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Depois de levar um ex-cliente para presidir a agência, a Plano Trio, líder nacional em 
comunicação no ponto-de-venda (trade marketing) e controlada pelo grupo britânico WPP, 
anuncia mudanças no seu negócio. A nova proposta é se tornar a única responsável por toda a 
comunicação do cliente no varejo, o que inclui observar a reação de consumidores diante das 
gôndolas, desenvolver conteúdo de treinamento para cada equipe de promotores e até fazer 
entrevistas com o público.   
 
Marco Flávio Cardoso, ex-diretor de trade marketing da Nokia que há quatro meses assumiu o 
comando da Plano Trio, afirma ainda que, ao centralizar a comunicação no ponto de venda 
(PDV), a agência está pronta para reunir até clientes diferentes em uma única ação, que 
tenham produtos ou serviços convergentes. "Quando era cliente das agências, achava que elas 
não traziam muitas propostas inovadoras", diz Cardoso. "É a agência que detém o 
conhecimento profundo do ponto de venda e é parte do seu trabalho identificar chances de 
interação da marca com o público".   
 
Na reestruturação, a Plano Trio ficou com quatro áreas: Insights (observação do cliente no 
PDV, inclusive com câmeras), Comunicação (criação e produção), Treinamento (geração de 
conteúdo para equipe de promotores) e Administração da Força de Campo (responsável por 
gerenciar o trabalho de 4,2 mil pessoas, funcionárias da agência que trabalham nos PDVs). 
"Antes, a Plano Trio se concentrava apenas nas áreas de comunicação e administração da 
força de vendas", lembra Cardoso. Novos executivos foram contratados para cada uma das 
áreas, cujos funcionários também vão responder para o diretor de conta de cada cliente na 
agência. Cerca de US$ 2 milhões serão investidos para consolidar a reestruturação.   
 
Com as mudanças, as unidades de Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR) foram fechadas. Parte da 
equipe foi transferida para São Paulo, onde trabalham 200 pessoas. Ao todo, 100 funcionários 
foram demitidos.   
 
Criada em 2002 a partir da união da curitibana Plano e da gaúcha Trio, a agência faturou R$ 
147 milhões em 2007, oito vezes mais do que a receita de 2003. Entre seus clientes estão 
Vivo, Nokia, Whirlpool, Procter & Gamble e Grendene. Em setembro, o grupo WPP comprou 
51% da Plano Trio. O próximo passo será a expansão das operações da agência na América 
Latina. Os mercados da Argentina, Chile, Colômbia e México estão sendo avaliados.   
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