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Curitiba, 27 de Junho de 2003 - A fusão entre a agência de marketing promocional Plano de Ação, 
de Curitiba, e o escritório Trio Design, de Porto Alegre, abre uma nova etapa do "no advertising" 
no Brasil. A empresa, que passa a se chamar Plano.Trio Comunicação, nasce com 15 clientes, 
figurando entre as cinco maiores do setor, com o diferencial de integrar as etapas de criação e 
execução dos projetos no "no advertising" -área da publicidade que atua fora dos meios de 
comunicação, possuindo participação marcante nos pontos-de-venda e na criação de embalagens.  
 
O vice-presidente de relação com o mercado da Plano.Trio, Marcelo Carneiro da Cunha, explica 
que a união das áreas de criação e ação ainda não é comum. "O cliente tinha de recorrer a duas 
equipes distintas, que nem sempre conseguiam fazer um trabalho integrado", comenta Cunha.  
 
O executivo diz que o maior benefício da fusão está na possibilidade de a empresa poder 
acompanhar todo o processo de desenvolvimento das campanhas, com ênfase no resultado final. 
"Antes, por exemplo, a Trio Design só criava a campanha, sem saber se os resultados haviam sido 
atingidos. Essa falta de informação impedia a companhia de aperfeiçoar o trabalho desenvolvido, 
assim como de promover possíveis ajustes no decorrer da campanha."  
 
O contato entre as duas empresas aconteceu no ano passado, por interesse mútuo. Nas 
negociações, estabeleceu-se que a sede da empresa permaneceria em Curitiba, pela localização 
estratégica, com escritórios em Porto Alegre, São Paulo e Recife. Entre os clientes estão HSBC, 
Procter & Gamble, Vivo, Multibrás (Consul e Brastemp), Grendene, Tintas Renner, Grupo RBS, 
Doux Frangosul e Nutrella.  
 
Em seu primeiro ano de funcionamento, a Plano.Trio Comunicação projeta um crescimento de 
20%, sob os negócios de R$ 20 milhões, baseando-se no intercâmbio entre os clientes das antigas 
empresas. No ano passado, a Plano de Ação havia faturado R$ 19,5 milhões. Já a receita líquida 
da Trio Design em 2002 foi de R$ 1 milhão.  
 
O mercado de "no advertising" é recente no País. Cunha diz acreditar que surgiu há 15 anos, 
suprindo a necessidade das corporações, que antes recorriam aos escritórios de propaganda. "O 
problema é que as agências têm como produto as campanhas veiculadas nos meios de 
comunicação e tratam o ‘no advertising’ como produto secundário."  
 
O mercado de "no advertising" se baseia no poder de persuasão no ponto-de-venda. Cunha cita 
que até 70% dos consumidores deixam para decidir qual produto levar na hora da compra. "Uma 
experiência com a marca de tênis Diadora, fez com que a grife passasse do 7 para o 3 lugar em 
vendas em um ano."  
 
Com base em outras campanhas, que utilizam recursos como display, móbiles e faixas de 
gôndolas, Cunha estima que apenas um diferencial no ponto-de-venda triplique a venda do 
produto. Calcula que o custo de uma campanha de duração de três meses gira em torno de R$ 3 
milhões. Outro diferencial da Plano.Trio Comunicação é parceria com a norte-americana Cormark. 
A empresa tem entre os principais clientes Nike, Wilson e Wal-Mart. A parceria abrange o 
intercâmbio de profissionais, a transferência de tecnologia na confecção de display e a criação de 
campanhas em conjunto, principalmente para a Nike.  
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