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O avanço das redes de telecomunicações trouxe inovações significativas para a automação de 
equipes de campo. No caso da iTrade, especializada no planejamento e execução de iniciativas 
de trade marketing para pontos de venda, a tecnologia permitiu o desenvolvimento de um 
sistema capaz de acompanhar e monitorar todo o processo de comercialização e de coletar 
dados importantes para os clientes da agência, que conseguem entender o comportamento do 
consumidor em suas lojas.  
 
A iTrade investiu cerca de R$ 90 mil para criar o Trade Monitor, que pode ser acessado por 
meio de computadores de mesa e de mão, desde que estejam conectados à internet. "Na 
prática, apuramos qualquer tipo de informação disponível no estabelecimento e geramos 
relatórios com a regularidade determinada pelo cliente, inclusive diária", destaca Stenio Souza, 
sócio-diretor da empresa.  
 
A inserção de dados em tempo real, que pode ser feita pelos vendedores, promotores ou 
coordenadores de vendas, é fundamental para aprimorar processos como abastecimento das 
lojas com material promocional, treinamento sobre os produtos comercializados e 
planejamento de ações baseados no perfil do consumidor de cada um dos pontos. Entre os 
clientes da iTrade está a gigante mundial HTC, que produz telefones celulares e computadores 
de mão. "O sistema traz agilidade na tomada de decisão dentro do ponto de venda e monitora 
o desempenho das marcas, dos produtos e da concorrência", explica Souza, lembrando que a 
rapidez das análises mercadológicas faz a diferença durante campanhas. 
 
Com 29 funcionários, a iTrade encarou o desafio de desenvolver a solução em casa, o que 
garantiu flexibilidade e autonomia para criar um sistema adequado à sua estratégia. Com a 
ferramenta, a empresa pretende ampliar as vendas de seus serviços. Em 2008, faturou R$ 7,5 
milhões e projeta crescimento de 25% neste ano. "Já temos 160 usuários simultâneos do 
Trade Monitor, número que pode ser facilmente expandindo de acordo com a demanda", 
comenta Souza.  
 
Como o sistema também é acessado pela internet móvel, o envio de dados ocorre em tempo 
real, facilitando o trabalho de promotores e coordenadores, que visitam diversos pontos de 
vendas em um só dia. A parte móvel da solução conta com a rede de transmissão de dados da 
TIM. A operadora foi escolhida por permitir que a iTrade gerencie também o uso dos 
dispositivos, fazendo com que os computadores de mão sejam utilizados apenas para o 
trabalho, reduzindo custos com serviços de voz e tráfego de dados.  
 
Com as informações no sistema, o grupo de gestão pode analisar o desempenho dos clientes e 
propor ações rápidas para cada um deles. "Ao todo, temos dois mil pontos de vendas que são 
geridos com apoio da solução", contabiliza o executivo. De acordo com ele, a ferramenta é 
uma importante colaboradora estratégica, trouxe eficiência operacional sobre a gestão da 
produtividade da equipe de campo e reduziu o tempo utilizado nas tarefas. "A consolidação de 
dados, que exigia dias, agora é realizada em minutos". Além do ganho na produtividade, ele 
destaca como vantagens o monitoramento e a roteirização de visitas e o acompanhamento das 
metas estabelecidas para a equipe de campo. "Está tudo no sistema em tempo real, desde a 
agenda para visitas até as metas cumpridas", comenta.  
 
Com a gestão apurada, a empresa conseguiu redução significativa de custos, que em alguns 
processos chega a 30%. Como exemplo, o executivo cita a área de inteligência e 
monitoramento da informação, que também registrou menor número de troca de pessoal. 
Como o processo ficou mais ágil, a equipe se manteve e começou a operar de forma mais 
eficiente com os dados coletados pelo Trade Monitor. A manutenção do time resultou na 
diminuição dos gastos com treinamento de profissionais iniciantes.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2009, Pequenas e Médias Empresas, p. 
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