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O Comitê de Trade Marketing tem como objetivo desenvolver e alavancar 
a área de Trade Marketing no País, organizando um fórum para debater os 
diversificados aspectos técnicos, legais e operacionais relacionados à 
atividade, de forma a zelar pelo seu crescimento e promover o aprimora-
mento dos profissionais que nela atuam.

MISSÃO

Desenvolver o setor de Trade Marketing brasileiro por meio da busca 
constante de capacitação profissional, racionalização de processos e/ou 
desburocratização da atividade, boas práticas de mercado e desoneração 
da carga tributária e trabalhista.

VALORES

Ética 

Respeito às leis da livre concorrência.

 LIVE MARKETING 
 

É o guarda-chuva que abarca todas as atividades e ferramentas de 
marketing que promovam integração e experiência entre marcas, empre-
sas, produtos ou serviços e seu público-alvo. É o Marketing Vivo, ao vivo, 
que se utiliza do contato e da experiência sensorial para alcançar objeti-
vos estratégicos de construção de marca, vendas e fidelização. Estão sob 
esse guarda-chuva o Marketing Promocional, o Trade Marketing, o Marke- 
ting de Incentivo e todas as ferramentas inerentes a cada um desses 
segmentos, como os eventos, por exemplo. 



O QUE É
MARKETING?
TRADE
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Trade Marketing é o conjunto de técnicas voltadas ao entendimento, 
desenvolvimento e aplicação de ferramentas de marketing para aprimorar 
o relacionamento das marcas com seus canais de vendas e, por meio 
destes, com seus consumidores. 

Essas ações fortalecem a relação fabricante-varejista, com o objetivo de 
criar uma experiência de compra positiva para o consumidor no PDV e 
assim aumentar as vendas. Ao promover ações de relacionamento com o 
consumidor, o Trade Marketing atua incentivando o giro dos produtos e 
exerce um papel importante nas atividades de shopper marketing dos 
fabricantes. 

No canal de distribuição, integra a função de vender ao varejista - selling 
in e a função de promover e comunicar o produto ao consumidor, buscan-
do a venda - selling out. Esta dinâmica reflete a evolução dos papeis exer-
cidos pelos fabricantes nas ações de pull (puxar, ou fazer com que o 
consumidor procure o produto) e push (empurrar, ou colocar o produto à 
disposição do consumidor da melhor forma possível). 

Também estão relacionados ao Trade Marketing os conceitos de: 

1) Last Mile Marketing (Marketing de última milha), caracterizado pelas 
ações que influenciam o comportamento dos compradores entre a 
decisão de sair de casa para comprar e o momento do fechamento da 
compra. 

2) Shopper Marketing (Marketing ao comprador), que tem como base 
atividades para influenciar o momento da compra, amparadas em um 
profundo entendimento sobre o comportamento do shopper.   

3) Inteligência de Mercado, que enfatiza a informação como elemento 
crucial para o desenvolvimento das funções de trade marketing. Neste 
sentido, as tecnologias têm contribuído amplamente para o seu pleno 
desenvolvimento, entre elas, os smartphones, tablets, aplicativos, plani-
lhas eletrônicas, BI (Business Intelligence) e outros. 
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Num passado remoto, era comum que os promotores de vendas coletas-
sem manualmente as informações de preço, market share e posiciona-
mento em formulários de papel e as enviassem, via correios, para a agên-
cia de trade marketing – que, por sua vez, com os formulários em mãos, 
tabulava os dados em planilha, elaborava relatórios gerenciais e os envia-
va para os clientes. Com os resultados em mãos, os clientes tomavam as 
devidas decisões e, em sinergia com as agências, aprimoravam os proje-
tos, elaboravam ações promocionais e estratégias. 

Com o avanço da tecnologia e a maior cobertura das redes de telefonia no 
País, a área de Trade Marketing se beneficiou com uma busca de dados 
mais precisa e rápida, fugindo do antigo formato. Com isto, tornou-se 
comum o surgimento de startups, com a proposta de desenhar sistemas 
personalizados e adequados à necessidade de cada cliente, bem como a 
consolidação e a força da área, que parte para estratégias que vão além 
da gestão de promotores e merchandising. Hoje, esses sistemas permitem 
desde a inserção do roteiro de um promotor até a abertura de chamados, 
devido a rupturas, além de uma visualização geográfica do ponto exato 
do qual partiram as informações. 

Não obstante, os sistemas permitiram redução de custos e aprimoramen-
to da sinergia entre cliente e agência, graças à ampla integração entre as 
plataformas. Trocando em miúdos: hoje, um promotor de venda coleta as 
informações no PDV a partir de um smartphone. Essas informações já 
estão disponíveis on-line para a equipe de coordenadores e para o próprio 
cliente, por meio de perfis específicos de acesso. Assim, um processo que 
antes era longo e moroso, hoje é rápido, ágil e em real time, possibilitando 
relatórios gerenciais sobre preço, presença do produto, presença do 
promotor no PDV, ruptura, frentes (planogramas) e market share. Além 
disso, com os mecanismos de BI, é possível criar relatórios e cruzar infor-
mações a qualquer momento. Como foi ressaltado, a nova dinâmica 
permite elaborar roteiros melhores e tornar a comunicação mais eficiente 
entre toda a equipe e entre cliente e agência. A demanda também será 
melhor, assim como a oferta e a distribuição de produtos no PDV. Como 
resultado, obtém-se a redução dos custos e o aumento da competitivi-
dade. 



O MERCADO
DE TRADE
MARKETING E
PROMOTORES
NO BRASIL
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Um estudo econômico encomendado pelo Comitê de Trade Marketing para a 
Felisoni Consultores Associados, em março de 2014, ressalta que o mercado de 
Live Marketing no Brasil movimenta aproximadamente R$ 40 bilhões anuais. 

Neste mercado, que envolve outras atividades e estratégias de marketing, está 
incluída a área de Trade Marketing, que responde por cerca de R$ 13 bilhões 
anuais e conta com aproximadamente 300 mil promotores alocados em 
milhares de pontos de vendas, segundo levantamento realizado com as maiores 
empresas do segmento no Brasil.

OBJETIVOS DO TRADE MARKETING 

• Criar um relacionamento estratégico entre o fornecedor e os PDVs.

• Criar uma ligação entre as áreas de Marketing e Vendas.

• Planejar canais de venda e clientes-chave (key accounts).

• Melhorar o posicionamento das marcas e dos produtos no varejo.

• Garantir a atuação da marca junto aos consumidores finais.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DO TRADE MARKETING

• Orientar o aprimoramento das relações entre fabricantes, prestadores de 
serviços e varejistas.

• Buscar o entendimento do consumidor, analisando hábitos e preferências no 
ponto de venda.

• Atender clientes “olho no olho” no ponto de venda, além de gerenciar e moni-
torar estoques e apoiar o abastecimento de produtos.

• Expor os produtos/marca de forma atrativa, visando conquistar o consumidor 
e envolvê-lo por meio da experimentação.



VIAGEM DE INCENTIVO
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SERVIÇOS REALIZADOS EM TRADE MARKETING

• Planejamento e criação de ações para diferentes canais de vendas e 
distribuição de produtos.

• Recrutamento, seleção e contratação de profissionais para atuação nos 
pontos de vendas com diferentes perfis e funções e formatos de contratação. 

• Treinamento e capacitação dos profissionais contratados, de acordo com as 
necessidades da indústria/produto.

• Gestão das equipes de campo, com controle de roteirização de visitas, 
turnover, pagamento de benefícios, entrega de materiais de suporte etc.

• Gerenciamento das ações de trade por meio de execução e ativação nos dife-
rentes pontos de vendas e canais, contemplando a implementação de plano-
gramas, pontos de exposição, positivação, atendimento aos consumidores e 
informações para  vendedores.

• Gestão de informações, com coleta de dados nos PDVs, análise dos dados 
apurados e monitoramento do comportamento do consumidor. 

• Estratégia promocional, desenvolvida a partir de análises das informações 
coletadas ou de share para aumento de participação, adequação de 
margem/markup e otimização de investimentos.

• Criação de ações de marketing/ativação, focadas por público-alvo determina-
do para maximizar vendas e aumentar o giro dos produtos nos PDVs.

• Gestão da execução, realizando monitoramento e acompanhamento integral 
da execução dos projetos/operações nos canais de vendas.

• Gestão da logística, criando soluções sob medida para cada cliente. Entre as 
atividades possíveis, destacam-se a interface e administração de fornecedores, 
controle de cadastro dos materiais, avaliação de estoque e pedidos, além de 
sugestão da quantidade de itens a serem produzidos.



A IMPORTÂNCIA 
DO TRADE 
MARKETING 
O VAREJO



Entendimento do briefing, respostas e soluções precisas e interação entre 
as partes envolvidas são as principais características a serem consid-
eradas no início do processo de escolha. É neste momento que se instaura 
a relação de confiança e quando o contratante percebe que encontrou um 
parceiro para longa data, comprometido com a melhor realização, segun-
do as condições pré-estabelecidas. 

Existem profissionais e empresas de Incentivo que, pelo seu sólido históri-
co desenvolvido ao longo dos anos, têm muita experiência para atender 
às necessidades e aos desejos da empresa contratante. Essa é a hora de 
avaliar a criatividade e a inovação presentes no projeto e sua vinculação 
às necessidades do público-alvo ao qual se destina. Conhecimento 
profundo do setor e da dinâmica das campanhas e viagens de Incentivo 
são fundamentais, uma vez que esse tipo de serviço exige uma especial-
ização 

Alicerçada no bom desenvolvimento dos itens anteriores, a eficiência é a 
entrega de qualidade, com a promoção de uma viagem que corresponda 
ou supere a expectativa do cliente que a contratou; única, como uma 
viagem de incentivo deve ser. E isso só se alcança por meio do desenvolvi-
mento duradouro e sólido de relacionamento e parcerias com os fornece-
dores envolvidos no processo e com os destinos que estejam preparados 
para receber esse tipo de público. É necessária competência específica 
para orquestrar todos os detalhes e variáveis desse produto tão peculiar.

12

Leia opinião de Eduardo Fernandes Castro, 
gerente de Trade Marketing e Canais da 

BASF, sobre o tema.

Ações de trade marketing geram aumento das vendas no varejo e em 
pontos de distribuição e ainda promovem o relacionamento direto da 
marca com o consumidor final. Mas sua participação não é menos impor-
tante para a indústria. “Principalmente nos setores que trabalham com um 
número muito grande de itens, como lojas de materiais de construção e 
supermercados, essas ações de trade marketing são fundamentais para a 
divulgação dos produtos e de seus benefícios para os consumidores”, diz 
Eduardo Fernandes de Castro, gerente do departamento de Trade 
Marketing e Canais da Basf, empresa do setor químico, e Presidente do 
Comitê de Trade Marketing da Associação Brasileira de Anunciantes 
(ABA).

Em alguns setores, usar a experimentação como ferramenta de divul-
gação do produto e de satisfação ajuda o consumidor a evitar uma 
compra que não atenderia à sua necessidade. Alguns itens demandam 
venda assistida e profissionais preparados para esclarecer dúvidas, desta-
car benefícios, além de estarem atualizados quanto a alterações ou lança-
mentos, para fornecer informações corretas.  

Nesse contexto, é fundamental a parceria com a agência de trade         
marketing, que cuida da correta exposição do produto, segue um plano 
estabelecido e garante que a qualidade desse produto seja percebida 
pelo consumidor.  A agência garante o atendimento em diversas regiões 
com a mesma agilidade e qualidade, o que facilita a tomada de decisão da 
indústria, demonstra resultados detalhados e ainda atende de forma dife- 
renciada consumidores locais.  

Uma estratégia que tem se mostrado positiva é despertar o consumidor 
para alguma necessidade. “Todo consumidor possui necessidades não 
percebidas no momento da compra; com representantes de marcas no 
ponto de venda, ele leva produtos ou serviços dos quais até o momento 
da ação não havia percebido ou se lembrado”, diz Eduardo Castro. Com 
essa experiência, o consumidor fica satisfeito com a compra, cria fideli-
dade com a marca ou produto e, assim como a indústria se beneficia com 
a recompra.

Para estabelecer processos que garantam a qualidade na execução das 
ações de trade nos canais de venda e distribuição, existem duas formas. A 
primeira é que a indústria tenha um departamento especializado, com 
equipe própria de trade marketing, merchandising e promotores. A 
segunda, a contratação de empresas especializadas que garantam esta 
qualidade na execução.
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Alguns fatores, porém, podem dificultar a formação de equipe própria, 
como o head count limitado (uma vez que essas ações vão requerer mais 
pessoas em Recursos Humanos e Treinamento, além da equipe de trade); 
dificuldades geográficas para o gerenciamento, treinamento e 
contratação da equipe; inexperiência na área de Trade Marketing ou 
dificuldades na contratação de mão de obra especializada.  Nestes casos, 
as empresas especializadas fornecem seu know-how para acelerar as 
ações e conquistar melhores resultados com mensuração detalhada.

Presencial e virtual
Embora tenha um crescimento contínuo no mercado a cada ano, a venda 
on-line nem sempre substitui a presença no ponto de venda. “Em segmen-
tos em que o produto é conhecido ou não possui variações que neces-
sitem de uma venda assistida, é esperada a compra on-line. Mas em 
outros, como é o caso das lojas de materiais de construção, as pessoas 
querem ir pessoalmente. O prazer da compra, principalmente em merca-
dos como o Brasil, nunca deixará de existir.”

Veja o enfoque de Marcia Gugliota, Gerente 
Regional NNE de Merchandisers da P&G, 

sobre a importância da relação da indústria 
com o PDV.

O Brasil é um dos mais importantes mercados para a empresa global 
Procter & Gamble, que oferece dezenas de produtos nos segmentos de 
beleza feminina e masculina e de cuidados com o lar e a família. São mais 
de 20 marcas bem conhecidas pelo consumidor, o que remete à importân-
cia do trade marketing. 

“A loja é onde tudo acontece”, diz Marcia Gugliotta, gerente regional NNE 
de Merchandisers  da P&G. “É nela que o consumidor se depara com os 
produtos, novidades, lançamentos e é impactado positiva ou negativa-
mente; portanto, a experiência de compra positiva, enriquecida com as 
ações de trade, pode fazer a diferença”.

Para chamar a atenção do consumidor, todas os processos inseridos em 
ação no PDV possuem um papel determinante no momento da compra, 
desde a organização do layout de gôndola e o material promocional 
distribuído até a presença de demonstradoras em lançamentos de produ-
tos.  “Exposições de produtos correlatos a uma mesma linha, por exemplo, 
podem capturar novos consumidores para outra categoria e exposições 
nos check outs podem impulsionar vendas. Sem dúvida, a contribuição do 
trade marketing é sempre positiva para o varejo e a indústria.” 
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O treinamento e a capacitação da equipe e as ferramentas de controle são 
pontos-chave para garantir a qualidade da execução no PDV. “Uma equipe 
bem treinada, além de propiciar uma melhor apresentação da categoria, é 
capaz de atuar diretamente na redução dos estoques, eliminando ruptu -
ras e garantindo um giro de inventário mais eficaz.  Já as ferramentas de 
controle adequadas garantem o monitoramento à distância e o controle 
da qualidade de execução,  permitindo  uma atuação mais assertiva e 
rápida na correção de problemas”.

Neste cenário, o trabalho do promotor é ainda mais representativo para 
garantir a boa performance de vendas das marcas e das categorias no 
ponto de venda.  Ele é o agente multiplicador da estratégia de exposição 
das marcas definida pela indústria com base nos fundamentos de geren- 
ciamento de categoria e no estudo do perfil do consumidor. Para Márcia, 
o papel do promotor alavanca vendas não só para a indústria, mas para o 
varejo também. “Além do mais, essa pessoa garante a limpeza e organi-
zação das gôndolas e fiscaliza o vencimento dos produtos, o que evita 
perdas e até multas. Para tal, é imprescindível uma equipe bem treinada, 
que possa oferecer os resultados esperados.”

Claro que toda a capacitação envolve um trabalho conjunto entre a 
empresa e uma agência de trade totalmente sintonizada com o mercado. 
“O expertise da agência é fundamental na seleção, contratação e gestão 
de profissionais qualificados para as atividades no PDV; à indústria, cabe 
a atividade de capacitação técnica de produtos e categorias”, diz Marcia 
Gugliotta. 

Completando o seu raciocínio com relação às melhores práticas no PDV, 
Marcia Gugliotta acrescenta que as vendas on-line não prejudicam a 
venda nas lojas, pelo contrário, podem até contribuir. Para ela, no caso da 
indústria de bens de consumo, higiene e beleza, esse modelo ainda está 
no início, mas tem sua importância no canal web. E conclui: “É o consumi-
dor que decide qual experiência de compra quer ter.”

 



CLASSIFICAÇÃO
DOS SERVIÇOS DAS
AGÊNCIAS DE

TRADE
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São diversos os serviços que uma agência de trade desenvolve, consi- 
derando as necessidades de cada cliente, que podem se enquadrar em 
três classificações diferentes para as agências, de acordo com as ativi-
dades desenvolvidas:

Nível 1 – Básico – Agências de Execução Operacional:

• Recrutamento e seleção próprios, realizados por profissionais especia- 
lizados.
• Cumprimento das leis trabalhistas, com salários e benefícios pagos em 
dia.
• Obtenção de certidões negativas obtidas junto ao INSS, Receita Federal, 
ISS e FGTS.
• Comprovação do recolhimento de suas obrigações trabalhistas e impos-
tos.

Nível 2 – Agências de Táticas/Operacionais - atuam por demanda e de 
acordo com a estratégia do cliente. Além dos serviços descritos no 

nível 1, oferecem:
   
• Implantação da operação baseada em informações e conhecimento de 
mercado.
• Logística operacional adequada aos recursos disponíveis.
• Experiência comprovada em gestão de equipes e supervisão de ope- 
rações.
• Processos operacionais específicos para a atividade.
• Treinamento comportamental e infraestrutura de apoio.
• Capacidade financeira.
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Nível 3 – Agências Estratégicas - oferecem direcionamento 
estratégico ao cliente.

Além dos serviços dos níveis 1 e 2, estão incluídos:

• Planejamento baseado em inteligência de mercado.
• Sistema para gestão das informações e ações nos PDVs.
• Monitoramento integral da equipe realizada pela equipe de Back Office 
das agências.
• Participação nas decisões estratégicas.
• Incentivo à equipe e ao varejo.
• Treinamentos específicos, não técnicos.
• Comprometimento com resultados.
• Indicadores de desempenho da equipe (KPI – Key Performance 
Indicator).
• Confidencialidade.
• Gestor de Trade Marketing exclusivo no atendimento.

Além dessas atividades, uma agência também poderá desenvolver 
serviços de: 

• Business Intelligence: relatórios on-line, monitoramento da equipe via 
GPS, know store, know logistic, inteligência geográfica.
• Produção de eventos, treinamentos e materiais gráficos.
• Ações de marketing promocional: sampling e pedágio, entre outros.
• Ações relacionadas, como merchandising e atividades direcionadas ao 
PDV, conforme as necessidades do cliente.



SERVIÇOS
COMPLEMENTARES 
EM TRADE 
MARKETING
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São soluções que estimulam a ativação de uma marca ou de um produto 
e promovem a sua aproximação com canais de vendas, equipes de 
promotores e consumidores. Podem ser utilizadas isoladamente ou 
integradas a projetos de atendimento em trade marketing.

Exemplos:

• Eventos diferenciados.
• Treinamentos especiais. 
• Projetos de merchandising e desenvolvimento de materiais de comuni-
cação para  pontos de venda.
• Projetos  especiais – feiras, carretas, exposições e convenções, entre 
outros.
• Uniformização da equipe para reforço da marca.
• Desenvolvimento de brindes personalizados.
• Auditoria de concorrência.
• Logística promocional.
• Serviços de criação de peças.

Entre os resultados esperados, estão: rentabilizar ações nos pontos de 
venda, melhorar a relação entre os envolvidos, reduzir custos, readequar 
metas, incrementar as vendas, elevar a produtividade e aumentar o 
marketing share da marca.

A - LOGÍSTICA 
A logística é muito mais do que apenas o transporte de mercadorias. É 
uma estratégia usada pelas empresas com o objetivo de procurar meios 
de reduzir os custos de distribuição, gerenciando todas as atividades 
relacionadas a ela, a fim de melhorar a eficiência durante a circulação dos 
materiais.

A logística promocional é composta de várias etapas: recebimento do 
material, armazenagem, gestão de estoque, transporte e positivação 
(instalação) nos pontos de venda. Em alguns casos, ocorre também a 
logística reversa, responsável pelo envio dos resíduos e materiais obsole-
tos das ações a canais adequados.

Na elaboração de uma campanha ou evento, a logística promocional deve 
ser levada em consideração desde o início do processo (concepção da 
ideia), pois sua contribuição no planejamento pode viabilizar a maximi-
zação dos resultados, dimensionando sua distribuição e produção 
técnica.
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Atualmente, a logística responde por 15% a 20% do custo total de uma 
campanha promocional e pode significar o sucesso ou insucesso da 
estratégia de Marketing.

No processo de logística, é preciso sempre prestar atenção no tempo. 
Pontualidade é um diferencial. Por mais simples que possa parecer, por 
mais que seja uma obrigação, há diversos casos em que prazos não são 
cumpridos; afinal, o atual modelo de sistema de transporte no Brasil não 
contribui para a viabilização do cumprimento de entregas, distribuição e 
positivações. Nos períodos de chuva, por exemplo, as péssimas condições 
das estradas podem motivar atrasos, pois os veículos não conseguem 
atingir seu melhor desempenho, além de aumentar gastos com com-
bustível e manutenção e, principalmente, o tempo de entrega. (consulte 
também o Guia de Boas Práticas em Planejamento Logístico no Live 
Marketing, elaborado pelo Comitê de Planejamento Logístico da AMPRO)

A questão fiscal no Brasil é outro ponto importante. Devido às diferenças 
no ICMS entre os Estados, as barreiras fiscais entre acabam gerando inter-
pretações confusas e diversas, o que pode acarretar a retenção de produ-
tos e até mesmo o pagamento de multas por conta de diferenças de 
alíquota.
 

B - PROMOÇÃO DE VENDAS
 
Dentro dos 4P’s do Marketing (produto, preço, promoção e praça), temos 
a promoção, confundida muitas vezes com um simples desconto no valor 
de venda do produto. Mas não é apenas isso. É um método utilizado 
quando se quer resultados em curto prazo e, por ser possível medir o ROI 
(Return On Investment), vem sendo cada vez mais realizado e defendido 
por gestores de diversas indústrias.

Outro grande motivo para a utilização da promoção de vendas vem dos 
elevados custos de publicidade, junto com as inúmeras restrições que 
esse mercado sofre a cada dia. Com isso, as empresas recorrem à 
promoção de vendas como forma de mostrar os benefícios do seu produ-
to de forma criativa aos consumidores e diferenciar-se da concorrência 
acirrada.

A promoção de vendas pode envolver cupons de desconto e de sorte, self 
liquidated, premiação a vendedores, pacotes promocionais (leve 2, 
pague 1), entre outros.
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É importante frisar que, ao planejar uma promoção de vendas, é necessário 
estudar quem é o público-alvo e o que está pedindo naquele momento. 
Uma promoção mal elaborada gera não somente altos prejuízos finan-
ceiros, como também um grave problema para a imagem da marca.

No site da Caixa Econômica Federal há orientações sobre a implemen-
tação, regulamentação e formatos de autorizações de promoções em que 
os consumidores poderão ser premiados com brindes ou valores em 
dinheiro. 
Confira no link: http://www.caixa.gov.br/pj/pj_comercial/mp/promo-
coes_comerciais/dist_grat_premios/index.asp

C - PROGRAMAS DE INCENTIVO DE VENDAS 
  
O programa de incentivo é um recurso autopagável para alcançar objeti-
vos e metas de forma rápida e sustentável. Uma poderosa ferramenta de 
transformação de pessoas, do ponto de vista comportamental. 

Funciona como um verdadeiro “lapidador de diamantes” ao despertar o 
que cada pessoa tem de melhor: talento, criatividade, competitividade, 
conhecimento, garra, visão estratégica, comprometimento e envolvimento, 
entre outros skills fundamentais para o sucesso. De forma rápida e 
eficiente, reúne e integra os mais diversos públicos em torno de objetivos 
comuns para alcançar resultados consistentes e duráveis. 
 
Veja algumas dicas básicas que se deve ter em mente na hora de planejar 
uma campanha. Importante: busque sempre a orientação de empresas 
especializadas. 

Conceito
Marketing de Incentivo é uma ferramenta utilizada para motivar equipes 
internas, distribuidores e revendedores a atingirem objetivos e metas, 
oferecendo premiação e reconhecimento para as melhores performances. 



22

Objetivos mais frequentes:

• Aumento de produtividade. 
• Vendas. 
• Lançamento de produtos. 
• Treinamento.
• Desova de estoques.
• Integração entre áreas. 
• Melhora de ambiente de trabalho. 
• Mudança de cultura corporativa. 
• Fusões e aquisições.
• Qualidade.
• Redução de acidentes e absenteísmo.

ESTRUTURA DE UMA CAMPANHA DE INCENTIVO 

O processo para desenvolvimento de uma campanha de incentivo 
obedece a alguns passos importantes: 

• Diagnóstico – Estudo do mercado e da concorrência, potencial da 
empresa, histórico de campanhas, perfil do público, canais de comuni-
cação e verba necessária.
• Planejamento – Definição dos objetivos e metas, mecânica de partici-
pação, estratégias de envolvimento e comunicação, metodologia de men-
suração de resultados e formas adequadas de premiação.
• Lançamento – Reunião dos participantes em torno dos objetivos da cam-
panha. Normalmente, um evento é a melhor maneira de conquistar o 
envolvimento e o comprometimento de todos, nivelando conhecimento e 
alinhando estratégias.
• Sustentação – Ações para manter participantes motivados para a 
conquista de resultados cada vez melhores. Neste momento, é importante 
também dar feedback e, se a campanha for de longa duração, fazer reco-  
nhecimentos e premiações intermediárias.
• Encerramento – Reconhecimento das melhores performances e prepa-
ração para novos desafios.
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TIPOS DE PREMIAÇÃO MAIS UTILIZADOS 

• Viagens exclusivas – a premiação mais desejada e com maior residual de 
lembrança.

• Catálogos de produtos – liberdade de escolha e possibilidade de envol- 
ver os familiares do participante.

• Cartões de premiação – rápidos e eficientes.

• Produtos desejados.

• Jantares, troféus, status, benefícios e vantagens especiais.

Importante

• Estabelecer metas possíveis de serem alcançadas – este é o primeiro 
passo para despertar o sentimento de “eu posso chegar lá”.

• Adequar o período de duração para se atingir a meta estabelecida.

• Desenvolver uma mecânica de participação clara e justa; afinal, as 
pessoas precisam saber para onde vão e o que a empresa espera delas.

• Manter o público informado sobre resultados alcançados e movimen-
tações do mercado.

• Saber como as pessoas são motivadas, para oferecer reconhecimentos e 
prêmios que realmente agradem.

Por fim, é preciso lembrar que uma das grandes vantagens dos programas 
de incentivo é que são autopagáveis, além de manter os resultados das 
empresas em patamares elevados, mesmo após o encerramento. Empre-
sas com bom clima organizacional e gestão transparente chegam a produ-
zir 30% a mais do que outras.



FORMATOS
DE 
CONTRATAÇÃO DE 
PROJETOS DE 
TRADE MARKETING
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TERCEIRIZAÇÃO 

É a contratação de serviços especializados ligados à atividade-meio do 
tomador. Para este procedimento administrativo, a prestadora de serviços 
poderá compor, em seu quadro de colaboradores, profissionais dedicados 
ao cliente. Contudo, o vínculo empregatício destes trabalhadores é com a 
prestadora de serviços, desde que o tomador de serviços respeite os 
princípios mencionados no Artigo 3º da CLT: subordinação, pessoalidade 
e onerosidade.

TRABALHO TEMPORÁRIO
 

É a prestação de serviços de uma pessoa física para uma jurídica, respei- 
tando a Lei 6.019/74, exclusivamente para atender à necessidade 
transitória de substituição de seu pessoal (quadro efetivo) ou acréscimo 
extraordinário de serviços (exemplo: Páscoa, Dia das mães, Natal e outras 
sazonalidades).
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Dúvidas Frequentes 
1) Quando se pode contratar o trabalho temporário por meio da Lei 
6.019/74?

A Lei 6.019/74, regulamentada pelo Decreto nº 73.841 de 13 de março de 
1974, é a que rege o trabalho temporário. 

A contratação nesta modalidade poderá ser realizada tanto em ativi-
dade-meio quanto na atividade-fim do tomador de serviços, desde que 
atendido um dos motivos justificadores previstos na Lei 6.019/74.

A substituição de pessoal regular e permanente ocorre quando o empre-
gador precisa suprir a ausência de um funcionário efetivo, como por 
exemplo, no caso de acidentes de trabalho, doenças, férias, licença- 
maternidade e afastamentos.

O acréscimo extraordinário é o aumento da demanda de serviços, comum 
em épocas sazonais que resultam em "pico de vendas" ou "pico de 
produção", tais como: Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal e outros.

Até recentemente, a vigência do contrato de trabalho firmado com o 
profissional temporário, não poderia exceder a 3 (três) meses, sendo 
possível sua prorrogação por igual período, desde que exista motivo 
justificador da demanda e autorizado pelo Ministério do Trabalho e Previ-
dência Social.  

A Portaria n° 789 de 02 de junho de 2014  do Ministério do Trabalho 
estabeleceu novas instruções para o contrato de trabalho temporário e o 
fornecimento de dados relacionados ao estudo do mercado de trabalho, 
conforme resumo abaixo: 

A Portaria prevê a possibilidade de prorrogação do contrato de trabalho 
para casos de substituição, podendo perdurar até nove meses. As 
condições para prorrogação estão previstas na Portaria  789, cláusula 2º, 
itens I e II.

Art. 2º Na hipótese legal de substituição transitória de pessoal regular e 
permanente, o contrato poderá ser pactuado por mais de 3 (três) meses, 
com relação a um mesmo empregado, nas seguintes situações:

I – quando ocorrerem circunstâncias, já conhecidas na data da sua 
celebração, que justifiquem a contratação de trabalhador temporário por 
período superior a 3 (três) meses; ou

II – quando houver motivo que justifique a prorrogação de 
contrato de trabalho temporário, que exceda o prazo 
total de 3 (três) meses de duração.
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A empresa de trabalho temporário deverá solicitar as autorizações desta 
Portaria por meio da página eletrônica do MTE, obedecendo aos 
seguintes prazos:

§ 1º Quando se tratar de celebração de contrato de trabalho temporário 
com prazo superior a 3 (três) meses, a solicitação de autorização deve ser 
feita com antecedência mínima de cinco dias de seu início.

§ 2º Quando se tratar de prorrogação de contrato de trabalho temporário, 
a solicitação de autorização deve ser feita até cinco dias antes do termo 
final inicialmente previsto.

Obs. Não se aplica a Portaria 789 para prorrogações sob fundamento de 
acréscimo extraordinário.

2) O que pode ser terceirizado respeitando a súmula 331 do TST?  

A terceirização é uma prática que tem como objetivo otimizar o custo e 
aumentar a qualidade na entrega das atividades-meio das empresas. 

Tal modalidade de prestação de serviço pode ser utilizada em larga escala 
por empresas de quaisquer portes e segmentos, que buscam aperfeiçoar 
os resultados, desburocratizando aquelas atividades consideradas 
acessórias. A terceirização permite um foco mais eficiente em seu 
negócio principal, tornando as empresas mais competitivas e rentáveis. 
Atualmente, no Brasil, não há uma legislação específica que regulamenta 
a terceirização. Existem diversos projetos de Lei que buscam suprir esta 
lacuna presente na Legislação Brasileira, dentre eles, o PL 4.330/04 do 
Deputado Sandro Mabel, ainda pendente no Congresso Nacional.

O principal objetivo deste projeto é impor condições que tragam garan-
tias para as empresas tomadoras de serviços, prestadoras de serviços e 
dos trabalhadores envolvidos na atividade terceirizada.

Enquanto a norma que regulamenta a terceirização não for aprovada e 
não estiver em vigor, a contratação continua amparada pela Súmula 331 
do Tribunal Superior do Trabalho.

A referida súmula, em seu Inciso III, dispõe que “não forma vínculo de 
emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 
7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços 
especializados ligados à atividade-meio do tomador”.

O princípio básico, de acordo com o que dispõe o Inciso III da Súmula 331 
do TST, é que as empresas não podem terceirizar a sua atividade-fim. 
Todas aquelas atividades consideradas como meio, ou atividades 
acessórias, podem ser terceirizadas, nos termos da referida súmula.
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Para tanto, antes de se terceirizar uma atividade, as empresas deverão 
verificar seu objeto social. Por exemplo, uma fábrica de brinquedos não 
poderá terceirizar sua linha de produção, pois estará diretamente ligada à 
sua atividade-fim; contudo, todas aquelas atividades-meio, como serviços 
de limpeza, segurança, administração de recursos humanos, serviços 
jurídicos, áreas de propaganda e marketing promocional, manufatura, 
sistemas de informação e distribuição, entre outras, poderão ser tercei-
rizadas por serem consideradas acessórias à atividade principal.

Mesmo na atividade-meio, só é permitido terceirizar quando não houver 
subordinação hierárquica; deve-se efetivamente terceirizar uma atividade 
e não uma mão de obra. Locação de mão de obra no Brasil é ilegal, com 
exceção da mão de obra temporária, regida pela Lei. 6.019/74, que a 
autoriza.

Antes de proceder com a contratação de uma empresa prestadora de 
serviço, as empresas devem observar, para evitar riscos trabalhistas 
futuros, qual é, efetivamente, a sua atividade principal e atividade 
acessória ou “meio” e qual delas pode ser terceirizada.

Além da idoneidade e situação financeira da empresa prestadora, a 
empresa contratante deve solicitar regularmente certidões negativas e o 
envio dos comprovantes de pagamentos das verbas trabalhistas dos 
empregados envolvidos na prestação de serviço.

Observadas estas recomendações, as empresas poderão ter a garantia de 
que a atividade que se pretende terceirizar é acessória e que a prestadora 
de serviço é idônea e cumpridora de suas obrigações.

Verifica-se, assim, que a terceirização é um importante instrumento para 
o aumento de competividade das empresas e para a geração de 
empregos no Brasil. A desburocratização das atividades acessórias é uma 
opção prática, segura e rentável para que as empresas estejam apenas 
focadas em sua atividade principal. O Trade Marketing é considerado 
atividade-meio, sendo muito demandado por diversos tipos de indústrias 
e até o próprio varejo, que buscam melhorar o atendimento aos seus 
clientes e canais de vendas. Entende-se por atendimento a experiência de 
compra que inclui: disponibilização, precificação e exposição adequadas 
dos produtos, explicação correta aos consumidores, além de pesquisas e 
relacionamento com os canais e seus clientes. 

3)As empresas de trade marketing podem optar pelo regime do Simples 
Nacional?

As empresas do setor de Trade Marketing que realizam seus trabalhos por 
meio de serviços de mão de obra especializada (cessão e locação), não 
poderão ser beneficiados pelo Simples Nacional, por expressa vedação 
legal, conforme o artigo 17 da Lei Complementar 123/2006, que 
traz uma série de vedações à opção pelo Simples, como 
por exemplo, empresas que realizem locação e/ou 
cessão de mão de obra.



MODELOS
DE CONTRATOS
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RECOMENDAÇÕES DE CLÁUSULAS PARA 
CONTRATO ENTRE AGÊNCIA E 

CONTRATANTE
SEGUEM ABAIXO ALGUMAS SUGESTÕES DE CLÁUSULAS PARA 
COMPOR O CONTRATO ENTRE AGÊNCIA E CONTRATANTE:

ESTABILIDADE
Nos casos de estabilidade de emprego (como gestante ou acidente de      
trabalho), os custos mensais e rescisórios dos trabalhadores disponibiliza-
dos para a execução dos serviços serão pagos pela CONTRATANTE, 
acrescidos dos tributos incidentes em nota fiscal e taxa de administração 
de XX%. Tais valores serão devidos até o fim do período estabilitário.

PERICULOSIDADE
Caso a CONTRATANTE exija que o profissional utilize motocicleta para o 
desempenho de atividades em vias publicas, existirá o repasse do adicio- 
nal de periculosidade de 30% sob salário-base para a Contratante, acres-
cidos dos tributos incidentes em nota fiscal e taxa de administração de 
XX%.

CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS
A Concessão de novos benefícios ou direitos aos trabalhadores, decor-
rentes de alteração na legislação trabalhista ou convenção coletiva, impli-
cará no repasse dos devidos valores à Contratante.

TRIBUTOS
Caso sejam criados, após assinatura deste contrato, novos tributos, encar-
gos ou contribuições, ou modificados os já existentes de forma que altere 
a base de cálculo e/ou alíquotas dos atuais, ocasionando o aumento ou 
diminuição dos recolhimentos, com repercussão na economia contratual, 
será o preço revisado, de modo a recompor o equilíbrio econômico finan-
ceiro do contrato.
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RESILIÇÃO
O Contrato poderá ser resilido (encerrado imotivadamente) por qualquer 
uma das PARTES, a qualquer momento, sem qualquer ônus ou penali-
dade, de maneira unilateral e desmotivada, mediante notificação escrita à 
outra PARTE com, pelo menos, 60 (sessenta) dias de antecedência. 

Parágrafo primeiro: Na hipótese de resilição contratual, ressalvada a 
aplicação de eventuais penalidades, incorrerá a CONTRATANTE: 

Parágrafo segundo: Caso a CONTRATANTE promova a resilição contratual 
durante os primeiros 12 (doze) meses de vigência deste contrato, será 
devida em favor da CONTRATADA uma indenização equivalente a 50% 
(cinquenta por cento) da média de faturamento da CONTRATADA dos 
últimos 3 (três) meses.

INGERÊNCIA
A CONTRATANTE bem como qualquer empresa que seja sucessora 
controladora, controlada ou coligada, seus empregados, contratados ou 
terceiros sob sua responsabilidade legal ou contratual (para fins desta 
cláusula o “grupo econômico da contratante”) vão se abster de praticar 
qualquer ato que possa ser entendido ou interpretado a qualquer tempo 
como ato de gestão ou ingerência sobre a equipe da CONTRATADA bem 
como vão se abster de manter com esta qualquer relação que possa ser 
entendida ou interpretada a qualquer tempo como vínculo empregatício 
direto entre os integrantes da CONTRATADA e a CONTRATANTE e seu 
grupo econômico. Como exceção a esta regra, as partes acordam que 
haverá uma relação de troca de informações, para o bom andamento da 
prestação dos serviços ora contratados; esta relação não configura 
ingerência por parte da CONTRATANTE para com o funcionário da CON-
TRATADA.
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OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
Assumir exclusiva responsabilidade pelos contratos de trabalho celebra-
dos com seus empregados, contratados ou terceiros sob sua responsabili-
dade legal ou contratual, assim como por condenações ou penalidades 
eventualmente advindas de infrações cometidas e reclamações judiciais 
propostas pelos mesmos, eximindo a CONTRATANTE de qualquer 
responsabilidade em relação a tais contratações, obrigando-se ainda a 
indenizar a CONTRATANTE das despesas porventura incorridas em razão 
de demandas relacionadas às questões trabalhistas de responsabilidade 
exclusiva do CONTRATADO. 

Parágrafo único: Nos casos em que o CONTRATADO e/ou a CON-
TRATANTE venham a ser condenados na esfera trabalhista em decorrên-
cia de algum descumprimento que venha a ocorrer por culpa ou dolo por 
parte da CONTRATANTE, a cláusula acima descrita não se aplicará.

UNICIDADE CONTRATUAL
A CONTRATADA não responderá por questões trabalhistas advindas de 
relações jurídicas anteriores à data de assinatura deste contrato, especial-
mente os casos de unicidade contratual declarada judicialmente em razão 
do aproveitamento de empregados anteriormente vinculados a outro 
empregador, a pedido da própria CONTRATANTE.
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RECOMENDAÇÕES DE CLÁUSULAS PARA 
CONTRATO ENTRE AGÊNCIA E 

TRABALHADOR

SEGUEM ABAIXO ALGUMAS SUGESTÕES DE CLÁUSULAS PARA 
COMPOR O CONTRATO COM O TRABALHADOR:

- O presente contrato de trabalho TEMPORÁRIO tem seu termo inicial em 
...../...../...... e término em ....../....../......, com fundamento na lei 6.019/74, pelo 
qual justifica-se em razão de....................................................... (colocar o motivo 
justificador, acréscimo extraordinário ou substituição).

- Na vigência do presente contrato, o (a) TEMPORÁRIO exercerá a função          
de............................... e fará jus a um salário de R$................. (...........................) 
mês (44h semanais).

Se for exceção ao artigo 62 da CLT: 
  
Obs.: O empregado presta serviços externos, não sujeito a controle de 
horário. 

ARTiGO 62 - INCISO I DA CLT.

Se houver jornada (descrever o horário).

- Ficam assegurados ao TEMPORÁRIO os direitos que lhe conferem a Lei 
6.019/74 e Decreto 73.341/74 a seguir discriminados:

a) Remuneração equivalente à recebida pelos empregados da mesma 
categoria da empresa cliente, calculados e discriminados.
b) Férias proporcionais no valor de 1/12 avos de 30 (trinta) dias do último 
salário, acrescido do terço constitucional, no caso de demissão sem justa 
causa ou término do contrato.
c) Gratificação de Natal (13º Salário) correspondente a 1/12 avos da última 
remuneração, por mês de trabalho, em fração igual ou superior a 15 
(quinze) dias.
d) Seguro contra acidente de trabalho.
e) Adicional por trabalho noturno na hipótese de sua ocorrência.
f) Acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) por horas extras 
trabalhadas.
g) Descanso semanal remunerado, nos termos da Lei n. 605 de 
1949.
h) FGTS como previsto na Lei n. 8.036/90, artigo 20, IX.
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- Serão descontadas as contribuições para o INSS e para Imposto de 
Renda na Fonte, de acordo com a legislação vigente.
 
- A EMPRESA descontará obrigatoriamente as faltas de trabalho, esten-
dendo tal desconto ao descanso semanal remunerado.

- Em caso de ABANDONO do local de trabalho ou INDISCIPLINA no 
horário de trabalho sem aviso prévio ao Superior estará automatica-
mente rescindido este contrato.
 
- Caso seja fornecido uniforme, o mesmo deverá ser devolvido limpo e em 
boa ordem no último pagamento feito ao temporário. A não devolução 
implicará no desconto do mesmo. 

- Em caso de prejuízos causados à empregadora, por dolo ou culpa (ne- 
gligência, imprudência ou imperícia) provocados pelo funcionário (a), o 
(a) mesmo (a) terá os valores descontados, como forma de ressarcimento 
de prejuízos à empregadora.

- O contrato ficará rescindido independentemente de qualquer aviso ou 
ônus de qualquer natureza, quando o TEMPORÁRIO praticar atos capitu-
lados nos Art.482 e 483 da CLT, e desde já declara ser responsável pelos 
danos, por atos culposos ou dolosos que praticar durante a prestação de 
serviços na firma indicada pela EMPRESA.

- Trata-se de obrigação exclusiva do empregado enviar cópia do compro-
vante de residência toda vez que houver mudança de endereço.

 - O empregado se obriga a comunicar à empresa suas faltas, bem como 
apresentar atestado médico sem rasura dentro de 48 horas após o início 
do afastamento.



MODELOS
DE REMUNERAÇÃO - 
FORMAÇÃO DE 
TAXA 
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Princípios da Precificação

O resultado dos projetos de trade marketing, promoção de vendas, 
merchandising e gestão das equipes especializadas dependerá dos recur-
sos investidos para suportar cada operação.

Para qualquer projeto, recomenda-se fortemente o uso de alguns recursos 
essenciais: supervisão, uso de Tecnologia Mobile e um BackOffice estrutu-
rado. Estes três pilares são importantes para que a qualidade dos serviços 
apresentados pela agência seja garantida. A ausência deles gera uma 
série de reflexos negativos à operação, como falta de controle da equipe, 
alto índice de absenteísmo e assiduidade, falta de gestão de informações 
de PDV e ausência de um comando forte da operação, realizado através 
do BackOffice.

As agências deste segmento não integram na precificação de sua taxa, os 
recursos de BI, Supervisão e BackOffice, sendo estes destacados na 
planilha orçamentária (cobrança detalhada).

Precificação Média de Mercado 

As taxas administrativas consideradas saudáveis para as empresas de 
trade variam em função do tamanho de cada projeto, sendo comum a 
oscilação com o mínimo de 10% e máximo de 20% (sobre todo contrato, 
líquido de impostos).

Indicadores de Performance

Recomenda-se às empresas prestadoras de serviços e também aos clien-
tes tomadores de serviços de trade marketing que apliquem em seus 
contratos, KPI´s de Performance, onde a agência pode obter uma remu-
neração extra ao superar as expectativas (success fee) e uma penalidade 
ao apresentar serviços abaixo da qualidade pactuada (penalty fee), desde 
que a agência tenha total gestão do projeto e indicadores.
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Contratos com Custo Fechado
É bastante comum a existência de custo fechado para projetos de 
promoções e merchandising. Neste caso, recomenda-se uma revisão anual 
do contrato, onde poderão ser readequados fatores como reajuste sindical, 
custo de benefícios dos trabalhadores (assistência médica /odontológica, 
por exemplo), alterações de alíquotas por força de legislação, criação de 
novas alíquotas que façam parte do serviço prestado e de serviços com-
plementares para atingimento do serviço etc.

Remuneração Exclusiva pelo Sucesso
A remuneração atrelada ao sucesso do projeto poderá ser aplicada pelas 
agências, porém, não se recomenda que os custos fixos da operação façam 
parte da remuneração variável.

FISCO 
Apurados todos os custos sobre o total da nota fiscal, aplicam-se impostos 
devidos, que não  podem ser repassados, pois representam custo agrega-
do. Um serviço não pode ser precificado separadamente do imposto, já 
que boa parte dele será retida na fonte na emissão da nota. As alíquotas 
básicas são diretamente proporcionais à adequação econômico-fiscal.

As agências podem ser constituídas sob o regime de Lucro Real e Lucro 
Presumido.

De qualquer forma, os impostos são: ISS (Imposto Sobre Serviços, de 
qualquer natureza - municipal); Cofins (Contribuição para o Fim Social - 
federal); CSLL (Contribuição sobre o Lucro Líquido - federal); PIS (Pro-
grama de Integração Social - federal); e IRF (Imposto de Renda Federal). O 
ICMS é um imposto estadual que existe somente nas operações mercantis, 
ou seja, relação de compra e venda de produtos/ brindes manufaturados 
etc.
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2,78%.

  •Tabelas de Encargos Sociais de Trabalho 
Temporário 

Grupo A                                               Encargos Sociais (Grupo A) 

INSS                                                                       20,00%
FGTS                                                                      8,00%
Seguro Acidente do Trabalho (*)  3,00%
Salário Educação                            2,50%
SUB.TOTAL Grupo A                            33,50%

Grupo B                                                Encargos Sociais (Grupo B)

13º SALÁRIO                                                       8,33%
FÉRIAS                                                       8,33%
ABONO DE FÉRIAS                             2,78%
INSS S/ 13.º SALÁRIO (25,5% X 8,33%)   2,12%
(*)
FGTS S/ 13.º SALÁRIO (8,00% X 8,33%)  0,67%
SUB.TOTAL Grupo B                            22,23%
Total (encargos sociais)                            55,73%

(*) Pode variar de acordo com a leitura do FAP da empresa; deve ser 
considerado o número indicado x o grau de risco de acordo com o CNAE.

METODOLOGIA DE CÁLCULO 

•Férias: 100% / 12 meses        8,33%. 
•Abono de Férias (1/3): 8,33 / 3      2,78%. 
•13º. Salário: 100% / 12 meses      8,33%. 
•INSS sobre 13º.: 25,50% (total de INSS + SAT + Sal. Educ.) x 8,33 Férias

•FGTS sobre 13º. Salário: 8% x 8,33%     0,67%. 
Considerações gerais: A base apresentada é para ações negociadas com 
30 dias corridos. Caso o contrato seja negociado em período inferior, deve 
se levar em consideração: 
•Ação de até 14 dias corridos: não há incidência de férias e 13º, portanto,        
somente o percentual do Grupo A deve ser aplicado para a formação de 
preço. 
•Ação de 15 a 29 dias: o percentual aplicado deve ser calculado sobre a 
base mensal de salário, e não a proporcionalmente negociada/paga ao 
colaborador. 
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  •Tabelas de Encargos Sociais de Trabalho 
Efetivo

GRUPO 1 – INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

INSS                                                                                  20,00%
Seguro Acidente do Trabalho (*)                               3,00%
SESC                                                                                    1,50%
SENAC                                                                                    1,00%
INCRA                                                                                   0,20%
SEBRAE                                                                                   0,60%
Salário-Educação                                                           2,50%
Subtotal                                                                                  28,80%
FGTS                                                                                   8,00%
Subtotal                                                                                 36,80%

(*) Pode variar de acordo com a leitura do FAP da empresa; deve ser 
considerado o número indicado x o grau de risco de acordo com o CNAE.

FAP - Fator Acidentário de Prevenção
O fator acidentário é um multiplicador, que varia de 0,5 a 2 pontos, a ser 
aplicado às alíquotas de 1%, 2% ou 3% da tarifação coletiva por subclasse 
econômica, incidentes sobre a folha de salários das empresas para custear 
aposentadorias especiais e benefícios decorrentes de acidentes de 
trabalho.

Base de cálculo – O FAP varia anualmente. É calculado sempre sobre os 
dois últimos anos de todo o histórico de acidentalidade e de registros 
acidentários da Previdência Social, por empresa. O fator incide sobre as 
alíquotas das empresas que são divididas em 1.301 subclasses da Classifi-
cação Nacional de Atividade Econômica (CNAE 2.0).
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GRUPO 2 – PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13º.
    
Férias + 1/3 Férias                                                            11,11%
INSS sobre Férias                                                           3,20%
FGTS sobre Férias                                                          0,90%
13.º Salário                                     8,33%
INSS sobre 13.º Salário        2,40%
FGTS sobre 13.º Salário        0,68%
Auxílio-Maternidade / Paternidade             Vide Metodologia
Auxílio-Doença / Acidente e faltas justificadas             Vide Metodologia

(*) Sofre alteração também de acordo com a leitura do FAP de cada 
empresa.

METODOLOGIA DE CÁLCULO
• Férias: 100% / 12 meses      8,33% + 1/3      11,11%. 
• INSS sobre Férias: Encargos de folha 28,80% (grupo 1 exceto FGTS) x 
11,11%      3,20%. 
• FGTS sobre Férias: FGTS 8% x 11,11%     0,90%. 
• 13º. Salário: 100% / 12 meses     8,33%. 
• INSS sobre 13º. salário: Encargos de folha 28,80% (grupo 1) x 8,33 
Férias     2,40%. 
• FGTS sobre 13º. salário: 8% x 8,33%     0,68%. 

    Aux. Maternidade/Paternidade – Aux. Doença/Acidentes e Faltas 
Justificadas: varia de acordo com a incidência de afastamentos por este 
cenário (percentual de impacto sobre a folha de pagamento geral de cada 
empresa). 

      Substituição de férias – Não é incluída nas incidências de encargos 
trabalhistas para o número de funcionários contratados. Se houver neces-
sidade de reposição/cobertura da vaga, é preciso fazer contratação 
adicional.
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GRUPO 3 – PROVISIONAMENTO DE RESCISÃO E FGTS    
   
Aviso Prévio                                                                                     8,33%
Aviso Prévio Adicional por Ano (3 dias)                                 0,84%
Incidência sobre Aviso (Férias e 13º)                                 1,62%
INSS Sobre Aviso e Incidências                                                           2,84%
FGTS Sobre Aviso Prévio e Incidências                                 0,86%
Multas s/FGTS                                                                                     4,92%
Subtotal                                                                                   19,40%

METODOLOGIA DE CÁLCULO

• Aviso Prévio: 100% do salário / 12 meses => 8,33%
• Aviso Prévio Adicional por Ano (3 dias/ano): 10% (8,33 / 30 dias * 3 
dias) => 0,84%
• Incidência sobre Aviso Prévio: 
1/12 de Férias => 11,11% / 12 meses + 1/12 de 13º. => 8,33% / 12 meses => 
1,62%.
• INSS sobre Aviso Prévio e Incidências: 9,17% + 0,69% (13º.) x 28,8% => 
2,84%. 
• FGTS sobre Aviso Prévio: 9,17% + 1,62% x 8% FGTS => 0,86%. 
• Multa sobre o FGTS: 8% x 50% da multa do FGTS * 14 meses (12 meses 
de salário + Férias + 13º. => 4,92%). 

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os cálculos da tabela de encargos acima são para contratos negociados 
com prazo a partir de 12 meses.

No formato de provisionamento total de encargos sociais, os contratos 
devem ser analisados após 12 meses de vigência, pois caso o turnover da 
equipe seja superior ao previsto no contrato, é saudável que as agências 
apliquem o percentual médio para que se subsidie o índice além do 
projetado. 

Havendo rescisão deste pelo período inferior ao negociado de 12 meses, é 
correto que as agências façam a apuração dos provisionamentos realiza-
dos e repassem possíveis provisionamentos não compensados (por exem-
plo, o aviso prévio, considerado o rateio durante 12 meses).



42

O aviso prévio é devido para o trabalhador integralmente após o prazo de 
experiência; sendo assim, caso os contratos entre a tomadora de serviços 
e a agência sejam inferiores a 12 meses e maiores que 03 meses, deverão 
considerar a cobrança do aviso prévio na incidência ou em uma estimativa 
matemática (provisão) que a agência propuser. Os desligamentos da 
equipe realizados durante a vigência da experiência deverão ter o repasse 
do custo ao cliente referente a multa por dispensa no prazo de experiên-
cia (artigo 479 CLT).

•Tabelas de Classificações de Serviços no 
Munícipio 

Existem três classificações de serviços que se enquadram entre os 
oferecidos pelas empresas de trade marketing. Abaixo, os códigos e suas 
respectivas identificações:

•17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão de 
obra. Para este, o ISS é devido no estabelecimento do prestador, ou na 
ausência deste, no local de domicílio do prestador.

•17.05 - Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, 
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, 
contratados pelo prestador de serviço. Sendo o ISS devido no local de 
estabelecimento do tomador, ou na inexistência, onde ele estiver domicili-
ado.

•17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, plane-
jamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de dese- 
nhos, textos e demais materiais publicitários. Nesta opção, o ISS será 
devido no estabelecimento do prestador, ou na ausência deste, no local 
do domicílio do prestador.

Art. 4º. - Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contri-
buinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente 
ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo 
irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, 
posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou 
quaisquer outras que venham a ser utilizadas.
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O texto citado acima foi extraído da Lei Complementar 116/2003, que 
dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de com-
petência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências e 
que, em seu Art. 6º, estabelece que os Municípios e o Distrito Federal, 
mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo 
crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respecti-
va obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuin-
do-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da 
referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos 
legais; por isso, há identificações diferentes de parágrafos, alíquotas e 
outras, em cada Legislação Municipal do ISS e também deve ser consulta-
do o percentual de cada município em que será prestado o serviço ou do 
local do prestador.

•Tabelas de Impostos Fiscais e Municipais
  

(*) Deve ser considerado o percentual, de acordo com a atividade da 
empresa e a Prefeitura (pode variar de acordo com cada município). 
(**) Cálculo para recuperação de valor para a retenção do valor bruto na 
nota fiscal. 
(***) Pode sofrer alteração, caso seja apurado lucro superior a R$ 
20.000,00; o valor a mais deve ter o cálculo de 10% (alíquota adicional).

                   MODALIDADE-LUCRO PRESUMIDO
Impostos Fiscais(%)

PIS                                                                                   0,65
COFINS                                                                           3,00  
Contribuição Social                                                       2,88
IRRF                                                                                4,80
ISS(*)                                                                              5,00
Coeficiente de Recuperação(**)                                   3,19
Total                                                                               19,52                                                              

                         MODALIDADE-LUCRO REAL
Impostos Fiscais(%)

PIS                                                                                   1,65
COFINS                                                                           7,60  
Contribuição Social                                                       1,00
IRPJ                                                                                1,00
ISS(*)                                                                              5,00
Coeficiente de Recuperação(**)                                   3,15
Total                                                                               19,40                                                              



RECOMENDAÇÕES
DA 
ABA-ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE 
ANUNCIANTES
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No Guia de Melhores Práticas na Seleção de Agências de Marketing 
Promocional, elaborado pela ABA em conjunto com a AMPRO, oito 
pontos devem ser considerados pelas empresas-clientes no processo de 
seleção de uma agência:

1) Antes de procurar uma nova agência, a empresa deve se assegurar de 
que foi feito todo o possível para que o relacionamento e os serviços da 
agência existente fossem mantidos.

2) Examinar as cláusulas do contrato com a agência existente, referentes 
ao prazo de  notificação do término da relação e eventuais indenizações 
contratuais para ambas as partes.

3) Avaliar a conveniência de convidar a agência existente em novo proces-
so de seleção de serviços ou nova concorrência.

4) Assegurar-se de que os principais executivos da empresa estejam 
cientes da abertura da nova seleção de agências e que participem do 
processo. 

5) Assegurar-se de que os departamentos jurídico e de compras, quando 
houver, devem participar desde o início do processo de seleção de agên-
cias. 

6) Definir os requisitos para contratação dos serviços e certificar-se que 
todos saibam os critérios de seleção e aprovação. Definir o budget em 
conjunto com decisores/tomadores dos serviços da agência e elaborar 
um briefing com o maior número de informações possíveis.

7) Escolher um método para fazer a melhor seleção. Em grandes empre-
sas, a escolha das agências é baseada na reputação de mercado, creden-
ciais e referências de outros clientes, participação em projetos específicos 
e experimentais, além de referências técnicas da AMPRO ou de seus 
critérios.

8) Elaborar um contrato mútuo de confidencialidade e não divulgação da 
concorrência, tratando inclusive de assuntos referentes a direitos autorais 
e propriedade intelectual.



RECOMENDAÇÕES
DA 
AMPRO
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Recomendamos que todas as empresas atuantes no segmento de Trade 
Marketing, Merchandising e Serviços Especializados de Mão de Obra:

1. Estejam regularmente associadas à AMPRO e respeitem o Código de 
Ética e Boas Práticas.

2. Possuam Certidões Negativas de Débitos das esferas municipais e 
federal.

3. Não estejam enquadradas no Simples Nacional (optar por Lucro Presu-
mido ou Lucro Real), quando efetuarem qualquer serviço mediante 
cessão e locação de mão de obra, tendo em vista expressa vedação conti-
da no 17, XII, da Lei Complementar 123/2006, sob risco de autuações da 
Delegacia da Receita Federal do Brasil.

4. Alguns contratos poderão exigir exclusividade na prestação de serviços 
das agências de trade marketing. Recomenda-se que retribuam a exclu-
sividade ao tomar serviços no mercado. Dependendo da abrangência das 
linhas de produto do cliente, a agência poderá sofrer limitação de atuação 
no mercado e possível dependência econômica do cliente tomador de 
serviços.  Toda agência que prestar serviços no regime de exclusividade 
deverá ser considerada agência preferencial em novas demandas de 
serviços.

5. Orientamos aos tomadores de serviços das agências de trade marke- 
ting que respeitem o Artigo 3º da CLT que trata sobre a pessoalidade, 
subordinação e onerosidade. O não-cumprimento deste artigo configura 
em alto risco de vínculo empregatício junto ao tomador de serviços e seus 
canais.

6. Cabe à AMPRO a tomada de medidas corretivas nos casos de concor-
rências desleais entre as agências de trade marketing promovidas pelos 
clientes tomadores de serviços.
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Em 15 de dezembro de 2014, a AMPRO veiculou uma circular às agências 
associadas para informação aos clientes e possíveis novos clientes a 
respeito das práticas comerciais de algumas agências enquadradas no 
regime do Simples Nacional. A versão na íntegra segue no anexo I.

Em 30 de dezembro de 2014, o Governo publicou as Medidas Provisórias 
664 e 665, que alteram a regulamentação de alguns benefícios previ-
denciários, entre eles, a responsabilidade do empregador de arcar com o 
pagamento do salário integral dos primeiros trinta dias de afastamento do 
empregado. A nova regra entrará em vigor em março/2015. Atualmente, o 
valor a ser pago pelo empregador refere-se a 15 dias de afastamento e o 
restante é custeado pelo INSS. O texto citado na MP 664 encontra-se no 
anexo II.



ANEXO I.



São Paulo, 15 de Dezembro de 2014.

Comunicado ao Mercado de Trade Marketing e Merchandising

A AMPRO – Associação de Marketing Promocional é a entidade de classe que reúne e 
representa toda a cadeia produtiva do Live Marketing no Brasil. Compondo essa cadeia, estão as 
agências de trade marketing, especializadas em serviços ao varejo e ao consumidor, as quais a AMPRO 
também representa. 

Dentre os diversos Comitês Setoriais atuantes na AMPRO, está o Comitê de Trade Marketing 
que tem como escopo estudar, propor e orientar boas práticas para a execução de trade marketing no 
mercado Brasileiro, bem como fomentar e desenvolver esse mercado de maneira ética e justa. Dentre 
outros temas, todos os assuntos relativos à contratação e gestão de mão de obra nos pontos de venda, 
que impactam esse setor chamado de trade marketing, são conduzidos dentro da AMPRO pelo 
Comitê de Trade Marketing.

AMPRO tomou conhecimento de práticas comerciais de algumas agências de trade marketing 
e merchandising, atuantes através do regime fiscal baseado no simples nacional. Estas práticas geram 
uma série de riscos aos tomadores dos serviços (clientes) e as próprias agências, além de colocar as 
agências deste mercado em condições desiguais de concorrência, pois desrespeita a legislação 
existente.

  
Todas as empresas atuantes no seguimento de trade, que prestem serviços de cessão e/ou 

locação de mão de obra, não podem obter enquadramento no regime fiscal do Simples Nacional, por 
impedimento expresso previsto no artigo 17, inciso XII, da Lei Complementar 123/06; sendo correto 
afirmar que estas empresas devem optar pelos regimes fiscais do Lucro Presumido ou do Lucro Real.

Outra prática incorreta existente no mercado é diluir o faturamento em diversos CNPJS com 
objetivo de fugir do enquadramento dos regimes de Lucro Real ou Presumido, aplicando as alíquotas 
do Simples Nacional. O fisco comumente tem configurado grupo econômico e com base no 
faturamento total do grupo, aplica o regime adequado ao volume faturado pelo grupo.

Atuar através do Simples Nacional, configura uma medida de evasão fiscal e não de um 
planejamento tributário lícito, configurando desrespeito à legislação tributária, com possibilidade de 
autuação fiscal e cobrança retroativa de tributos que indevidamente deixaram de ser recolhidos, sem 
contar na concorrência desleal praticada por essas empresas, que estão sendo foco de verificação e 
comunicação às autoridades competentes.  

Outra prática incorreta existente no mercado é diluir o faturamento em diversos CNPJS com 
fugir do enquadramento dos regimes de Lucro Real ou Presumido, aplicando as alíquotas 

al. O fisco comumente tem configurado grupo econômico e com base no 
faturamento total do grupo, aplica o regime adequado ao volume faturado pelo grupo.

Atuar através do Simples Nacional, configura uma medida de evasão fiscal e não de um 
planejamento tributário lícito, configurando desrespeito à legislação tributária, com possibilidade de 

cobrança retroativa de tributos que indevidamente deixaram de ser recolhidos, sem 
na concorrência desleal praticada por essas empresas, que estão sendo foco de verificação e 

Atuar através do Simples Nacional, configura uma medida de evasão fiscal e não de um 
planejamento tributário lícito, configurando desrespeito à legislação tributária, com possibilidade de 

cobrança retroativa de tributos que indevidamente deixaram de ser recolhidos, sem 
na concorrência desleal praticada por essas empresas, que estão sendo foco de verificação e 

planejamento tributário lícito, configurando desrespeito à legislação tributária, com possibilidade de 
cobrança retroativa de tributos que indevidamente deixaram de ser recolhidos, sem 

na concorrência desleal praticada por essas empresas, que estão sendo foco de verificação e 
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A AMPRO em combate às empresas que atuam de maneira irregular, tomará todas as medidas 
cabíveis junto aos tomadores de serviços e agências especializadas que estejam prejudicando as 
condições de livre concorrência e equidade, utilizando fundamentos ilegais.

Quaisquer esclarecimentos sobre o tema podem ser obtidos através da Mônica Schiaschio, 
diretora executiva da entidade, no e-mail monica@ampro.com.br ou pelo telefone 11 3815-9998.

São Paulo, 08 de dezembro de 2014.

Cordialmente,

 

Kito Mansano

Presidente

AMPRO

Kito Mansano
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ANEXO II.



Fonte:   http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv664.htm 

M E D I D A  P R O V I S Ó R I A  N º  6 6 4 ,  D E  3 0  D E  D E Z E M B R O  D E  2 0 1 4 .

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a 

seguinte Medida Provisória, com força de lei:

...

“Art. 60.  O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou sua atividade 

habitual, desde que cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei:

I - ao segurado empregado, a partir do trigésimo primeiro dia do afastamento da atividade ou a partir da data 

de entrada do requerimento, se entre o afastamento e a data de entrada do requerimento decorrerem mais de 

quarenta e cinco dias; e
I - aos demais segurados, a partir do início da incapacidade ou da data de entrada do requerimento, se entre 
essas datas decorrerem mais de trinta dias.

............................................................................................

§ 3º Durante os primeiros trinta dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença ou de 

acidente de trabalho ou de qualquer natureza, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário 

integral.

§ 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o 

abono das faltas correspondentes ao período referido no § 3º e somente deverá encaminhar o segurado à 

perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar trinta dias.

§ 5º O INSS a seu critério e sob sua supervisão, poderá, na forma do regulamento, realizar perícias médicas:

I - por convênio ou acordo de cooperação técnica com empresas; e

II - por termo de cooperação técnica firmado com órgãos e entidades públicos, especialmente onde não 

houver serviço de perícia médica do INSS.

§ 6º Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já 

portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier 

por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” (NR)

...

Brasília, 30 de dezembro de 2014; 193º da Independência e 126º da República.

DILMA ROUSSEFF

Guido Mantega

Miriam Belchior

Garibaldi Alves Filho
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GLOSSÁRIO

Briefing – conjunto de dados comerciais ou de marketing  que servem de base para 
estudos de promoção e merchandising, elaboração de campanhas e confecção de peças 
em geral.

Check Out – caixa registradora do supermercado.

Planograma – Representação gráfica utilizada para organizar, mensurar e controlar o 
resultado de exposição de um produto ou da sua categoria em uma determinada gôndo-
la, prateleira ou expositor no ponto de venda. É uma ferramenta de merchandising que 
mostra a quantidade de frentes ou faces, o espaçamento e o posicionamento que um 
produto, seu sortimento ou sua categoria ocupará no ponto de venda.

Margem / Mark-up – Determinação de um preço de venda no varejo com base em um 
aumento percentual sobre o custo de atacado. Também chamado de margem.

Headcount – Número de pessoas de uma equipe.

Know Store – ferramenta para o mapeamento do varejo e da atuação do cliente com o 
objetivo de identificar os motivos da não penetração do produto em determinados PDVs. 

Marketing Share – fatia de mercado, participação no mercado. Parte do mercado controla-
da por determinado produto. Muitas vezes, o desejo de alcançar uma participação especí-
fica do mercado é anunciado como uma meta do plano de Marketing. 

Sampling – Distribuição gratuita de amostra de produtos.

Self Liquidated – benefício fornecido ao consumidor subsidiado por ele próprio.

Selling In – vendas da indústria para o varejo.

Selling Out – vendas do varejo para o consumidor.

Share – espaço que uma empresa, marca ou produto detém.

Turnover – Taxa percentual de giro entre as pessoas de uma equipe.
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