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Entre as vantagens
das vending machines
estão a diminuição dos
custos e a integração
com as formas de
venda online. Já com
as sampling machines,
atingimos melhor
o público-alvo”
RicardoRosenberg
Diretor do Grupo Navi

“

Para ir além da publicidade tradi-
cional, as marcas estão investindo
em máquinas para a distribuição
de amostras de seus produtos e
também para a venda dos itens.
Conhecidas como vending e sam-
pling machines, as tais máquinas
de autoserviço cairam nas graças
das agências de publicidade. A de-
manda fez com que três empresas
- a Machine & Mídia, Advertronic
e Usina de Marketing - se unis-
sem criando o Grupo Navi, espe-
cialista em criar soluções para
companhias tendo como ponto de
partida essas máquinas.

Para Ricardo Rosenberg, dire-
tor de novos negócios do Grupo
Navi, as vending machines vão ao
encontro de uma tendência do
mercado, que é o autoatendimen-
to. “Entre as vantagens estão a di-
minuição dos custos e a integra-
ção com as formas de venda onli-
ne, mas com entrega do produto
na hora da compra”, completa.

Já as sampling machines, segun-
do Rosenberg, trazem benefícios
para os produtos de alto valor agre-

gado, pois permitem maior inte-
gração da marca com o cliente.
“Com elas, atingimos melhor o pú-
blico-alvo. Quando o cliente, por
exemplo, manda um SMS para ter
acesso ao produto, podemos man-
dar uma mensagem com os lança-
mentos. O custo da empresa é pa-
go com o banco de dados gerado e
com o reforço da marca”, diz ele.

O grupo já nasce com o know
how de ter atendido agências co-
mo DM9 e iThink, e já tendo de-
senvolvido projetos com marcas
como Natura, Trident, Tic Tac e
Google. Para a Natura, o Navi
criou uma sampling machine para
a ação ID da marca. Em uma tela
touchscreen, o cliente colocava o
login e a senha do Facebook. Auto-
maticamente, o software reconhe-
cia a foto do perfil do usuário e a
imprimia na embalagem do produ-
to, que saía já personalizada.

Para estar presente em outros
pontos de venda, o grupo tam-
bém criou uma vending machine
para a Trident. “Nos pontos de
venda tradicionais, a marca briga
pelo consumidor com as concor-
rentes. Então, colocamos as má-
quinas em locais onde o público-

alvo, que é formado por jovens, es-
tá, como lanchonetes, estaciona-
mentos e casas noturnas. Algu-
mas máquinas trazem também a
marca Halls”, diz Rosenberg.

Já para as balas Tic Tac, as ven-
ding machines têm outra função:
auxiliar nas campanhas promocio-
nais dos novos sabores. “Fizemos
também uma máquina para o Goo-
gle, que queria divulgar o projeto
para premiar a melhor ideia de
uma agência que integrasse suas
ferramentas, como o Maps”,
acrescenta Rosenberg. A máquina
rodou pelas agências paulistanas.

Juntas, as empresas do Grupo
Navi lucraram R$ 12 milhões, no
ano passado. “Nossa meta é cres-

cer entre 30% e 40% ao ano, nos
próximos três anos, com a fideli-
zação dos nossos clientes", diz.
O grupo atua em todo o territó-
rio nacional e tem entre seus
clientes degrandes fabricantes
até empresas de tecnologia.

“Nosso primeiro contato é
com as agências de publicidade”,
acrescenta Rosenberg, adiantan-
do ainda que eles estudam um pro-
jeto de logística reversa, sem dar
detalhes. As empresas atuam em
sinergia: a Machine desenvolve as
máquinas personalizadas, a Ad-
vertronic cria tecnologias e siste-
mas de integração entre os mun-
dos real e virtual, e a Usina cria os
materiais de ponto de venda.

Em uma pequena oficina com vis-
ta para a paisagem rural da Úm-
bria, as mulheres inspecionam ca-
misas de seda cinza uma por
uma, verificando cada nó e cada
costura. Se encontram um proble-
ma, a blusa é colocada de lado pa-
ra reparação ou reciclagem.

Foi assim que a empresa de Bru-
nello Cucinelli manteve a deman-
da de bens italianos de qualidade

e aumentou em 15% as vendas de
blusas e outros produtos, em 2012.

Comtrêsquartos de suasvendas
no exterior, Cucinelli diz que o res-
to da Itália deve seguir seu modelo:
produzirbensdequalidadeevendê-
los especialmente fora da Itália.

O empresário vende apenas
25%desuaproduçãodeblusas,bol-
sasdecouroecintosnaItália.Ores-
tanteé exportado. Alcançarum ní-
vel internacional está dando resul-
tados: as vendas saltaram para
€280 milhões em 2012 e eles a em-
presa entrou no mercado de ações.

A fórmula tem funcionado tam-
bém para a fábrica de sapatos

Tod’s, para a fabricante de óculos
Luxoticca Group e para os artigos
de luxo da Prada, entre outros.

Mas Itália enfrenta obstáculos
consideráveis. As vendas no exte-
rior de vestuário, têxteis, couro e
relacionados aumentaram apenas
2,6% em 2012, pouco mais do que
os 2,3% de todas as exportações.
Os bens de luxo contabilizam ape-
nas 15,5% dos bens manufatura-
dos exportados, de acordo com o
lobby empresarial Confindustria.

Um impedimento importante
para a competitividade é o tama-
nho das empresas italianas, que
tendem a ser menores do que as

europeias. Isso torna mais difícil
atingir as economias de escala.

“É preciso ser grande e bonito,
grande e de alta qualidade, grande
e competitivo. Em uma economia
global, a concorrência pode alterar
seus jogadores em um curto espa-
ço de tempo. O tamanho é funda-
mental”, disse Nerio Alessandri,
presidente da Technogym, desig-
ner de equipamentos de fitness.

“Um número crescente de em-
presas se beneficiará ao reposicio-
nar o núcleo de suas vendas fora
da Europa e em países emergentes
da Ásia e da América do Sul”, dis-
se Emanuele Baldacci, chefe do de-

partamento de integração e desen-
volvimento da qualidade da agên-
cia de estatísticas Istat. As vendas
de bens italianos e serviços no ex-
terior subirão 9,7% no período
2013-2014, prevê a Istat.

“O sucesso de Cucinelli em
mercados como a Ásia nos dá espe-
ranças, pois mostra que a história
e a cultura por trás do ‘Made in
Italy’, independentemente do se-
tor, é vista como garantia de quali-
dade da Rússia ao Extremo Orien-
te e na América do Sul”, disse Mar-
co Tarica, que dirige a unidade in-
ternacional da associação de co-
mércio Unimpresa. Bloomberg
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Máquinas de
vendas são as
novas vedetes
das marcas

‘Made in Italy’dá status para exportação

▲

Google, Trident, Halls e Natura apostam na

tendência para se aproximar do público-alvo

Empresas pegam carona
na boa fama da produção
artesanal e apostam na
venda para fora do país

MurilloConstantino

RicardoRosenberg(àesq),RaphaelWright(sentado)eFelipeFigliolinimostramalgumasmáquinas
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