonstra o potencial de 

alavancar a performance das campanhas de trade marketing a partir deles. 

 

1.4 Delimitação do estudo 

 

O presente estudo se delimita a estudar e desenvolver um painel de indicadores, 

com base no modelo Balanced Scorecard, para o caso específico de uma campanha de trade 

marketing em uma empresa multinacional do ramo de beleza focada numa linha de produtos 

capilares que utilizou a mecânica de sorteio, aliada a outras ferramentas de divulgação.  

 O intuito é que esse modelo possa ser adaptado futuramente e utilizado como 

referência para demais campanhas também na área de trade marketing. 

Além disso, o estudo aborda uma utilização incompleta da ferramenta Balanced 

Scorecard, dado que não realiza a definição de iniciativas e orçamentos de planos de ação, 

componentes que originalmente fazem parte da ferramenta. 

 

1.5 Organização do Estudo 

 

O presente estudo está segmentado em seis capítulos. O primeiro capítulo chama-

se “Introdução”, nela são abordados o contexto em que o estudo se insere, o objetivo desse 

estudo, a importância do estudo dado o contexto apresentado, as questões e hipóteses 

consideradas para a construção e concretização do estudo e a organização da estrutura do 

estudo.  

O segundo capítulo consiste numa referencial teórico, no qual são apresentados 

todos os conceitos, temas e conteúdo que serão abordados ao longo do estudo a partir de uma 

revisão da literatura, contemplando os principais autores de cada assunto. 

Já no terceiro capítulo apresenta-se a metodologia, ou seja, o método escolhido para 

a realização do estudo. Neste tópico, apresenta-se a estrutura do método e como ele será 
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aplicado no caso abordado no presente estudo, além da discussão dos resultados alcançados 

através da implementação da metodologia. 

Em seguida, no quarto capítulo, discorre-se acerca das conclusões decorrentes da 

análise de dados e da discussão de resultados e compreende-se quais foram as contribuições do 

presente estudo para o contexto previamente apresentado em que ele se insere.  

O quinto e último capítulo apresenta as referências bibliográficas utilizadas no 

decorrer do estudo, indicando os autores e trabalhos de cada um dos temas abordados ao longo 

do estudo. 

 

 

2 Capítulo 2. Revisão da Literatura 

 

2.1 Trade marketing 

 

Arbache (2006) define o trade marketing como a ciência que estuda e debate o 

desenvolvimento da relações fabricante-canal de venda através da compreensão da relação entre 

marcas, pontos de venda e consumidores. Já Motta, Santos e Serralvo (2008) propõem que a 

área visa adaptar a estratégia, a estrutura e a operação da organização à dinâmica dos canais de 

distribuição, visando atender melhor e de forma mais rentável os clientes e, através deles, os 

consumidores. 

A definição sustentada por Alvarez (2008) apresenta o trade marketing como uma 

forma de orientação e apoio às áreas de marketing e comerciais, todas funcionando em sinergia, 

com o objetivo de atender às necessidades tanto do consumidor e do cliente varejista. O trade 

marketing, acima de tudo, entende que o foco passa a envolver a presença do consumidor final 

no ponto de venda e a condição de competição existente no local. 

Boone e Kurtz (2006) citam que existem quatro eras que definem a história das 

organizações desde o início do século XX até os dias atuais, são elas: Era da Produção; Era das 

Vendas; Era do Marketing; Era do Relacionamento. É nesta última em que ocorre a percepção 

por parte das organizações da necessidade de estreitar o relacionamento com o consumidor final 

como uma estratégia para conquistar sua atenção e interesse e, dentro desse contexto, o trade 

marketing surge como a área capaz de proporcionar essa mudança. 

Para compreender o surgimento do trade marketing nas organizações, é necessário 

entender também as condições de mercado que levaram a isso e as diversas formas de 
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relacionamento entre fabricante e varejista, capazes de limitar ou favorecer a atuação do 

profissional de trade marketing. 

Existem inúmeras forças que atuam no balanceamento do poder entre o fabricante 

e o varejista, segundo Toledo, Neves e Machado (1997). Essa relação já foi muito comandada 

pelo fabricante, porém atualmente nota-se que a situação está se invertendo, e as redes varejistas 

estão garantindo cada vez mais um maior controle e força de negociação nesse vínculo.  

Diante desta nova situação, de acordo com Corstjens e Corstjens (1998), existem 

diferentes formas de comportamento assumidas pelos fabricantes com relação ao seu processo 

de negociação com os clientes: 

• Fabricantes que creem numa relação de forte dependência do varejo em 

relação aos produtores, com base na ideia de que os negócios varejistas 

somente são viabilizados por eles. Enxergam a pressão e demanda do varejo 

como injustas e acreditam que merecem melhor posicionamento no ponto 

de venda em relação às marcas próprias dos varejistas. 

• Fabricantes surpresos com a postura mais agressiva assumida pelos 

varejistas, porém compreendem que é uma tendência legítima e cabível e 

estão traçando estratégicas para se posicionar e melhor negociar frente à 

concorrência. Objetivam uma atuação em conjunto com o varejo, mostrando 

a importância dessa parceria e o risco de não ter o suporte dos fornecedores 

nessa nova realidade. 

• Fornecedores que reconhecem a inversão de papéis na negociação e o ganho 

de poder cada vez mais concentrado na mão do varejista e que este 

fenômeno trouxe como consequência um fortalecimento das indústrias 

preparadas para tal, tanto no âmbito financeiro quanto na comunicação e 

posicionamento com o consumidor. Já estão na fase de adaptação da 

organização, dos processos internos e da alocação de recursos visando 

aprimorar esse relacionamento, principalmente através do trade marketing. 

 

O trade marketing nasce como uma reação das organizações a essas novas formas 

de comportamento que surgem e então as indústrias deixam de depositar energia apenas no 

consumidor final e compreendem a necessidade de desempenhar também um papel de 

integração com essas empresas varejistas. 
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O termo trade marketing apareceu nos Estados Unidos na empresa Colgate-

Palmolive, para desenvolver e integrar as funções dos seus departamentos de marketing e de 

vendas e assim aproximar as relações entre a fabricante e os distribuidores (CASTILLO, 2000). 

De acordo com (CÔNSOLI & D´ANDRÉA, 2010), o trade marketing emprega 

alguns elementos advindos do Marketing na elaboração de estratégias de distribuição dos 

produtos. Essas estratégias são traçadas a partir de ações promocionais e incentivos cujos alvos 

consistem tanto no distribuidor quanto no consumidor final. 

Conforme explicam Brady e Davis (1993) apud Alvarez (2008), pode-se considerar 

que o trade marketing surgiu de uma adaptação das atividades de marketing, cujos esforços 

estavam sempre alocados na comunicação das marcas e em promoções de vendas unicamente 

direcionadas aos clientes, sem a existência de uma estratégia voltada também para a inclusão 

do distribuidor. 

Na visão do trade marketing, cada cliente é considerado um mercado e os elementos 

acima serão implementados visando maximizar os resultados e a lucratividade em cada um 

deles (DAVIES, 1993). Seguindo a mesma linha de raciocínio, Randall (1994) utiliza os 4P’s 

(Produto, Preço, Promoção e Ponto de Venda) do marketing mix e os aplica ao trade marketing: 

• Produto: tanto quanto a marca, é aceitação do produto pelo consumidor final 

que determina o poder de influência do produtor sobre o varejista. 

• Preço: é ponto crítico na negociação indústria-varejo, muito influenciado 

pela importância do produto sob o ponto de vista do consumidor. 

• Promoção: técnicas e investimentos de comunicação de marca visando atrair 

o consumidor final, implementadas dentro e fora do ponto de venda de 

acordo com a demanda de cada localidade. 

• Ponto de venda: associado à praça, esse é o ponto principal da relação junto 

ao varejista. São os espaços, divulgações e vendas do ponto de venda que 

estabelecem os benefícios para ambas as partes. É importante que todas as 

equipes de marketing, comercial, logística, suprimentos e compras estejam 

alinhadas visando conquistar sempre um melhor relacionamento e melhor 

resultado no ponto de venda. 

 

Na prática, o trade marketing consiste na combinação de ações e ferramentas cujos 

objetivos são estreitar esse relacionamento com base em pilares já conhecidos da área de 

marketing como: promoção, venda, serviço, produto, preço, presença de mercado, resultados e 
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rentabilidade (DAVIES, 1993). Esses elementos compõem juntos o que hoje é chamado de 

trade marketing mix: 

• Promoção: associação das promoções de produto no ponto de venda com as 

promoções de preço e as propagandas voltadas para o consumidor final, com 

o objetivo de fortalecer a marca e produto. 

• Vendas: alocação dos Trade Marketers nos clientes de maior participação 

no faturamento em substituição dos vendedores. 

• Serviço: principal elemento de negociação entre indústria e varejo, visto que 

é onde há maior espaço para diferenças entre o planejamento do produtor e 

a real atuação do varejista. 

• Produto: Necessidade de inovação por parte do fabricante para que seu 

produto tenha um diferencial e mantenha o nível de competitividade no 

mercado. 

• Preço: Fator importante, porém não principal no momento de negociação 

com o varejista. O foco deve ser sempre no conceito de valor e qualidade 

dos produtos e serviços oferecidos. 

• Presença de Mercado: Alocação de recursos visando a ampliação e 

otimização da presença no ponto de venda. 

• Resultados e Rentabilidade: O objetivo deve sempre ser gerar resultados que 

contribuam para o resultado total da empresa e a rentabilidade das ações 

executadas sempre deve ser um fator analisado em paralelo com o volume 

de vendas gerado. 

 

Para ilustrar o conceito de trade marketing e o meio em que a área atua, Sant’anna 

(2013) demonstra na figura 1 a relação entre a área e os elementos Indústria, consumidor 

(shopper) e canal de vendas (canal de distribuição): 

 

Figura 1: Interface do surgimento do trade marketing - Fonte: Sant'anna (2013) 
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Conforme explicado por Maluf (2010), a atuação da área se baseia em identificar 

oportunidades desenvolver o negócio, entender o comportamento e as necessidades do shopper, 

desenhar planos que agreguem valor às marcas e recrutem novos consumidores através de 

ferramentas como promoções e merchandising e adaptar a estratégia de marketing a cada região 

e canal de distribuição, levando em consideração os fatores acima visando sempre gerar 

resultados e aumentar a rentabilidade da organização. 

O trade marketing divide os objetivos de vendas em dois conceitos diferentes e bem 

definidos: Sell In e Sell Out. O Sell In significa a venda de produtos aos clientes, ou seja, aos 

canais de distribuição, para que lá sejam comercializados. Já o Sell Out representa a venda 

desses produtos ao shopper ou ao consumidor final. Existe uma relação direta entre os dois 

conceitos e pode-se entender o Sell In como uma variável e consequência do Sell Out, já que o 

varejista apenas repõe os produtos caso percebam um bom giro dos mesmos no ponto de venda 

(Rodrigues, 2018). 

Sant’anna (2013) defende que os objetivos da área de TM são baseados no 

desenvolvimento de um bom relacionamento com o canal de distribuição, visando gerar maior 

Sell In. Esse aumento tem como consequência uma maior visibilidade dos produtos no ponto 

de venda, o que desencadeia no aumento de Sell Out, conforme ilustra a Figura 2: 

 

Figura 2: Objetivos genéricos do Trade marketing em aspectos tangíveis e intangíveis - Fonte: Sant'anna (2013) 

Enquanto isso, para Alvarez (2008), os principais objetivos da área são:   

• Gerar maior atratividade para o produto nos canais de distribuição, 

aumentando a visibilidade do produto para o consumidor no momento da 

compra final a fim de recrutá-lo; 

• Garantir a ocupação de um maior e mais bem posicionado espaço no ponto 

de venda, buscando aumentar a visibilidade do produto em relação aos 

demais concorrentes; 
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• Acompanhar o desempenho de ações de comunicação, localização física, 

mix e sortimento de produtos, abastecimento dos pontos de venda, 

merchandising, estratégia e posicionamento de preço em comparação com 

a concorrência, garantindo um alinhamento com as estratégias de marketing 

estabelecidas pela organização; 

• Dar destaque aos lançamentos nas gôndolas do ponto de venda, com o 

objetivo de atrair novos consumidores a partir da curiosidade gerada; 

• Desenhar ativações de Sell Out com público alvo nos consumidores finais, 

visando dar suporte à equipe de vendas, gerando maior poder de negociação 

para eles na relação com o varejista; 

• Programar um calendário de ações com planos sazonais ou anuais, 

explorando datas estratégicas do varejo, objetivando um relacionamento 

consolidado no longo prazo; 

• Definir metas de giro e rentabilidade dos produtos nos pontos de venda para 

averiguar os resultados das ações desenhadas; 

• Acompanhar os retornos das ações em comparação com os investimentos 

realizados. 

Existem algumas principais ferramentas e técnicas de TM normalmente utilizadas 

para atingir esses objetivos que, segundo Arbache et al (2011), são: 

• Exposição de produtos ou planograma de marcas no ponto de venda: 

organiza a disposição das marcas e itens nas prateleiras e gôndolas para 

aumentar a visibilidade e consequentemente influenciar a decisão de 

compra; 

• Ações promocionais: proporcionam benefícios ao consumidor atrelados à 

compra de determinado produto ou serviço, através de estratégias como 

rebaixas de preço, brindes, amostras grátis, sorteios e experimentação; 

• Visual Merchandising: utiliza materiais de merchandising (também 

chamados como Produtos Livres de Venda ou PLVs) para aumentar a 

visibilidade da marca no ponto de venda; 

• Promotores e demonstradores: contratação de profissionais responsáveis 

por garantir a boa exposição dos itens nas gôndolas e a boa execução das 

ações promocionais e demais estratégias de trade marketing no ponto de 

venda; 
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• Motivação da equipe de PDV: ações de incentivo para as equipes que atuam 

nos pontos de venda, como as chamadas gueutas, a fim de aumentar o 

engajamento dos atendentes e, por consequência, a interação entre eles e os 

consumidores finais; 

• Mídia digital: uso de ferramentas digitais para divulgação e comunicação 

das marcas dentro e fora das lojas, através da contratação de influenciadores 

digitais, vídeos/imagens/rádios e mídias na televisão. 

 

As campanhas de trade marketing consistem numa combinação de várias dessas 

ferramentas a fim de gerar um grande impacto dentro e fora dos pontos de venda e despertar o 

interesse dos consumidores pela marca e incentivar a compra dos produtos. 

 

2.1.1 Campanhas de Trade marketing  

 

As campanhas de trade marketing são, portanto, estratégias importantes de 

posicionamento de marca nos pontos de venda, onde a atenção do consumidor se torna tão 

disputada. O planejamento e execução dessas ações são formas de aumentar a visibilidade dos 

produtos em loja, proporcionar uma experiência de compra diferente e engajar o público com a 

sua marca, influenciando na tomada de decisão da compra e muitas vezes atraindo novos 

consumidores. 

Existem diferentes tipos de ações e estratégias de trade marketing, que podem ser 

divididas em dois grupos: estratégias visíveis e estratégias invisíveis. No conjunto das 

estratégias visíveis se enquadram as ações que refletem em atos de exposição, sortimento, 

promoção e merchandising. Já as estratégias invisíveis compreendem ativações de descontos, 

treinamentos, incentivos de vendas e relacionamento com consumidor. 

As grandes campanhas de trade marketing normalmente englobam diversas 

estratégias, visíveis e invisíveis, com o intuito de impactar, atrair e engajar tanto o varejista 

quanto consumidor final com a marca em questão. Essas campanhas costumam englobar 

diversos canais de distribuição diferentes, envolvem uma grande alocação de recursos humanos 

e financeiros e contam com ações de relacionamento com o consumidor, como sorteios e 

promoções, associadas a materiais de merchandising e grandes exposições em loja, sempre com 

o objetivo de gerar aumento de Sell Out. 

No entanto, é preciso compreender que executar essas ações é tão necessário quanto 

mensurar os resultados das mesmas. Como em qualquer projeto ou estratégia empresarial 
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traçada, é de suma importância estabelecer indicadores que sejam capazes de medir o 

desempenho de uma ação de trade marketing. Ter visibilidade desses indicadores significa 

compreender o que funciona ou não no ponto de venda, avaliar a reação do consumidor diante 

de uma determinada promoção e certamente identificar lições aprendidas para próximas 

ativações ou campanhas. 

Dado que essas ativações são estratégias traçadas por uma área (o trade marketing) 

e executada por outra (o time comercial), o acompanhamento não só dos resultados finais, mas 

também dos parâmetros de execução é essencial para garantir os resultados esperados. O 

planejamento por parte do trade marketing pode, por muitas vezes, traçar um cenário de 

implementação que pode se tornar utópico do ponto de vista comercial. Por essa razão, é 

essencial um acompanhamento da execução por parte do agente de trade marketing e uma boa 

comunicação entre ele e a equipe comercial, para compreender as facilidades e dificuldades de 

realização do plano desenhado e agir de forma corretiva quando necessário. 

Este estudo irá abordar uma campanha de trade marketing a ser realizada por uma 

empresa multinacional do ramo de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. A campanha,  

planejada para ocorrer no presente ano de 2020 incluiu todos os itens de uma linha de produtos 

capilares num formato “Compre e Concorra”, no qual foi realizado o sorteio de um carro e de 

outras premiações como vales para serviços de streaming, música e outros itens de comum 

desejo dos consumidores. 

As ferramentas utilizadas na campanha foram as ações promocionais (no caso, o 

sorteio e as premiações), materiais de merchandising (PLVs nos pontos de venda, outdoors), 

mídias digitais (influenciadoras divulgando a campanha e mídias na televisão) e ações de 

endomarketing para motivação das equipes dos pontos de venda, através da premiação do 

responsável pelo ponto de venda mais votado no Instagram interno da organização pela melhor 

exposição de materiais de PLVs, por exemplo. 

Utilizando esta campanha como objeto de estudo, será desenvolvido um painel de 

indicadores de desempenho através da ferramenta Balanced Scorecard, a ser abordada no tópico 

seguinte, para garantir que os resultados desta sejam devidamente mensurados e avaliados em 

torno de uma visão e estratégia bem definida. 

 

2.2 Balanced Scorecard 

 

Para obter esse suporte à mensuração de resultados, é preciso, primeiro, 

compreender o conceito de indicadores de desempenho e sua relação com o conceito de 
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estratégia, além de estudar a estrutura do Balanced Scorecard para possibilitar sua aplicação à 

campanha de trade marketing abordada acima. 

Os indicadores de desempenho proporcionam uma gestão através de ferramentas 

que comparam os resultados atuais com metas pré-estabelecidas e analisam o grau de desvio 

entre eles (FORTUIN, 1988). Esses indicadores devem ser estabelecidos de modo a permitir 

que a organização em questão avalie sua aproximação ou distanciamento à visão e estratégia 

que se deseja atingir. 

Portanto, para compreender melhor o processo de definição desses indicadores no 

modelo do Balanced Scorecard, deve-se estudar também o conceito de estratégia e seu processo 

de formulação. Bethlem (2002) descreve esse processo, de maneira genérica, através das 

seguintes etapas:  

(a) Aspirações da organização 

(b) Análise de recursos 

(c) Identificação dos objetivos 

(d) Aceitação e validação dos objetivos 

(e) Proposição de estratégias 

No entanto, Bethlem (2002) também propõe um ponto de vista mais enxuto e 

específico, que define o processo estratégico em apenas duas etapas: definição do conteúdo e 

definição do processo. 

O conteúdo consiste na ordem do raciocínio e foca no que deve ser realizado em 

termos estratégicos (BETHLEM, 2002). É composto pelos planos, políticas e comportamentos 

que determinam as tomadas de decisão (SLACK et al., 1997). Já o processo equivale ao 

desenvolvimento do conteúdo, à elaboração do plano em si. Define a forma como as tomadas 

de decisão ocorrem dentro da organização através de criação de estratégias (SLACK et al., 

1997). 

Dado esse conceito de processo, entende-se que são necessárias metodologias para 

auxiliar a elaboração dos planos. Existem diversas ferramentas disponíveis atualmente para a 

elaboração e implementação de estratégias organizacionais, dentre elas estão o Tableau de 

Bord, O Management by Objectives (MBO), o Gerenciamento por diretrizes e o Balanced 

Scorecard (BSC) (FERNANDES, 2003). O presente estudo visa aprofundar e aplicar os 

conhecimentos sobre o Balanced Scorecard. 

O BSC é uma ferramenta de gestão estratégica criada em 1992 por David Norton e 

Robert Kaplan que permite uma melhor visualização do planejamento e do desempenho 

estratégico de uma organização. A ideia é permitir enxergar como os diferentes âmbitos 
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impactam entre si e juntos impactam o negócio e traçar indicadores que possam medir essa 

performance (KAPLAN e NORTON, 1992). 

O método consiste em um sistema de medição e gestão estratégica que materializa 

a missão e estratégia das organizações por meio conjunto de medidas de desempenho 

(KAPLAN e NORTON, 1997). Essa proposta deve-se à necessidade de tornar acessível e 

compreensível, para todos os níveis hierárquicos, quais os planos e objetivos da organização, 

proporcionando maior entendimento sobre as funções e ações de cada um dos colaboradores e 

seus impactos no atingimento dessa estratégia. 

Norton e Kaplan perceberam que os métodos antigamente utilizados para 

acompanhamento e avaliação do desempenho organizacional eram normalmente baseados em 

pilares financeiros e contábeis, o que os torna limitados e obsoletos. Essa percepção motivou a 

criação e desenvolvimento do Balanced Scorecard. 

De acordo com Norton e Kaplan (1997), “[...] os objetivos e as medidas utilizados 

no Balanced Scorecard não se limitam a um conjunto aleatório de medidas de desempenho 

financeiro e não financeiro, pois derivam de um processo hierárquico (top-down) norteado pela 

visão e pela estratégia da unidade de negócios (KAPLAN e NORTON, 1997, p.9). Portanto o 

BSC não é estruturado sob a premissa de que as medidas financeiras não são relevantes, mas 

sim no entendimento que estas não são suficientes para definir e averiguar a estratégia de uma 

organização. 

Sendo assim, o BSC consiste em um sistema de gestão estratégica que proporciona 

um equilíbrio de quatro perspectivas, estabelecendo relações de causa e efeito entre elas e 

desenvolvendo objetivos estratégicos para um bom desempenho em cada uma delas, 

acompanhados de indicadores financeiros e não financeiros. Para compreender a metodologia 

é necessário, portanto, entender o que significam cada um desses componentes:  

• Perspectivas: são as formas de enxergar as diferentes áreas de um negócio, 

agrupadas em quatro tipos de conhecimentos e competências que devem ser 

gerenciados. As perspectivas são a primeira etapa na divisão de informações 

da estrutura do BSC e originalmente são fragmentadas em: 

o Financeira: na perspectiva financeira, os objetivos são focados nos 

aspectos financeiros do negócio. Esses objetivos podem estar 

atrelados a fatores como faturamento, lucratividade, retorno aos 

acionistas e redução de custos e alguns dos possíveis indicadores 

associados são faturamento bruto, lucro líquido, retorno sobre 
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investimento, margem preço médio de produtos ou serviços, entre 

outros. 

o Clientes: A perspectiva de clientes engloba os objetivos 

relacionados aos segmentos de mercado em que a organização 

deseja se inserir e os mercados que deseja atingir. Além disso, a 

perspectiva envolve a forma como a organização pretende ser 

enxergada pelos clientes. Os indicadores são traçados visando medir 

pilares como satisfação, fidelização, retenção e captação de clientes. 

o Processos Internos: Nessa perspectiva, os objetivos são definidos 

pensando em melhorias para os processos tidos como mais críticos 

para a realização da atividade fim e para a dinâmica da organização. 

Alguns possíveis indicadores para essa avaliar os processos internos 

são a eficiência da logística, desenvolvimento de novos produtos e 

minimização de perdas. 

o Aprendizado e Crescimento: A perspectiva de aprendizado e 

crescimento evidencia os colaboradores como fator essencial para 

realização da estratégia e mostra que bons resultados dependem 

necessariamente de uma equipe treinada, atualizada e motivada, de 

tecnologias desenvolvidas e uma boa infraestrutura. Indicadores 

relacionados a isso podem ser satisfação dos funcionários, 

treinamentos realizados e evolução nas avaliações de desempenho. 

 

De acordo com a lógica do Balanced Scorecard, a estratégia é um conjunto de 

hipóteses de causa e efeito, cujas relações podem ser evidenciadas por uma sequência de 

afirmações do tipo “se-então” (KAPLAN e NORTON, 1997). Essas relações são explícitas 

através das perspectivas e destacam a influência que uma exerce sobre a outra. 

Todas as perspectivas são conectadas entre si, formando uma relação de 

dependência e impactos e todas se relacionam com a visão estabelecida pela organização, 

conforme representa o esquema abaixo: 
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Figura 3: O Balanced Scorecard  como Estrutura para Ação - Fonte: Kaplan & Norton, 1997 

 

O equilíbrio proposto pelo BSC é dado justamente pelo fato de explorar tanto as 

perspectivas voltadas para o exterior (financeira e clientes) quanto os aspectos voltados para o 

interior do negócio (processos internos e aprendizado e crescimento) e, sobretudo, por 

compreender o impacto existente entre elas. 

Os demais componentes do Balanced Scorecard são ramificações e alocados dentro 

de cada uma das perspectivas listadas acima, que são os objetivos estratégicos e os indicadores 

de desempenho. Além destes, também existe o conceito de mapa estratégico, como uma forma 

de representar visualmente todos esses elementos. São eles:  

• Objetivos estratégicos: os objetivos estratégicos refletem os focos dentro de 

cada uma das quatro perspectivas. Esses devem ser definidos buscando 

sempre uma relação de causa e efeito entre si, de maneira que todos 

aproximem a organização do atingimento da visão estabelecida. Assim, são 

estabelecidos objetivos financeiros e contábeis, objetivos de relacionamento 

com os clientes, objetivos de aperfeiçoamento de processos internos e 

objetivos voltados para aprendizado e crescimento dos colaboradores. 

• Indicadores de desempenhos: são as formas de medir se os objetivos 

estratégicos estão sendo alcançados ou não. Por esse motivo, é importante 

que haja pelo menos um indicador de desempenho para cada objetivo, 

compostos de uma métrica e uma meta, capazes de avaliar os objetivos e os 

projetos desenhados. 
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• Mapas estratégicos: são a representação gráfica do Balanced Scorecard. 

Compostos pelos objetivos, metas e ações dispostos dentro das quatro 

perspectivas do BSC, auxiliam na visualização da relação e 

interdependência dos objetivos estratégicos determinados. Segundo DA 

COSTA (2006), a finalidade do mapa estratégico é decifrar os processos de 

escolha diante dos quais a alta administração está exposta no dia a dia e 

auxiliar no acompanhamento do cumprimento da estratégia. 

 

No caso das campanhas de trade marketing, para estabelecer os indicadores e 

viabilizar o acompanhamento de resultados das ações, a ferramenta do Balanced Scorecard 

(BSC) enquadra-se na função de esclarecimento do conteúdo da estratégia da ação, 

transformando-a em um conjunto de indicadores que possibilitem o entendimento e 

acompanhamento dos resultados de uma ação de maneira tangível por parte de todos os 

envolvidos e impactados. 

O BSC pode ser visto como uma ferramenta adequada para o caso, visto que 

engloba diferentes âmbitos de uma organização, ou, nesse caso, de um setor, através das quatro 

perspectivas, assim como as campanhas de trade marketing, que possuem diversas frentes 

diferentes e demandam uma análise não só de resultados financeiros, mas de processos, do 

desenvolvimento dos colaboradores envolvidos e, principalmente, dos clientes (tanto as 

empresas varejistas como os consumidores). 

Dessa maneira, a estrutura do BSC permite uma definição da estratégia completa, 

que considera todos os fatores necessários para a boa performance de uma campanha de trade 

marketing, traçando objetivos e indicadores que não tangem apenas o propósito financeiro e 

contempla toda a complexidade de recursos que envolvem essas campanhas. 

Será definida, portanto, uma estratégia que guie e direcione os objetivos de uma 

ação de trade marketing. Esses objetivos devem, por sua vez, estar associados a indicadores de 

desempenho com métricas capazes de averiguar os resultados da ação e metas pré-determinadas 

para que haja esse acompanhamento em relação à estratégia almejada. Todos esses 

componentes devem constituir o Balanced Scorecard de Campanhas de trade marketing, de 

modo que seja possível adaptá-lo a futuros projetos, visando manter um direcional a ser seguido 

ao desenhar uma nova campanha. 

A partir desta Revisão de Literatura realizada, é possível iniciar o desenvolvimento 

do objetivo do trabalho, através da aplicação da metodologia de pesquisa-ação, que será 

definida e aplicada nos próximos tópicos. 
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3 Capítulo 3. Metodologia 

 

O projeto desenvolvido como foto deste estudo se caracteriza pela contribuição 

ativa do pesquisador na construção do objetivo final, dado que o mesmo pertence à organização 

em questão. Deste modo, foi escolhida a metodologia de pesquisa-ação, por tratar-se de um 

método de pesquisa na qual o pesquisador exerce papel colaborativo, podendo contribuir com 

suas experiências na área de estudo abordada ao longo do desenvolvimento das etapas. 

 

3.1 Definição de pesquisa-ação 

 

A pesquisa-ação é uma metodologia de pesquisa aplicada, em que o termo pesquisa 

está relacionado à produção de conhecimento e o termo ação refere-se à atuação visando alterar 

uma determinada realidade. Portanto, trata-se de uma abordagem na qual o pesquisador, em 

conjunto com a(s) pessoa(s) impactada(s) pelo problema em discussão, desenvolvem um 

diagnóstico e uma solução para um determinado problema levantado durante a pesquisa 

(Bryman, 1989). 

De acosto com OQUIST (1978), esse método de pesquisa pode ser traduzido como 

uma maneira de produzir conhecimento através da prática, através da modificação reiterada de 

um dado contexto que, quase que ciclicamente, compõe o processo de pesquisa, com o intuito 

de aprimorar os resultados obtidos a partir da aplicação prática da teoria desenvolvida. 

Esse processo cíclico consiste na execução de uma dada ação, com posterior 

discussão com o grupo de envolvidos, gerando o recolhimento de opiniões, sugestões e críticas, 

para a consequente reconstrução da ação e nova validação, até que se chegue em um resultado 

considerado satisfatório tanto para o pesquisador quanto para os membros da organização. 

Sendo assim, para que uma pesquisa seja identificada como pesquisa-ação, é 

essencial o acontecimento de uma intervenção do pesquisador e do agente da situação na 

questão que está sendo abordada, de maneira investigativa sob o ponto de vista científico. 

(THIOLLENT, 2007). Resumidamente, o método incorpora o pesquisador como figura ativa 

na resolução de problemas, no acompanhamento e na análise das descobertas resultantes e seus 

resultados. 

Além disso, existe um grupo de condições de compromisso participativo que devem 

ser assumidas para viabilizar o método de pesquisa-ação, descritos por Thiollent (2007): 
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• A pesquisa deve ser uma iniciativa advinda da demanda de pessoas que 

ocupem altos cargos na hierarquia da organização; 

• A definição de objetivos deve ser de autonomia dos autores, com 

interferência mínima dos membros da estrutura formal;  

• Deve haver participação de todos os grupos sociais que de alguma forma 

são impactados pelo tema abordado na pesquisa e pelos resultados do 

projeto; 

• A liberdade de expressão deve ser proporcionada a todos os grupos, sem 

censuras de pares ou superiores;  

• Todos os grupos devem ter acesso às atualizações referentes à pesquisa; 

• A implementação de ações decorrentes da pesquisa deve ser negociada entre 

pesquisadores, grupos impactados e membros da estrutura formal; 

• Deve haver um suporte de consultores externos às equipes internas que 

promovem a pesquisa. 

 

Thiollent (2007) explica que o objetivo da pesquisa-ação é realizar os objetivos 

técnicos definidos por um agente que possui autonomia suficiente para direcionar a pesquisa e 

interferir na realidade. O contexto da pesquisa-ação é composto por uma organização na qual 

identifica-se um determinado problema a ser solucionado através do conhecimento produzido 

ao longo da pesquisa. Os dois objetivos do método são definidos como: 

• Objetivo técnico: colaborar para a melhor condução possível do problema 

central, a partir do levantamento de soluções e consequentes proposta de 

ações para apoiar o agente na função transformadora da situação; 

• Objetivo científico: usufruir de informações cujas obtenções seriam difíceis 

através de outras metodologias, de modo a ampliar a base de conhecimento 

de uma dada temática. 

Dessa forma, a aplicação do modelo de pesquisa-ação é adequada quando se faz 

necessário e analisar os desdobramentos das aplicações dos conceitos estudados em um dado 

grupo, comunidade ou organização. A finalidade é compreender a forma e as razões pelas quais 

uma determinada ação pode facilitar ou aprimorar a rotina de trabalho, como citam Coghlan e 

Brannick (2008). 

Em suma, na pesquisa-ação, o pesquisador atua de maneira cooperativa com os 

demais membros visando a solução de um determinado problema e a contribuição para a 
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construção de uma base de conhecimento, utilizando-se do papel integrante e ativo para 

interferir no objeto de estudo e chegar a conclusões pautadas na prática. 

Westbrook (1995), Coughlan e Coghlan (2002) e Thiollent (2007) descrevem o 

método de pesquisa-ação em cinco etapas, que consistem em: Planejar a pesquisa-ação; coletar 

dados; analisar dados e planejar ações; implementar ações; avaliar resultados e gerar relatório. 

Essas etapas constituem um processo cíclico, conforme a figura 2 abaixo:  

 

 

Figura 4: Estruturação para condução da pesquisa-ação. - Fonte: adaptado de Westbrook (1995), Coughlan e 

Coghlan (2002) e Thiollent (2007). 

 

Conforme ilustrado pela figura, o processo de pesquisa-ação envolve 5 etapas que 

são aplicadas de forma reiterada, basicamente no modelo PDCA (Plan, Do, Check, Act), de 

modo que, a cada rodada de implementação dessas etapas, seja obtido um produto mais 

assertivo, até obter o resultado final considerado ideal por todas as partes envolvidas. 

 

3.1.1 Planejamento da Pesquisa-ação 

 

A fase de planejamento da pesquisa-ação é composta de quatro etapas. A primeira 

delas é a iniciação da pesquisa, na qual é feita a identificação do problema e a busca de um 

objeto de estudo que resulte na solução desse problema. A segunda etapa consiste na definição 

da estrutura conceitual-teórica, que busca mapear conceitos na literatura que contribuam para 

o estudo, desenhar proposições e determinar os objetivos da pesquisa. Já a terceira etapa foca 

em selecionar a unidade de análise e escolher técnicas de coleta de dados apropriadas para o 

estudo e elaborar um protocolo de pesquisa-ação, a tabela 1 abaixo indica as etapas para a 

elaboração de um protocolo de pesquisa-ação. A quarta e última etapa estabelece um 

diagnóstico, define o tema tratado e os interessados, delimita o problema e determina critérios 

de avaliação para a pesquisa-ação (MELLO, TURRIONI, XAVIER, CAMPOS, 2012). 
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Figura 5: Seções típicas de um protocolo de pesquisa para pesquisa-ação - Fonte: Mello, Turrioni, Xavier,  

Campos (2012) 

 

3.1.2 Coleta de Dados  

 

A coleta de dados objetiva obter dois tipos distintos de dados, os chamados dados 

primários e secundários. Os dados primários contam com uma coleta realizada de maneira 

qualitativa, através da observação, de discussões e entrevistas e, por ser pautada na percepção, 

tem uma confiabilidade mais baixa (COUGHLAN, 2002).  

Já os dados secundários podem ser obtidos através de relatórios financeiros e 

reports de marketing, tratando-se de dados mais quantitativos. Ambos tipos podem ser 

coletados por pesquisadores e por grupos de observação integrantes da organização, tanto em 

ambientes formais quanto em situações de maior informalidade, buscando informações que 

contribuam para a pesquisa e respondam a uma solicitação levantada durante o monitoramento 

da pesquisa (THIOLLENT, 2007).  

Os métodos mais comuns de coleta de dados abordados por pesquisadores (KOCK; 

JENKINS; WELLINGTON, 1999; MIGUEL, 2009; FRENCH, 2009) são: elaboração de um 

diário de pesquisa das discussões, participação em reuniões e seminários, análise de 
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documentos como atas e relatórios, entrevistas com informantes-chave da organização e 

gravação das entrevistas, com autorização dos participantes.  

Para obter uma coleta de dados completa, é ideal a combinação de um ou mais 

métodos de coleta, visto que todos são complementares. No presente estudo serão utilizados 

todos os métodos, exceto pela gravação de entrevistas, com o objetivo de manter o sigilo de 

informações pertinentes à empresa em questão. 

 

3.1.3 Análise de Dados e Planejamento das Ações 

 

Tanto quanto na coleta, a análise de dados deve ser executada de maneira 

colaborativa, com contribuição do pesquisador e dos membros da organização em questão 

(COUGHLAN E COGHLAN, 2002). Esse modelo assume o princípio que os clientes possuem 

maior conhecimento prático sobre o cotidiano da empresa e sobre as ações que podem ou não 

funcionar na mesma, enquanto que o pesquisador contribui com sua base de conhecimento 

teórico previamente obtido para que, juntos, definam uma melhor solução. Sendo assim, é 

comum que haja uma comparação entre os conceitos identificados na literatura e o desempenho 

observado na prática, a fim de verificar se as informações estão alinhadas e coerentes ou se há 

algum tipo de divergência.  

Após esse processo, a última etapa dessa fase consiste na elaboração de um plano 

de ação que vise a solução do problema encontrado, elegendo o responsável por sua execução 

e estabelecendo um prazo de implementação (MELLO, TURRIONI, XAVIER, CAMPOS, 

2012). O plano de ação desenhado deve responder alguns questionamentos: O que precisa 

mudar? Em quais partes da organização? Quais os tipos de mudança necessárias? Que tipo de 

apoio é necessário? Como é o compromisso a ser formalizado? Qual a possível resistência? 

Segundo Coughlan e Coghlan (2002), essas são questões essenciais a seres respondidas para 

que o plano seja aplicável. 

É nesta etapa que ocorre, então, a implementação dos planos de ação definidos 

anteriormente, através novamente da colaboração entre pesquisadores e membros-chave da 

organização (COUGHLAN E COGHLAN, 2002). Também é nesta fase que ocorre de fato a 

transformação proposta pela pesquisa-ação, sempre visando solucionar o problema inicialmente 

levantado e aprofundar a teoria estudada através de um método mais quantitativo 

(THIOLLENT, 2007). 
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3.1.4 Implementação das Ações 

 

É nesta etapa que ocorre, então, a implementação dos planos de ação definidos 

anteriormente, através novamente da colaboração entre pesquisadores e membros-chave da 

organização (COUGHLAN E COGHLAN, 2002). É nesta fase que ocorre de fato a 

transformação proposta pela pesquisa-ação, sempre visando solucionar o problema inicialmente 

levantado e aprofundar a teoria estudada através de um método mais quantitativo 

(THIOLLENT, 2007). 

Portanto, é feita a apresentação do painel de indicadores desenvolvido para os 

membros da organização envolvidos ou não na construção, mas que também têm seu padrão de 

trabalho impactado pelo modelo. Em seguida, é implementado o sistema de indicadores em 

relação à campanha descrita no presente estudo, de modo a acompanhar sempre se todas as 

faces do projeto estão sendo abordadas pelas perspectivas, objetivos e, principalmente, 

indicadores desenvolvidos. 

 

3.1.5 Avaliação de Resultados e Geração de Relatório 

 

Na última fase, é realizada a avaliação dos resultados a fim de avaliar se os objetivos 

foram de pesquisa foram atingidos e as proposições estabelecidas foram atendidas, para garantir 

que não houve perda de foco ao longo do estudo.  

Westbrook (1995) afirma que o processo da pesquisa-ação precisa ser gerenciado 

de maneira proativa, pois a qualidade dos resultados é dependente não só do projeto de pesquisa 

e seus resultados, mas também da sua gestão. Essa avaliação consiste numa análise e 

compreensão dos resultados da ação implementada e de uma revisão de todo o processo, a fim 

de proporcionar lições aprendidas que possam suportar e beneficiar pesquisas futuras com os 

erros e acertos de um ciclo finalizado (COUGHLAN E COGHLAN, 2002). 

Os resultados podem ser avaliados de diversas maneiras: reuniões entre o 

pesquisador e colaboradores da empresa (MATTOS NETO, 2005; LEONEL, 2007; 

NORONHA, 2009; CARVALHO, 2009), apresentações para direção e membros interessados 

(MIGUEL, 2009); análise dos indicadores estabelecidos na etapa de coleta de dados, 

comparando os resultados obtidos antes e depois da intervenção do pesquisador (MIGUEL, 

2009; CARVALHO, 2009); e avaliação de projetos de pesquisa similares com e sem 

intervenção por parte do pesquisador (CARVALHO, 2009).  
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A primeira maneira de avaliação permite um resultado que une a análise acadêmica 

e prática por parte das pessoas que contribuíram para a construção do modelo. Já a segunda 

alternativa, proporciona a contribuição por parte da alta hierarquia da organização como um 

novo ponto de vista, possivelmente mais estratégico. O terceiro modo evidencia as melhorias 

na estratégia ao comparar com as campanhas anteriores realizadas sem um painel de indicadores 

para suportar. Por fim, a última maneira de avaliação permite compreender as evoluções em 

comparação com as ações realizadas sem o suporte acadêmico do pesquisador. 

Depois da coleta dos dados, é função do pesquisador desenvolver uma narrativa da 

pesquisa realizada, na qual serão registrados os desdobramentos da aplicação do método até a 

chegada ao resultado final apresentado (MELLO, TURRIONI, XAVIER, CAMPOS, 2012). 

Todas essas etapas estão detalhadas na figura 3, acrescidas de uma atividade extra 

denominada ciclo de melhoria e aprendizagem (planejar, implementar, observar/avaliar, 

refletir/agir) compõem, juntas, a estrutura da pesquisa-ação, metodologia que será aplicada 

neste trabalho. 

 

Figura 6: Detalhamento das fases, etapas e atividades da estrutura proposta para pesquisa-ação quando iniciadas 

pelo pesquisador. - Fonte: Mello, Turrioni, Xavier, Campos (2012) 
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4 Capítulo 4. Aplicação do Método 

 

No presente capítulo, serão aplicadas as cinco etapas da estrutura da pesquisa-ação, 

com o objetivo de obter uma solução para um dado problema pautada no conteúdo presente na 

descrição do método. 

 

4.1.1 Planejamento da Pesquisa-ação 

 

A etapa de identificação do problema permitiu observar que, na empresa em 

questão, as ativações de trade marketing são bem executadas, porém a avaliação dos resultados 

é executada de forma deficiente, visto que poucos indicadores são acompanhados, muitas vezes 

sem contemplar todas as frentes propostas pela campanha. 

Além disso, foi realizado e registrado o mapeamento de conceitos na literatura 

necessários para a realização da pesquisa no capítulo 2 do presente estudo, a revisão de 

literatura, e no capítulo 3, a metodologia. Nesse caso foi necessária a compreensão de conceitos 

como trade marketing e temas relacionados a isso, além da definição da ferramenta Balanced 

Scorecard, suas características e implementação, e, por fim, da estrutura e conceito do método 

da pesquisa-ação. 

A partir da realização da revisão da literatura acerca desses conceitos, é possível 

selecionar a unidade de análise, que no caso se trata da campanha já citada no presente estudo 

relacionada à linha de produtos capilares no formato de “Compre e Concorra”. 

Dentre as possíveis técnicas de coleta de dados, as consideradas mais apropriadas, 

dadas a disponibilidade de informações e de pessoas envolvidas foram a participação em 

reuniões e seminários e análise de documentos como atas e relatórios. 

Definidas essas etapas, é então elaborado o chamado protocolo de pesquisa-ação 

adaptando as seções típicas descritas na figura 6 ao caso abordado no presente estudo: 

 

Seção Subseções Descrição 

Visão geral 

do projeto 

de pesquisa-

ação 

Objetivos Determinar um modelo de desenvolvimento de 

painel de indicadores de desempenho para 

campanhas de Trade marketing 

Questões de pesquisa Quais indicadores necessários para averiguar os 

resultados de campanhas de Trade marketing? 
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Problema a ser 

solucionado 

Avaliação atual de resultados pouco abrangente das 

campanhas de Trade marketing  

Contribuição 

científica 

Utilização de uma ferramenta de planejamento 

estratégico empresarial para o desenvolvimento de 

um painel de indicadores de desempenho para 

campanhas de trade marketing com formatos de 

projetos 

Leituras importantes ALVAREZ, F. J. S. M. Trade marketing: a conquista 

do consumidor no ponto-de-venda. São 

Paulo: Saraiva, 2008. 

KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. A 

estratégia em ação: Balanced Scorecard. Gulf 

Professional Publishing, 1997. 

Procedimen

tos de 

campo 

Unidade de análise Campanha de trade marketing no formato “Compre 

e Concorra” de uma linha de produtos capilares. 

Grupo de pesquisa Pesquisador (estagiária), orientador do estudo e 

analista líder da campanha. 

Autoridade Analista líder da campanha. 

Agenda de coleta de 

dados 

Coleta única realizada ao final da campanha 

(Setembro de 2020). 

Ciclos de melhoria e 

aprendizagem 

Planejar a pesquisa, coletar os dados, propor um 

modelo de Balanced Scorecard, realizar reuniões de 

discussão, adaptar o modelo criado às novas ideias 

e aplicar os dados coletados no novo modelo. 

Fontes gerais de 

informação 

Participação em reuniões e seminários e análise de 

documentos como atas e relatórios. 

Questões de 

Pesquisa 

Questões específicas 

para o pesquisador 

para a coleta de dados 

• Quais indicadores foram considerados? 

• Quais as perspectivas englobadas por esses 

indicadores? 

• Existiam metas pré-estabelecidas para os 

indicadores coletados? 



38 

 

 

C1 - Internal use 

Lista de fontes de 

evidências prováveis 

após cada questão 

Atas e relatórios enviados após finalização da 

execução da ação e da coleta de resultados, 

Planilha de disposição 

de dados 
Apresentada na Figura 7. 

Guia para 

relatório de 

pesquisa-

ação 

Resumo Não se aplica. 

Formato de narrativa Monografia. 

Indicação de 

quantidade de 

documentos utilizados 

Foram utilizados 4 (quatro) documentos para a 

coleta de dados. 

Especificação de 

informações 

bibliográficas 

Consta no final do estudo, na seção 5, chamada 

“Referências Bibliográficas”. 

Especificação de 

outras documentações 

• Relatório gerencial de 2019 desenvolvido 

pela agência para a campanha abordada no 

estudo. 

• Relatório final de 2019 desenvolvido pela 

agência para a campanha abordada no 

estudo. 

• Relatório oficial de 2019 desenvolvido pela 

equipe da marca para a campanha 

anteriormente realizada, no formato 

“Compre e Recarregue”. 

 

Tabela 1: Protocolo de Pesquisa-ação 

 

No presente estudo, não se faz necessária a aplicação do quadro resumo, visto que as 

etapas da pesquisa-ação foram descritas ao longo  da seção 3.1 e suas aplicações estão 

explicitadas no decorrer da seção 3.2, bem como as avaliações e aprendizados obtidos a partir 

de cada uma das etapas da metodologia. 
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4.1.2 Coleta de Dados 

 

O método de coleta de dados escolhido foi a análise documental, que consiste em 

um processo de identificação, verificação e apreciação de documentos relacionados ao assunto 

abordado, com o objetivo de extrair uma reflexão da fonte de dados, permitir a localização, 

identificação, organização e avaliação das informações obtidas no documento e contextualizar 

os fatos (MOREIRA, 2005). 

As vantagens da análise documental são o baixo custo e a estabilidade e 

confiabilidade das informações, que são imutáveis e pouco dependentes de interpretação. Esse 

método é o mais apropriado para o caso, dado que a campanha já foi realizada, os resultados 

foram coletados e relatórios e atas foram desenvolvidos consolidando os números obtidos e os 

respectivos indicadores extraídos e analisados.  

 A utilização desse método permite tanto avaliar os resultados obtidos na campanha para 

aplicação direta no Balanced Scorecard a ser desenvolvido, quanto observar quais indicadores 

foram considerados para avaliar esses resultados.  

 Para aplicar o método, foram utilizadas duas etapas principais: apuração e organização 

do material e análise crítica do conteúdo. A primeira etapa faz parte da coleta de dados, 

enquanto a segunda enquadra-se na seção “Análise de Dados e Planejamento das ações” que 

aparece na sequência.  

 Os materiais utilizados para essa apuração foram os relatórios desenvolvidos para uma 

campanha realizada no ano de 2019, no formato “Compre e Recarregue”, ou seja, na compra 

dos produtos da mesma marca de produtos capilares, o consumidor era recompensado com um 

valor disponibilizado para realização de recarga de celulares. Os relatórios utilizados foram 

tanto desenvolvidos pela equipe de trade marketing da marca quanto pela agência que foi 

contratada para dar suporte à operacionalização da campanha. 

 Todos os documentos utilizados para a coleta de dados possuem dados previamente 

tratados, ou seja, não são dados coletados diretamente da fonte. No caso dos relatórios 

desenvolvidos pela agência promocional, os dados foram tratados pela própria agência e 

enviados já no formato de relatório. Já no caso dos relatórios obtidos com as equipes da marca, 

os dados foram obtidos numa base de dados interna da organização e também tratados pela 

equipe para o envio do relatório em questão. 

 Os documentos desenvolvidos pela agência contemplam dados específicos da campanha 

abordada no presente estudo e do respectivo público participante. As métricas observadas 

nesses relatórios foram: 
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• Total de acessos ao site da campanha 

• Total de usuários cadastrados no site 

• Total de participações (notas fiscais cadastradas no site) 

• Número de consumidores premiados 

• % de conversão de acessos em cadastros 

• Tempo médio de navegação no site da campanha 

• % de acessos por tipo de dispositivo 

• Ganhadores por UF 

• Faixa etária de consumidores cadastrados 

• Gênero de consumidores cadastrados 

Enquanto isso, o relatório oficial da equipe desenvolvido para a campanha de 2019 

abrange dados mais gerais relacionados ao crescimento da marca, Market share, abrangência 

da campanha, engajamento dos consumidores, contrapartidas obtidas com os clientes 

participantes, estoque nos pontos de venda, Sell In, Sell Out e ativações de visibilidade 

especiais. Os indicadores utilizados foram: 

• % cobertura de clientes em Sell In 

• Evolução de Market share 

• Valor das contrapartidas obtidas com clientes participantes 

• Valor de investimento total 

• Total de acessos ao site da campanha 

• Total de participações 

• Total de premiações  

• Total de usuários cadastrados no site 

• Média de cupons por participante 

• Ticket médio das participações 

• Valor total das participações 

• % de atingimento da meta de recargas planejadas 

• Índice de ruptura de estoque da marca 

• % de crescimento em Sell In na marca no total ano em relação ao ano 

anterior 

• % de crescimento em Sell Out na marca no total ano em relação ao ano 

anterior 

• Valor obtido com a margem de produtos vendidos durante a campanha 
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• % de atingimento do objetivo de vendas para cada cliente 

•  % de atingimento da audiência planejada com mídias televisivas 

• % de crescimento em Sell Out na marca no total ano em relação ao ano 

anterior 

As métricas identificadas nos documentos apurados foram determinados sem 

aplicação à estrutura do Balanced Scorecard ou outra ferramenta de planejamento estratégico 

voltado ao desenvolvimento de um painel de indicadores. Além disso, também não foram 

estabelecidas previamente metas para esses indicadores, para que fosse realizado um 

acompanhamento contínuo ao longo do desenvolvimento da campanha. 

Seguindo esse modelo, os dados podem ser considerados relevantes para 

compreender e analisar o desempenho ao término da campanha, porém não possibilitam uma 

avaliação do planejamento e uma comparação entre as expectativas e o que foi realizado. 

Através desses documentos, obteve-se também os resultados coletados da 

campanha realizada em 2019, que foram multiplicados por um ou mais fatores aleatórios 

visando preservar o sigilo dos dados da organização, listados na tabela abaixo. Esses dados 

serão utilizados posteriormente para a aplicação nos indicadores de desempenho que serão 

desenvolvidos no presente estudo. 

Métrica Valor 

Total de acessos ao site da campanha 66.814 

Total de usuários cadastrados no site 21.297 

Total de participações (notas fiscais cadastradas no site) 25.634 

Número de consumidores premiados 1.751 

% de conversão de acessos em cadastros 0 

Tempo médio de navegação no site da campanha 5min e 54s 

% de acessos por tipo de dispositivo - mobile 94,12% 

% de acessos por tipo de dispositivo - tablet 0,63% 

% de acessos por tipo de dispositivo - desktop 5,25% 

Faixa etária de consumidores cadastrados - +45 anos 22,81% 

Faixa etária de consumidores cadastrados - 31 a 45 anos 47,76% 

Faixa etária de consumidores cadastrados - 26 a 30 anos 10,19% 

Faixa etária de consumidores cadastrados - 18 a 25 anos 19,24% 

Gênero de consumidores cadastrados - Feminino 88,72% 

Gênero de consumidores cadastrados - Masculino 11,28% 

Gênero de consumidores cadastrados - Não binário 0,00% 

% cobertura de clientes em Sell In 73,60% 

Market share Inicial 6,3 

Market share Pós Campanha 6,5 
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Valor das contrapartidas obtidas com clientes participantes 1.734.000 

Índice de ruptura de estoque da marca 16% 

% de crescimento em Sell In na marca no total ano em relação ao ano anterior 21% 

% de crescimento em Sell Out na marca no total ano em relação ao ano anterior 22% 

 

Tabela 2: Resultados coletados da campanha 

A proposta da utilização da ferramenta do BSC para o desenvolvimento do painel 

de indicadores para a campanha de 2020 é proporcionar uma organização das métricas 

utilizadas, atribuir metas a elas, associá-las a objetivos estratégicos enquadrados em 

perspectivas e, principalmente, propor novos objetivos e indicadores ainda não utilizados, para 

proporcionar uma análise completa e sistêmica da campanha, de modo que estejam alinhados à 

estratégia da companhia. 

 

4.1.3 Análise de Dados e Planejamento das Ações 

 

Para a realização da análise de dados, é necessária a contribuição de um colaborador 

da organização, dado que este possui maior conhecimento sobre os problemas cotidianos da 

empresa e suas limitações e ambições, além de ser a pessoa que implantar e acompanhar a 

execução das ações posteriormente. Já a fase de análise dos problemas relacionados à pesquisa 

deve ser concentrada na atuação do pesquisador, que detém maior conhecimento sobre o 

método científico (MELLO, TURRIONI, XAVIER, CAMPOS, 2012). No caso do presente 

estudo, o pesquisador é também membro da organização em estudo, portanto a etapa da análise 

de dados foi centralizada nele. 

A análise de dados abordará a segunda etapa do modelo de análise documental 

utilizado na coleta de dados, para realizar a chamada análise crítica do conteúdo coletado. 

Segundo Mello, Turrioni, Xavier, Campos (2012), nesta fase da pesquisa-ação é realizada a 

comparação dos dados obtidos com a teoria estudada na revisão de literatura.  

Portanto, o intuito desta etapa é avaliar os indicadores que foram utilizados na 

campanha em questão, classificar esses indicadores dentro das perspectivas que compõem o 

BSC e identificar se eles estão alinhados e como contribuem para o alcance da estratégia da 

companhia. Também é nesta etapa que se verifica a presença ou ausência de elementos do 

Balanced Scorecard, como por exemplo os objetivos estratégicos. 

Primeiramente, foram enquadradas as métricas coletadas dentro da estrutura de 

quatro perspectivas propostas pelo Balanced Scorecard, conforme ilustra a Figura 7 abaixo. 
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Figura 7: Métricas coletadas aplicadas às perspectivas do BSC 

Pela figura acima, é possível verificar um desequilíbrio entre as quatro perspectivas, 

com um enfoque significativo nas perspectivas Clientes e Financeira. Tendo em vista o 

referencial teórico estudado sobre trade marketing, essa concentração de esforços voltada para 

a experiência do consumidor e para os resultados financeiros é uma tendência natural do setor, 

por sua essência centralizada na execução no ponto de venda e nos respectivos reflexos nos 

dados de Sell In e Sell Out. A figura também ajuda a perceber a falta de uma relação clara entre 

as métricas utilizadas pela organização para mensuração de resultados. 

As métricas classificadas na perspectiva de clientes são, em sua maioria, 

provenientes dos relatórios desenvolvidos pela agência, visto que esta, por se tratar de uma 

empresa contratada pela organização, somente possui acesso aos dados relacionados às 

características dos consumidores que participaram da campanha. Enquanto a perspectiva 

financeira é mais composta pelos dados coletados nos relatórios internos da organização, cujas 

fontes são, em grande parte, as bases de dados de Sell In e Sell Out oficiais da empresa. 

No entanto, é fundamental abranger todas as perspectivas do BSC para garantir que 

todas as frentes da campanha estão sendo abordadas pelos indicadores determinados. Conforme 

visto na revisão de literatura, por mais que adaptáveis à realidade de cada organizada, as quatro 

perspectivas são ideais para contemplar os principais aspectos de qualquer negócio. 

Por esse motivo torna-se importante, primeiramente, incluir indicadores voltados 

para as perspectivas de processos internos, visando garantir uma boa execução das atividades 
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que dão suporte para o acontecimento das ações, e de aprendizado e crescimento para avaliar 

questões relacionadas a clima organizacional, satisfação e desempenho dos colaboradores e 

treinamentos dos colaboradores envolvidos na campanha. 

Além disso, as métricas que hoje são medidas pela organização são informações 

mais abrangentes das quais não é possível extrair uma conclusão sobre o desempenho da 

campanha. É necessário, então, transformá-las em indicadores mais detalhados, que são capazes 

de indicar se as estratégias desenvolvidas pela campanha estão no caminho certo ou precisam 

ser revistas. 

Dessa forma, foi iniciada a etapa de planejamento das ações, visando cumprir a 

função da pesquisa-ação que é obter a resolução de um problema prático (MELLO, TURRIONI, 

XAVIER, CAMPOS, 2012), similar à elaboração de um plano de ação. Neste momento, foi 

desenvolvido um painel inicial do BSC, pautado nas teorias aprendidas durante a revisão de 

literatura dos temas de Trade marketing e de Balanced Scorecard e nos dados coletados a partir 

dos relatórios analisados na etapa anterior da pesquisa. 

Esse painel inicial será utilizado na etapa de implementação das ações, na qual será 

feita a aplicação dos resultados práticos obtidos com a realização da campanha para que, após 

isso, sejam feitas análises críticas a esse modelo tanto por parte do pesquisador quanto dos 

demais membros do grupo de pesquisa, visando obter um painel final considerado ideal para a 

avaliação das principais frentes e aspectos da campanha estudada. 

Seguindo a orientação da estrutura estudada na revisão de literatura, um painel de 

indicadores no modelo Balanced Scorecard possui os seguintes componentes: as perspectivas 

(Financeira, Clientes, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento), os objetivos 

estratégicos (enquadrados em cada uma das perspectivas), os indicadores estratégicos (que 

visam medir quão perto a organização está no atingimento de seus objetivos estratégicos) e as 

metas atribuídas a cada um desses indicadores. 

Tanto os objetivos quanto os indicadores estratégicos traçados devem objetivar 

sempre a tradução da estratégia da organização como um todo. Portanto, para a definição desses 

componentes, antes foi necessária a compreensão da missão, visão e dos valores da organização 

para que, com base nisso, seja possível definir uma estratégia alinhada para a Campanha de 

Trade marketing em questão. 

Após a realização desse estudo sobre a estratégia da organização, foram 

determinados os objetivos estratégicos referentes à campanha de Trade marketing no formato 

“Compre e Concorra”, objeto de estudo do presente trabalho, associados a cada uma das quatro 

perspectivas do modelo do Balanced Scorecard. 
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A perspectiva Financeira, por consolidar os resultados “finais” da campanha, foi a 

primeira a ter seus objetivos definidos, pautados em pilares fundamentais para campanhas de 

Trade marketing, como Sell Out, Market share e rentabilidade. O intuito desses objetivos é 

garantir o aumento das vendas dos produtos envolvidos na campanha, gerar um aumento da 

fatia de mercado que a marca obtém, mas garantindo que a campanha seja rentável e 

financeiramente viável. Os objetivos estratégicos financeiros definidos foram: 

• Crescer em Sell Out na marca  

• Garantir a rentabilidade da campanha  

 

Em seguida, a partir da perspectiva Financeira, iniciou-se a construção da 

perspectiva de Clientes, o foco foi no alcance, captação e fidelização dos consumidores que 

foram impactados pela campanha através das principais ferramentas e técnicas de Trade 

marketing implementadas para atingir o público, comunicar e despertar o interesse tanto pelo 

benefício da campanha (Compre e Concorra) quanto pela própria marca. Sendo assim, obteve-

se os seguintes objetivos estratégicos para clientes: 

• Recrutar consumidores no ponto de venda através de PLVs comunicando a 

campanha 

• Alcançar novos consumidores através das estratégias de mídia digital da 

campanha 

• Fidelizar os consumidores atraídos pelo benefício da campanha 

 

Os objetivos de clientes deram origem, então, para a perspectiva de Processos 

Internos, na qual foram definidos objetivos estratégicos direcionados para os processos do setor 

de Trade marketing e de áreas correlatas que são fundamentais para garantir a execução correta 

da campanha em questão. Esses objetivos são concentrados em quatro pilares principais a serem 

executados nos pontos de venda: ruptura de estoque, share (espaço) de gôndola (também 

chamado de Facing dentro da organização), execução de PLVs e presença de mix completo. 

São indicadores de processos internos: 

• Minimizar da ruptura nos pontos de venda 

• Aumentar facing (share de gôndola) 

• Garantir excelência na execução da campanha 

• Assegurar presença do mix completo nos pontos de venda estratégicos para 

a campanha 
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Por fim, no contexto da perspectiva de Aprendizado e Crescimento, o objeto de 

foco é a equipe de promotores, visto que estes são os responsáveis pela execução da campanha 

nos pontos de venda e suas atividades são fundamentais para garantir o alcance dos objetivos 

da perspectiva anterior de Processos Internos. Por essa razão, os objetivos definidos para a 

última perspectiva englobam, primeiramente, o engajamento dessa equipe com a campanha de 

incentivo de vendas proposta internamente e, em segundo lugar, o reconhecimento dos demais 

setores da organização quanto ao trabalho desempenhado por essa equipe, chegando aos 

seguintes objetivos estratégicos: 

• Garantir engajamento dos promotores a partir de incentivos de vendas e 

campanhas internas 

• Fortalecer reconhecimento interno dos promotores 

 

A partir da definição desses objetivos estratégicos, são determinados os indicadores 

de desempenho capazes de mensurar cada um dos objetivos estratégicos. Esses indicadores, 

conforme visto ao longo da Revisão de Literatura, são compostos por métricas e metas 

atribuídas a elas. As métricas são os cálculos realizados para medir os indicadores, já as metas 

são os valores que se deseja alcançar em cada uma dessas métricas. 

As métricas de cada perspectiva e suas respectivas descrições são: 

• Financeira 

1. Crescimento em Sell Out – Associado ao objetivo estratégico “Crescer 

em Sell Out na Marca”, calcula o crescimento em Sell Out da marca em 

relação a um período anterior (no caso, em relação aos meses de Julho 

e Agosto de 2019). A fórmula do indicador seria, então: 

(𝑆𝑒𝑙𝑙 𝑂𝑢𝑡 𝐽𝑢𝑙 𝑒 𝐴𝑔𝑜/2020 −  𝑆𝑒𝑙𝑙 𝑂𝑢𝑡 𝐽𝑢𝑙 𝑒 𝐴𝑔𝑜/2019)

𝑆𝑒𝑙𝑙 𝑂𝑢𝑡 𝐽𝑢𝑙ℎ𝑜 𝑒 𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜/2019
𝑥100% 

 

2. Giro – Também se associa ao objetivo estratégico “Crescer em Sell Out 

na Marca”, pois calcula o Sell Out total da marca sobre a positivação, 

ou seja, sobre o número de Pontos de Venda em que a marca é 

encontrada, obtendo a seguinte fórmula: 

𝑆𝑒𝑙𝑙 𝑂𝑢𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎
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3. CAC (Custo de Aquisição de Clientes) – Relacionado ao objetivo 

estratégico “Garantir rentabilidade da campanha”, calcula o valor 

investido na campanha sobre o número de consumidores atraídos. A 

fórmula utilizada para essa métrica é: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛ℎ𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑡𝑒
 

 

4. ROI (Retorno sobre Investimento) – Esse indicador é bastante utilizado 

e também se refere à rentabilidade da campanha, pois obtém seu 

resultado final com base no valor de quanto a organização ganhou ou 

perdeu com a campanha. Sua fórmula é: 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜
 

• Clientes 

1. PLVs por Ponto de Venda - calcula a quantidade de PLVs 

implementados pelo total de Pontos de Venda participantes da 

campanha, com a fórmula: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝐿𝑉𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝐷𝑉𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

2. Alcance de mídia – obtém o alcance das mídias digitais sobre o total de 

consumidores do mercado capilar. A Fórmula é: 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑠 𝑚í𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑖𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟
 

 

3. Crescimento em Market share – calcula os pontos percentuais de 

crescimento do Market share em relação à última leitura obtida anterior 

à campanha (no caso, em relação ao bimestre anterior), obtendo a 

seguinte fórmula:  

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 𝐽𝑢𝑙ℎ𝑜 𝑒 𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜/2020 − 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑀𝑎𝑖𝑜 𝑒 𝐽𝑢𝑛ℎ𝑜/2020 

 

• Processos Internos 

1. Ruptura de estoque – calcula o grau de ruptura de estoque no ponto de 

venda e se relaciona com o objetivo estratégico que visa minimizar esse 

indicador. O cálculo da ruptura de estoque é:  
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𝑃𝐷𝑉𝑠 𝑛ã𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑢𝑒𝑚 𝑜𝑠 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 

𝑃𝐷𝑉𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
 

 

2. Execução de Facing – Tem o objetivo de calcular o espaço ocupado pela 

marca nas gôndolas dos Pontos de Venda e se relaciona com o objetivo 

estratégico “Aumentar Share de gôndola”. Sua fórmula é: 

𝐸𝑠𝑝𝑎ç𝑜 𝑑𝑎 𝑔ô𝑛𝑑𝑜𝑙𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎

𝐸𝑠𝑝𝑎ç𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑛𝑎 𝑔ô𝑛𝑑𝑜𝑙𝑎
 

 

3. Implementação de PLV – Esse indicador mede a execução dos PLVs 

planejados pela campanha, com o objetivo de calcular quantos deles 

foram implementados.  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝐿𝑉𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝐷𝑉𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

 

4. Execução de Mix – O indicador de execução de mix indica se todos os 

produtos da marca estão presentes nos pontos de venda participantes da 

campanha e se relaciona com o objetivo estratégico “Assegurar presença 

do mix completo nos pontos de venda estratégicos”. 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑖𝑥 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛ℎ𝑎
 

 

• Aprendizado e Crescimento 

1. Participações em incentivos de vendas – Relacionado com o objetivo 

estratégico “Garantir engajamento dos promotores com incentivos de 

vendas e campanhas internas”, calcula o total de participações dos 

promotores nas ações de incentivos de vendas e campanhas internas 

sobre o número total de promotores, sob a fórmula: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
 

2. Votos em campanhas do Instagram – obtém o nível de engajamento dos 

demais colaboradores da organização nas votações das campanhas 

realizadas no Instagram para incentivo de vendas dos promotores e tem 
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relação com o objetivo estratégico “Fortalecer reconhecimento interno 

dos promotores”. A métrica do indicador é: 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛ℎ𝑎 𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎çã𝑜
 

  

As metas referentes a cada um desses indicadores foram definidas com base na 

experiência organizacional do pesquisador e utilizando a metodologia SMART desenvolvida 

por Doran (1981). É um método que descreve que as metas são consideradas eficientes quando 

são específicas (Specific), mensuráveis (Measurable), alcançáveis (Assignable), realistas 

(Realistics) e temporais (Time-related). 

O desenvolvimento do Balanced Scorecard se dará com base em uma ou mais 

iterações, ou seja, de ciclos de elaboração, validação e aperfeiçoamento do modelo até atingir 

um resultado capaz de solucionar os problemas que motivaram a pesquisa. 

Com todos os componentes definidos, a primeira iteração resultou então em uma versão 

inicial do painel de indicadores que associa as métricas descritas acima aos objetivos 

estratégicos, classificados dentre as perspectivas, de modo a representar visualmente a 

estratégia da campanha em questão: 

 

Figura 8: Primeiro modelo de BSC para a campanha de Trade marketing 
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Após a primeira iteração, serão realizadas a segunda e terceira iterações, sendo elas em 

formato de entrevista individual, com o orientador do presente estudo e, posteriormente, com o 

colaborador da organização que foi líder da campanha, compondo a segunda e terceira 

iterações.  

O objetivo dessas rodadas de validação é obter ponderações e críticas tanto do ponto de 

vista acadêmico, no caso orientador, quanto do ponto de vista prático e interno da organização, 

nos casos do líder da campanha, com o intuito de obter um novo modelo otimizado ao final de 

cada uma delas. 

 Na segunda iteração, foi realizada uma entrevista individual com o orientador do 

presente estudo, que propôs as seguintes alterações: 

• Inclusão de uma estratégia final, que seria no caso a Expansão em vendas 

na marca através da campanha; 

• Perspectiva Financeira: 

o Substituição do indicador “CAC pelo indicador de Valor investido 

na campanha, dado que este suportará o cálculo do ROI, indicador 

mais importante da perspectiva financeira; 

• Perspectiva Clientes: 

o Transferência do indicador de giro para a perspectiva de clientes, 

associado ao objetivo estratégico “Recrutar consumidores no ponto 

de venda através dos PLVs; 

• Perspectiva Aprendizado e Crescimento: 

o Inclusão de um objetivo estratégico e um indicador de desempenho 

na perspectiva de Aprendizado e Crescimento voltados para o 

acompanhamento de horas de treinamento em negociação para a 

equipe comercial, responsável por negociar aspectos como espaços 

de PLVs nos pontos de venda, compra de produtos e espaço em 

gôndola, que são englobados na perspectiva de Processos Internos. 

 

Considerando esses ajustes, foi obtida uma segunda versão do painel de 

indicadores, conforme figura abaixo: 
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Figura 9: Segundo modelo de BSC para a campanha de Trade marketing 

  

Em seguida, na realização da terceira iteração em entrevista com o colaborador líder da 

campanha, foram propostos os ajustes: 

• Clientes 

1. Inclusão o objetivo estratégico “Aumentar o ticket médio da marca” 

e associá-lo ao indicador de Ticket Médio; 

2. União os dois objetivos estratégicos “Recrutar consumidores no 

ponto de venda através de PLVs” e “Alcançar novos consumidores 

através das estratégias de mídia” em um único objetivo, mais 

abrangente, chamado “Recrutar novos consumidores”, medido pelo 

indicador de “Crescimento em Market share”;  

3. Consequente retirada dos indicadores “PLVs por ponto de venda” e 

“Alcance de mídia”; 

4. Inclusão do objetivo estratégico “Garantir boa taxa de conversão de 

clientes na campanha” e do indicador “Taxa de conversão”, que 

mede o número de clientes participantes da campanha em relação ao 

número total de clientes que acessaram o site da campanha, ou seja, 

foram impactados e interessados por ela; 
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• Perspectiva de Processos Internos: 

5. Retirada do objetivo estratégico de “Aumentar Share de gôndola”, 

visto que, através do objetivo “Assegurar presença do mix completo 

nos pontos de venda estratégicos”, consequentemente o espaço de 

gôndola deverá ser aumentado; 

6. Especificação do objetivo “Garantir excelência na execução” para 

“Garantir excelência na execução de PLVs”. 

 

Através dessas críticas e sugestões, foi possível obter uma terceira e última versão 

do painel, representada na figura abaixo: 

 

Figura 10: Terceiro modelo de BSC para a campanha de Trade marketing 

 

 Este é um modelo otimizado, com objetivos estratégicos, métricas e metas 

desenvolvidos com o objetivo de dar suporte à campanha de trade marketing no formato 

“Compre e Concorra”, escolhida como objeto de estudo desta pesquisa. É válido ressaltar que 

esta versão trata-se de uma versão otimizada, porém não perfeita, de um painel de indicadores 

adequado à realidade desta campanha específica, com suas particularidades sendo consideradas 

para o desenvolvimento. Para obter um modelo considerado ideal ou perfeito, seriam 
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necessárias iterações infinitas, visto que a cada iteração serão sempre propostas alterações com 

o objetivo de melhorar o resultado obtido. 

 

4.1.4 Implementação das Ações 

 

Na etapa de implementação das ações, é feita a aplicação da última versão obtida 

na etapa anterior para a campanha de trade marketing no formato “Compre e Concorra”, 

abordada na etapa de revisão de literatura, visando avaliar se o modelo desenvolvido após as 

entrevistas é adequado para a gestão estratégica da campanha planejada para 2020, avaliando 

se está condizente ou não com a realidade da organização. 

O objetivo é testar o painel de indicadores desenvolvido utilizando a campanha que 

foi estabelecida como objeto da pesquisa. A partir desses dados, foram calculados os resultados 

para os indicadores de desempenho definidos na terceira iteração.  

• Financeira: 

1. ROI:  

𝑅𝑂𝐼 =  
𝑅$ 12.830.000 −  𝑅$ 1.950.000  

𝑅$ 1.950.000
= 5,6 

2. Crescimento em Sell Out  

𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑆𝑒𝑙𝑙 𝑂𝑢𝑡 =  
10.32.0000 −  8.230.000  

8.230.000
𝑥 100% = 25% 

3. Valor Investido 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜 =  𝑅$ 1.950.000  

 

• Clientes: 

1. Ticket Médio 

𝑇𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑀é𝑑𝑖𝑜 =  
 𝑅$ 825.000

28.795
= 𝑅$ 28,65  

2. Taxa de Conversão  

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 =  
 28.795

63.542
𝑥 100% = 45,3% 

3. Crescimento de Market share 

𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =  7,5% − 7,4% = 0,1% 

4. Giro 

𝐺𝑖𝑟𝑜 =
10.320.000

179.900
= 57 
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• Processos Internos 

1. Ruptura de estoque 

𝑅𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 = 14% 

2. Implementação de PLVs 

𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝐿𝑉𝑠 =
1.195

1.440
 𝑥 100% = 83% 

3. Execução de Mix 

𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑥 =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑀𝑖𝑥 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

• Aprendizado e Crescimento 

1. Participação em Incentivos de Vendas 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜 𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
 

2. Votos em Campanhas do Instagram 

𝑉𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛ℎ𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚 =
𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

3. Horas de Treinamento em negociação 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑒𝑖𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎çã𝑜 = 0 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Para as métricas “Participação em Incentivos de Vendas” e “Votos de Campanhas 

do Instagram”, não foi possível realizar o cálculo, visto que nenhum dado coletado na campanha 

contempla as informações relevantes para calculá-los. 

Após a implementação dos resultados obtidos na campanha, foi possível observar 

um ponto de melhoria no modelo desenvolvido, a fim de calcular indicadores de desempenho 

que de fato traduzam análises relevantes para a avaliação do desempenho da campanha: 

• Ajuste do objetivo estratégico “Assegurar presença do mix completo nos 

pontos de venda estratégicos”, especificando a necessidade da presença do 

mix completo dos quatro pilares da marca, ou seja, das linhas de produtos 

consideradas mais importantes para a marca. Essa alteração é necessária 

pois o mix total da marca em questão é muito grande e então seria utópico e 

improdutivo definir um objetivo relacionado à positivação tantos SKUs. 

Consequentemente, o indicador “Execução de mix” também seria alterado 

para a seguinte fórmula: 
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𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑥 =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑀𝑖𝑥 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 
 

 

Dadas essas alterações, o modelo final obtido para o painel de indicadores de 

desempenho com base na ferramenta Balanced Scorecard para a campanha de Trade 

marketing estudada é: 

 

Figura 11: Quarto modelo de BSC para a campanha de Trade marketing 

 

Este modelo é a versão otimizada que contempla os indicadores considerados 

adequados, utilizando a ferramenta BSC, para cobertura completa de uma avaliação de 

desempenho de uma campanha de trade marketing em torno de sua visão. 

 

4.1.5 Avaliação de Resultados e Geração de Relatório 

 

A última etapa da pesquisa-ação consiste numa análise dos resultados obtidos nas 

iterações e do modelo final desenvolvido na pesquisa e na geração de um relatório. 

É possível notar que a primeira iteração foi uma etapa inteiramente dependente das 

percepções e do estudo da literatura provenientes do pesquisador. Por essa razão, trata-se de 

uma etapa extremamente relevante, pois é nela que ocorre a conciliação dos conhecimentos 
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acadêmico e prático desenvolvidos ao longo do presente estudo para a obtenção de um painel 

de indicadores de desempenho prático, implementável e que aborde toda a estratégia da 

campanha. 

Analisando a segunda iteração, foi possível notar que as alterações sugeridas pelo 

professor orientador foram mais relacionadas à definição do conceito do Balanced Scorecard, 

à classificação dos objetivos estratégicos e indicadores de desempenho nas perspectivas e à 

necessidade de compreensão da relação entre eles para o atingimento de uma estratégia bem 

definida. 

Enquanto isso, a terceira iteração concentrou-se em ajustes mais relacionados ao 

negócio e à operacionalização das campanhas como um todo, removendo indicadores 

redundantes e focalizando indicadores de desempenho mais alinhados com o dia a dia da 

organização e do setor de trade marketing. 

Em uma análise mais aprofundada sobre as perspectivas, seus objetivos estratégicos 

e os respectivos indicadores, foi possível notar que os indicadores financeiros estão estritamente 

relacionados aos valores de investimento e ao Sell Out do período da campanha. Indicadores 

relacionados, por exemplo, à margem do produto são considerados relevantes para a estratégia 

da organização, porém não tangem às atividades e aos objetivos de uma equipe e de uma 

campanha de trade marketing. 

A perspectiva dos clientes, por outro lado, é uma perspectiva extremamente 

explorada em uma campanha de trade marketing, já que, conforme estudado na revisão de 

literatura, é um setor muito direcionado para a experiência do consumidor no ponto de venda e 

como atraí-lo para a compra. 

Já a perspectiva de processos internos, por mais operacional e distante da atuação 

de trade marketing que possa parecer, contempla diversos objetivos estratégicos necessários e 

monitorados pelo setor para que o desempenho da campanha seja positivo.  

Um outro ponto observado foi que nulidade das horas de treinamento em 

negociação voltadas para os times comercial e trade marketing e a ausência de acesso aos 

resultados de participação e voto nas campanhas de Instagram e de Incentivo de Vendas 

destacam que a perspectiva de Aprendizado e Crescimento é menos contemplada dentre as 

quatro na campanha em questão. 

A presente etapa da metodologia também envolve a geração de um relatório de 

pesquisa-ação, porém entende-se que o próprio conteúdo do presente estudo aborda exatamente 

todas as seções que deveriam compor o relatório: a elaboração de um quadro resumo, os 

critérios de avaliação utilizados em cada ciclo, as atividades realizadas (com os respectivos 
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participantes indicados em cada uma delas), os resultados de cada avaliação e os aprendizados 

e melhorias extraídos (MELLO, TURRIONI, XAVIER, CAMPOS, 2012). 

 

5 Capítulo 5. Conclusão 

 

A partir do desenvolvimento do presente estudo, foi possível perceber que o 

contexto em que surgiu a área de trade marketing ainda é muito recente e passível de 

transformações. Como se trata de um conceito criado na década de 1990 e ainda bastante 

embrionário no mercado brasileiro, a área está em constante adaptação nas indústrias em que 

se insere. Isso também se reflete na literatura, na qual encontra-se com facilidade definições do 

termo trade marketing, porém poucos desdobramentos acerca da sua implementação e 

estratégia. 

Dessa forma, o desenvolvimento de um modelo painel de indicadores para 

campanhas de trade marketing torna-se um estudo bem-vindo e pioneiro na literatura. Além 

disso, através da revisão de literatura, foi possível confirmar que o sistema do Balanced 

Scorecard é a ferramenta mais adequada para o desenvolvimento desse painel, visto que 

contempla as quatro perspectivas (financeira, clientes, processos internos e aprendizado e 

crescimento), tornando possível uma definição completa das estratégias das ações de trade 

marketing, e expandindo os horizontes acerca dos indicadores a serem monitorados, que 

normalmente se restringem a avaliar o retorno sobre os investimentos realizados. 

Enquanto isso, o estudo da pesquisa-ação proporcionou o conhecimento de um 

método que permite a colaboração entre pesquisador e membros da organização. Foi possível 

perceber, através da literatura, que o resultado final se torna mais rico, por ser composto pelo 

conhecimento prático daqueles que vivenciam no cotidiano o problema abordado e pela 

contribuição teórica coletada pelo pesquisador e pelo orientador da pesquisa. 

Além disso, através da implementação da metodologia e da obtenção de um painel 

de indicadores otimizado, foi possível concluir que as campanhas de trade marketing, assim 

como as organizações, podem obter uma gestão estratégica mais executada quando 

direcionados através de um painel de indicadores de desempenho que meçam, avaliem e 

acompanhem a estratégia definida. 

O resultado obtido permitiu obter respostas para as duas questões principais que o 

estudo visava responder: qual o modelo ideal para a construção de um painel de indicadores de 

desempenho para a campanha de trade marketing abordada e quais os indicadores adequados 



58 

 

 

C1 - Internal use 

para a mensuração de resultados desta campanha. O modelo encontrado como ideal para a 

obtenção deste painel foi o Balanced Scorecard, através da implementação da metodologia de 

pesquisa-ação e os indicadores adequados foram obtidos após as três iterações para adequação 

da versão final do BSC.  

No entanto, a metodologia da pesquisa-ação abre precedentes para a necessidade de 

um aperfeiçoamento dos resultados obtidos, visto que, para a obtenção de um resultado 

considerado ideal, seriam necessárias iterações infinitas, considerando que a cada iteração serão 

sempre propostas alterações com a finalidade de aprimorar cada vez mais as versões 

desenvolvidas. 

Por fim, o presente estudo serve, na literatura, como uma proposição de modelo 

para desenvolvimento de um painel de indicadores de desempenho para futuras campanhas e 

ações de trade marketing. Em pesquisas futuras, pode-se, por exemplo, utilizar o modelo 

proposto no presente estudo para o desenvolvimento de novos painéis, que explorem com maior 

profundidade a etapa de definição de metas ou AS iniciativas e orçamento de planos de ação, 

que são componentes do BSC que não foram abordados no presente estudo. 
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