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A logística é a perna de sustentação das campanhas de marketing promocional. Seguindo esse 
conceito, profissionais desses setores começam a trabalhar em conjunto, ao perceber que, sem 
planejamento estratégico de logística, ações de marketing tendem a apresentar perdas 
significativas e não trazer o resultado esperado. Além disso, começam a surgir no mercado 
empresas especializadas em logística promocional.  
 
“Não adianta gastar tempo com uma campanha promocional criativa e estratégica, se na hora de 
transportar o material não cabe no caminhão ou na montagem do ponto-de-venda”, diz Gerson 
Christensen, vice-presidente executivo da Associação de Marketing Promocional .  
 
Por mais que pareça um processo simples e por vezes óbvio, há cinco anos o planejamento 
logístico, garantem especialistas, não passava na cabeça de anunciantes e agências de marketing.  
 
Para Christensen, as ações promocionais podem até ser comparadas a uma guerra. “Ninguém 
manda mil soldados para o campo de batalha sem fazer o planejamento logístico de armas, 
munição, alimentos e transporte. Acontece o mesmo com a logística promocional”, afirma.  
 
A importância do conceito, apesar de já estar sendo discutido entre as agências, anunciantes e 
empresas de logística há cinco anos, destacou-se apenas nos dois últimos, quando começou a ser 
colocado em prática. Mesmo grandes anunciantes ainda não trabalhavam com foco nisso.  
 
“A importância da logística nas campanhas foi crescendo conforme a própria expansão do 
mercado promocional”, diz Denise Camargo, diretora de contas do Centro Internacional de 
Merchandising e Promoções .  
 
Há quatro anos, a verba de marketing das empresas no Brasil era dividida assim: 80% para 
publicidade e 20% para promoção. “Hoje, a promoção abocanha 40%. E o avanço está seguindo 
junto com a profissionalização do trabalho logístico na área”, explica Denise.  
 
Há três ano no mercado nacional, a Cimp , empresa de origem portuguesa, trabalha com todo o 
planejamento de uma ação de marketing, desde a criação da campanha até o planejamento 
logístico do cliente, com parceiros especializados. Ela foi a responsável pela campanha de Dia das 
Mães do supermercado Big . Segundo a diretora, 25% do orçamento de uma campanha 
promocional vai para logística.  
 
Para alguns especialistas, o valor é alto. “Em uma campanha que custa R$ 1 milhão, R$ 250 mil 
fica para a logística da ação”, conta Caio Carvalho, diretor de operações da Bullet , agência de 
marketing promocional. De acordo com o coordenador de operações e logística da mesma 
agência, Cesar Chamil , as perdas com erros de logística chegam a ser de 30% do investimento 
na campanha. No entanto, isso pode chegar até 100%, caso seja algo bastante grave. Além disso, 
em média, um imprevisto durante a entrega ou montagem do material pode aumentar em 35% o 
custo do cliente.  
 
“Além do custo ser maior, podem ocorrer atrasos de campanha, prejudicando ainda mais o 
anunciante, que poderá ter um retorno menor da sua campanha”, explica José Guersoni 
Pascarelli, proprietário da Ideal , especializada em logística promocional. Trabalhando com clientes 
como Gradiente , Ford e Unilever , Pascarelli conta casos de campanhas que apresentarm erros 
por falta de planejamento adequado de logística. “Uma empresa precisava entregar um material 
de avião para uma cidade no norte do País. No entanto, a dimensão da peça não cabia dentro da 
aeronave”, conta. “O material foi de barco e a campanha atrasou sete dias.”  
 



Essa falta de profissionalização na área está gerando uma especialização das empresas de 
logística na área promocional. Caso da Ideal. Sabendo da demanda do mercado, há quatro anos a 
Ideal se especializou neste segmento, crescendo 25% ao ano. “Percebi que existia um 
desconhecimento da importância do transporte e da logística.”  
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