
Avanço tecnológico e
Alexandre Lemos

A
evolução do mercado brasileiro de logística de marke-
ting é cada vez mais ditada pelos aspectos cerebrais
da atividade que pelos braçais. Com o avanço tecno-
lógico economizando suor, as empresas do setor

estão se dedicando ainda mais ao pensamento criativo para
driblar os obstáculos deste Brasil continental, que faz da
tarefa logística uma operação sempre complexa e de custo
relativamente elevado. "Sabe o que significa colocar e reco-
lher urnas em 7 mil pontos-de-venda semanalmente, e ainda
pegar a assinatura do varejista no termo de cessão?" A per-
gunta do presidente da Bullet, Fernando Figueiredo, ajuda a
dimensionar a importância da operação logística para as
estratégias de marketing. Ele se refere à promoção "Seda no
Caminhão do Faustão", que caracteriza como exemplo do
estilo "nada de inovação, mas tudo de complexidade".

E quanto mais complexa a estratégia, mais dependente
da eficiência da logística será o seu resultado final. "Foi uma
ação de guerra, na qual mais de 400 profissionais foram
contratados e coordenados pela Bullet. E ainda, tudo ao
vivo, com equipe da Rede Globo cobrindo cada sorteio, cada
entrega de prêmios. Não podia haver falhas. E tudo foi feito
conforme planejamento prévio, com relatórios para apurar a
ação e corrigir rotas, caso fosse necessário", detalha
Figueiredo, elegendo a internet e os computadores portáteis
como os maiores aliados atuais da logística de marketing. "A
modalidade Phone Promotion, criada pela Bullet, é um

exemplo deste avanço. Utilizan-
do recursos da telefonia, pode-
mos substituir promotoras em
ponto-de-venda e conseguir inte-
ragir com o consumidor em real
time. Sem burocracia e com um
controle absoluto."

A Logística da Bullet envolveu 400 profissionais na operação de
colocar e recolher urnas em 7 mil pontos-de-venda semanalmente,
em todo o Brasil, para a promoção "Seda no Caminhão do Faustão"

Um dos mais recentes cases de sucesso da Phone Pro-
motion foi o lançamento do DVD do filme Os Incríveis. Ao
comprar o produto, o consumidor recebia orientação para
ligar a uma central promocional através de um número
0800. Digitava o código que estava na embalagem e, ime-
diatamente, ficava sabendo se havia ganho um dos 6 mil
prêmios da promoção. "Nada de promotora no ponto-de-
venda. Nada de raspadinha. Uma promoção limpa e con-
trolada, que, apenas no primeiro dia, contou com 15 mil
ligações. Mais de 30% de recall promocional", propaga
Figueiredo.

Como comprovam os depoimentos dos executivos ouvi-
dos por About, a logística é uma área ampla, que engloba
diversas atividades capazes de fazer boa parte do marketing
nacional andar, realizando desde a sustentação às ações pro-
mocionais até o armazenamento, manuseio, postagem e
distribuição de peças de marketing direto — tudo isso de-
mandando, cada vez mais, inspiração invisível que a aparen-
te transpiração.

"Vender e prestar serviços logísticos atualmente exige
cérebro. A cultura de um planejamento logístico inteligente
vem crescendo e fazendo a diferença no mercado brasileiro.
As empresas estão sendo despertadas para compreender,
por exemplo, que para traçar uma estratégia e atingir uma
meta, não podem abandonar, desprezar ou subestimar a
operação. Chega de depreciar a logística de recursos huma-
nos e materiais como uma atividade burra, pois é primordial
para a estratégia de negócio que a qualidade desses serviços
esteja em primeiro lugar. De que adianta um belo e criativo
planejamento de marketing e, no ciclo que garante os resul-
tados, matar um produto no planejamento logístico?",
questiona Paulo Pérsigo, diretor-geral da GPP - Gelre &
Pérsigo Promoções.

Ele acrescenta ainda a necessidade de a logística ser pen-
sada desde o início dos projetos. "O grande bicho-papão
para a execução de uma atividade promocional com logísti-
ca impecável continua sendo o tempo. A pré-produção nos
bastidores de uma campanha é fator fundamental para o
negócio. A operação logística é o coração de todo esforço
estratégico, e infelizmente a aprovação retardatária do pro-
jeto dificulta o funcionamento desse órgão vital para atingir
melhor performance de resultados."

Um dos desafios atuais é justamente a convivência lado
a lado entre criação e operação logística, seja nas ocasiões
em que os dois trabalhos são feitos dentro de uma mesma
empresa ou quando há uma agência para o desenvolvi-
mento da ação de marketing e uma parceira terceirizada
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pensamento criativo
dedicada à sua execução, O importante é notar que quan-

do a estratégia e a logística estão de mãos dadas desde o

início dos projetos, o custo e a qualidade das ações têm

mais chances de responder às expectativas das empresas

contratantes.

"Existem hoje boas empresas que buscam especializar-se

no processo logístico como produto final, porém se o

mesmo não for entendido dentro de um aspecto amplo de

contribuição estratégica de um trabalho, a relação vira sim-

plesmente de fornecimento de um serviço e não de uma

prestação orientada desse serviço de fato. Nesse ponto o

mercado ainda é carente de integração", nota Ana Cristina
Foryan, diretora de negócios da Ponto Trade Marketing, para

quem os avanços da atividade também estão ligados à tec-

nologia e ferramentas apropriadas que facilitam o acesso a

informações.

Bem necessário
Muitos executivos apontam também para uma mudança

na escala de valores destinados à área da logística no com-

posto das estratégias de marketing. "Há um crescimento

significativo no orçamento das empresas para esse segmen-

to. Pouco tempo atrás, essa área era considerada um com-

plemento, um mal necessário. Hoje, ela já é vista de forma

diferente. É uma solução! Nenhuma ação, qualquer que

seja, terá sucesso se sua logística não for séria, competente,

eficiente em todos os seus detalhes", sustenta Regis Vizoni,

diretor-geral da New Momentum.

Entre os cases bem-sucedidos da empresa está o "Pa-
trulha Nescafé", ação conjunta com a Sight Momentum

que concebeu um "arrastão" em várias cidades das regiões

Norte e Nordeste, envolvendo rádios locais, os key

accounts e o pequeno varejo. A New Momentum partici-

pou de toda a logística de materiais, fez um mapeamento

das cidades visitadas, em sintonia com a Nestlé, de modo

que o roteiro da "Patrulha" fosse estudado minuciosamen-

te, planejado e executado com sucesso. O resultado foi tão

bom que o projeto entra agora em uma segunda fase,

focada na região Sul.

"Nunca nosso mercado esteve em tanta evidência. As dis-

putas nos pontos-de-venda se mostram cada vez mais

aguerridas. Os clientes estão, cada vez mais, entendendo

que não dá mais para deixar o PDV em segundo plano e con-
cordam que o consumidor é sugestionado no momento da

compra. Outro fator importante tem sido a utilização do

ponto-de-venda como fonte de informação, quer seja de seu

Com logística da New Momentum,

o "Patrulha Nescafé" concebeu um

"arrastão" em várias cidades das

regiões Norte e Nordeste, envolvendo
rádios locais, os key accounts

e o pequeno varejo

próprio produto como dos concorrentes. O caminho é, sem

dúvida, o investimento em informações", aponta Vizoni.
Em concordância, Ricardo Hirschfeld, diretor de opera-

ções da e-Service, considera que o aumento da exigência do

mercado com relação à logística de marketing se dá princi-

palmente no que tange a recursos de informação. "Não

tenho dúvidas de que o futuro da logística voltada ao mar-

keting promocional será apoiado principalmente em duas

vertentes: processos bem definidos e sistemas de informa-

ção. Dentro em breve, a logística da informação superará em

importância a logística de materiais. O mercado está cada

vez mais dinâmico e mutante, e o diferencial está justamen-

te em obter informações antes da concorrência", prevê.

Em muitos casos, mesmo de posse das informações

necessárias, falhas no processo de criação e produção aca-

bam espremendo ainda mais os prazos já apertados da fase

essencialmente logística das campanhas. Foi o que ocorreu

com a Megalog, em um lançamento nacional da Reebok

Fitness. "Um erro do fornecedor gráfico fez com que uma

distribuição, que seria rodoviária e tranqüila, se tornasse

aérea. Seria uma loucura, com o custo da ação aumentan-

do, inclusive, de forma a não mais viabilizar o projeto.

Reunimos nossa equipe e apresentamos um projeto de dis-

tribuição misto, aéreo e rodoviário, por necessidade de prazo

e distância, montamos uma operação especial em turno

integral por dois dias, atendendo mais de 450 pontos-de-

venda em todo o Brasil e, assim, conseguimos atender o

cliente no tempo e com o custo planejados anteriormente,

tornando o projeto viável novamente", detalha Carlos
Gaspar, diretor comercial e operacional da Megalog.

A empresa também viabilizou a logística de uma conven-

ção da Roche na Costa do Sauípe, para a qual houve a neces-

21 - About 826 - 10 de agosto de 2005



sidade de recolher materiais de diversos fornecedores espa-

lhados pelo Brasil, manuseá-los na sede da Megalog, em São

Paulo, para montagem de kits promocionais, embalados e

etiquetados, e entregá-los no local do evento para os seus

cerca de 500 participantes. "Desenvolvemos um procedimen-

to de controle dos prazos e da retirada dos materiais em cada

fornecedor, mantendo o cliente informado todo o tempo,

possibilitando-lhe agir rapidamente nas não conformidades.

Entregamos no prazo combinado, com o menor custo pos-

sível, o que exigiu colaboração de 32 profissionais, divididos

em três turnos, que cobriam as 24 horas do dia, num traba-

lho ininterrupto que levou sete dias", relata Gaspar.

Confiabilidade e segurança
Responsável pela logística da campanha "Preço Justo", da

Wunderman para Ford, a Total Express precisava abastecer

as concessionárias da marca em todo o País com material

promocional.

Para tanto, a empresa coordenou o transporte das merca-

dorias entre vários fornecedores de acordo com as neces-

sidades e prazos de entrega estabelecidos pelo cliente para

que todas as concessionárias recebessem no mesmo período

e antes do início da veiculação das peças publicitárias.

O material foi armazenado num espaço de 200 metros

quadrados e os kits promocionais foram acondicionados em

embalagem especialmente desenvolvida para este fim, de

modo que chegassem invioláveis ao destino final.

Para outra campanha, "Boas Compras VR", a Total

Express precisou abastecer empresas e gerentes de contas

com material promocional do benefício oferecido aos clien-

tes do Banco VR.

Como os materiais e os locais de entrega são informados

à Total Express diariamente através de site, no qual o próprio

destinatário final preenche seus dados e solicita os itens

desejados, foi desenvolvido um programa exclusivo para a

leitura e processamento desses arquivo; gerando listas de

manuseio, etiquetas de endereçamento e códigos de barra

para identificação. Os materiais armazenados saem por

demanda e por quantidades fixas determinadas pelo cliente.

"A principal novidade do nosso mercado está no mo-

mento em que a logística entra no projeto. Antes, só éra-

mos acionados depois que a ação estava pronta. Hoje, par-

ticipamos da proposta antes mesmo de ela sair das

agências, dos veículos ou dos departamentos de marketing

dos clientes. Quando temos tempo de elucidar, os projetos

ficam mais consistentes", opina Sérgio Brito, gerente

comercial da Total Express.

Já a PromoAction recebeu a tarefa de montar e treinar

equipes de atendimento em 19 capitais brasileiras para a

operadora de TV por assinatura via satélite Sky, cliente

recém-conquistado. "O trabalho está focado na linha de

produtos, dinâmica do varejo, segmento de TV digital, parti-

cipação de mercado, técnicas de vendas e exposição do pro-

A GPP - GeLre & Pérsigo Promoções tem seu trabalho reconhecido

por grandes anunciantes como Sadia, Cewin, Nestlé e Red Bull

duto no ponto-de-venda", detalha a diretora-executiva,

Dirce Domingues.

Ela destaca também o trabalho de operacionalização do

novo conceito de exposição em vitrines desenvolvido para

GE. Para lançar as lavadoras de 8 quilos e 10 quilos e a linha

de refrigeradores da marca em todo o Brasil, a PromoAction

baseou-se no slogan "Imaginação em ação". Para compor a

vitrine, as bolhas de sabão que aparecem no painel com a

foto do produto ganham, literalmente, todo o espaço da

vitrine. A fim de obter o efeito desejado, a operação logísti-

ca precisou levar aos pontos-de-venda milhares de bolas de

vidro, em diferentes tamanhos.

Se bolhas de vidro não podem se quebrar, gelo não pode

derreter. E foi justamente este o desafio do projeto desenvol-

vido pelo Banco de Eventos para o lançamento de uma linha

de produtos da Brastemp, cuja logística foi de responsabili-

dade da NexPress. A estratégia envolvia manuseio e distri-

buição em todo o Brasil de kits contendo o convite para o

evento de lançamento dentro de'uma embalagem com gelo.

A NexPress efetuou estudos e simulações junto ao cliente e

fornecedores de gelo, buscando o tipo que melhor garantis-

se o objetivo da ação, e completou todo o trabalho de entre-

ga em 12 horas.

Para a 7a edição do Prêmio Talentos da Maturidade, do

Banco Real ABN Amro, a NexPress gerenciou, com sistema

informatizado desenvolvido especificamente para o projeto,

todas as atividades de logística, desde a armazenagem, con-

trole e distribuição do material promocional, até a coleta,
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triagem e cadastramento das inscrições e respectivas obras e

sua distribuição para as comissões julgadoras.

Na opinião de Marcus Miranda, diretor-superintendente

da NexPress, o principal problema do mercado brasileiro de

logística de marketing ainda é a cobertura da malha nacio-

nal no tempo necessário ao cumprimento das ações. "Além

disso, considerando a campanha como um todo, geralmen-

te a logística é a última fase, e não havendo a conscientiza-

ção dos objetivos da ação por parte das empresas fornece-

doras, existirá risco de comprometimento dos resultados. A

participação da logística deveria se iniciar já no desenvolvi-

mento da peça ou produto", reforça.

Do clássico ao inovador
Segundo seu diretor-geral, a GPP - Gelre & Pérsigo Pro-

moções é uma das agências atuantes no mercado promocio-

nal brasileiro norteada por uma estratégia empresarial foca-

da na logística de marketing. Seu trabalho vem sendo

reconhecido por grandes anunciantes há bastante tempo,

como os casos de Philips - Consumer Electronics (há cinco

anos) e Sadia, Unilever e Walita (atendidas há três anos),

além de Nestlé (há um ano) e da recém-chegada 3M, totali-

zando aproximadamente 40 clientes. A fidelidade desses

clientes garantiu um faturamento de R$ 47 milhões em

2004 — aumento de mais de 70% sobre os R$ 27 milhões

de 2003. No ano passado, as atividades logísticas represen-

taram 65% da receita da empresa. O início de 2005 tem sido

profícuo para a GPP, que registrou crescimento de 22% em

seus negócios na comparação do primeiro semestre deste

ano com o mesmo período de 2004. Nos seis primeiros

meses de 2005, o faturamento já ultrapassou os R$ 26

milhões, o que leva a empresa a esperar um fechamento do

atual exercício na casa dos R$ 55 milhões.

A GPP conta com 84 filiais espalhadas pelo Brasil, admi-

nistrando um banco de dados com cerca de 15 mil candida-

tos para a área promocional. Na Grande São Paulo, está a

central de cadastros, com três selecionadoras e três psicólo-

gas, cuja função é a de dar suporte na captação de candida-

tos nesta área. A estrutura fixa da GPP compreende ainda 65

Para lançar suas Lavadoras, a GE decorou vitrines com bolas

de vidro, em diferentes tamanhos, em operação logística executada

pela PromoAction

funcionários fixos na matriz e um espaço de mil metros qua-

drados para armazenagem de materiais. "Em 2004, pas-

saram por nossa administração 15.600 profissionais tempo-

rários e 2.400 terceirizados", contabiliza Paulo Pérsigo.

A empresa está implementando um software para admi-

nistração de fundo fixo para os promotores. Também está

lançando uma Unidade Modelo Promocional para centralizar

toda a área de recrutamento, seleção, logística e administra-

ção de pessoal.

"A tendência do marketing logístico estará direcionada

para serviços que garantam gestão e monitoramento dife-

renciado. Os prestadores terão de criar diferenciais para a

comoditização do serviço. Teremos de evoluir na forma de

operacionalizar. As agências, por sua vez, deverão buscar

inteligências competitivas com produção de softwares que

viabilizem melhores e mais rápidos controles da operação,

com desenvolvimento de programas de qualificação para os

contratados", opina Pérsigo.

A diretora-executiva da PromoAction, Dirce Domingues,

tem a percepção de que o panorama atual é extremamente

favorável para a implantação de novos projetos de logística

de marketing no Brasil. "O mercado tem crescido profissio-

nalmente e as empresas têm investido em logística e nas

ações em pontos-de-venda. As verbas, que anteriormente

eram direcionadas exclusivamente para propaganda, hoje já

têm uma grande representatividade no campo de promoção

e, principalmente, na logística de marketing. Vai crescer e

acontecer no mercado quem apresentar os diferenciais mais

competentes para as ativações de campo", prevê.

A PromoAction vem ampliando seus serviços, sob a con-

cepção que chama de "versatile management", englobando

o conjunto de atividades voltadas à promoção e eventos de

clientes como GE, Dako, Electrolux, Sky, Intelbras, Saeco e

Merck Genéricos.

A empresa, que conta com equipe fixa de 500 funcioná-

rios, além de aproximadamente outros 400 temporários,

espera encerrar 2005 com faturamento 25% maior que o

do ano passado. Entre as novidades preparadas pela

PromoAction está um novo software para gerenciamento do

sistema de roteirização, que cataloga os clientes por fre-

qüência de visitas e permanência nas lojas, mapeando ende-

reços que serão passados para os palmtops das equipes.

Para Dirce Domingues, os maiores avanços da atividade

logística aplicada ao marketing estão sendo conseguidos jus-

tamente com a implantação de sistemas on-line de informa-

ções com os pontos-de-venda e equipes promocionais.

Pela modernização
Para o presidente da Bullet, Fernando Figueiredo, tendo

em vista a extensão do Brasil e suas complexidades, a logís-

tica dos serviços de marketing oferecida ao mercado é com-

petente, mas peca em alguns aspectos nos quais poderia ser

mais evoluída. "Conta-se nos dedos o número de agências
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que investem em modernização de sistemas e processo e em

inovações da logística. Para se manter em evolução, é preci-
so desenvolver controles novos e usar tecnologia inovadora,

a fim de fornecer ao cliente recursos que antes eram impos-

síveis, mas hoje são facilitados pela internet, mobile phone e

palm, por exemplo."

A Bullet, além da criação das campanhas, assume sem

terceirização toda a logística para implementar ações pro-

mocionais e programas de incentivo, o que inclui transpor-

te, controles e relatórios on-line. "Para isto, contamos com

software exclusivo, depósito de 700 metros quadrados para

centralização, despacho e emissão de notas fiscais de sim-

ples remessa para todo o Brasil, call center para ações pro-

mocionais e incentivo, 30 profissionais fixos na área de

logística, sendo nove gerentes de campo responsáveis por

coordenar o País inteiro, além de 35 representantes opera-

cionais espalhados por todo o território nacional. Chega-

mos a ter 1.400 funcionários temporários, como foi o caso

nos meses de junho e julho, quando tivemos dentro da

agência promoções de grande complexidade, como o caso

do Caminhão do Faustão Seda", enumera Figueiredo,

apontando justamente a prestação de serviços temporários

como um dos principais problemas para o mercado de logís-
tica. "Não sei até quando clientes e agências vão suportar

pagar tantos impostos para a contratação de profissionais

de campo. Se colocada na ponta do lápis, a ação se torna

inviável, com retorno muitas vezes questionável. Portanto, a

relação entre agência e varejo deve mudar nesses aspectos

e novas ferramentas de marketing vão surgir para substituir

esse tipo de ação. Ou então, por outro lado, a mudança da

modalidade tributária vai ajudar a reduzir encargos desse

tipo de contratação."

Pelos cálculos de Figueiredo, a Bullet Operações, respon-

sável pela implementação e logística das campanhas

desenvolvidas pela agência, cresceu mais de 30% no pri-
meiro semestre de 2005, na comparação com os seis pri-

meiros meses do ano passado — índice que espera ver

mantido até o encerramento

do atual exercício. Segundo

Gerenciamento logístico da 7a

edição do Prêmio Talentos da
Maturidade, do Banco Real ABN
Amro, e lançamento de uma linha
de produtos da Brastemp estão
entre os trabalhos mais recentes
da NexPress

ele, a Bullet fechou 2004 com faturamento de R$ 70

milhões, sendo que a metade desse montante foi gerada

pelas operações logísticas para clientes como Unilever,

Volkswagen e Quaker.

Entre os planos da empresa está o de aumentar a escala

de sua atuação logística. "Nosso foco tem sido nos aproxi-

mar do varejo. Não esse varejo que todo mundo conhece,

mas o varejo de zero a quatro check-outs. Em parceria com
a Mercatto, uma empresa com a proposta de distribuir mar-

keting ao pequeno varejo, estamos conseguindo apresentar

aos nossos clientes propostas que pulverizam as estratégias

da agência não para 300, 400 ou 500 pontos-de-venda, e

sim para 50 mil, 100 mil pontos espalhados pelo Brasil",

garante Figueiredo.

Ferramentas alternativas
A New Momentum, que pertence ao Grupo Momentum,

encabeçado pela Sight Momentum, trabalha diretamente

com todos os serviços de promoção no ponto-de-venda,

desde a colocação de promotores e impulsionadores até a

própria operação de ações promocionais, pois considera

importante conservar sob sua guarda o know-how que vai

da concepção até a finalização. A empresa fechou 2004 com

faturamento de R$ 69 milhões, esperando manter esse mon-

tante no atual exercício, graças ao atendimento a clientes de

peso como Nestlé, Reckitt, Kimberly, J&J e Carrefour.

A New Momentum conta com espaço de 2.400 metros

quadrados, destinados à operação de logística em São

Paulo, com oito salas para reuniões e treinamentos e um

auditório. Mantém ainda uma unidade no Rio de Janeiro,

com 700 metros quadrados, e atualmente investe em uma

estrutura no Recife. Além disso, conta com bases coliga-
das abrangendo todo o território nacional e com call cen-

ter próprio. Seu quadro de colaboradores inclui mais de

4.100 profissionais, sendo que mais de 30% desses são

temporários. Somente para administração interna, recur-

sos humanos e áreas comercial e de operações são 105

profissionais fixos.

"Para entregar um trabalho de sucesso, é preciso, antes

de qualquer coisa, entender a proposta de seu cliente na

essência. Fora isso, procuramos sempre ferramentas alterna-

tivas para cada tipo de situação. Um exemplo de ferramen-

ta alternativa é a chamada geomarketing, a partir da qual

conseguimos fornecer dados estratégicos de onde está e

quais são os hábitos do público-alvo de cada campanha. No

final de cada ação, entregamos aos nossos clientes um book

com todas as informações que, entendemos, vão auxiliá-los

em suas avaliações sobre o projeto, que, além de descrever

quantos e como os consumidores foram atingidos, relata os
maiores problemas enfrentados, destaca oportunidades e

inclui também registro fotográfico e gráficos comparativos",

detalha o diretor-geral Regis Vizoni.
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Sua principal queixa diz respeito às agências novas. "O nosso

mercado tem sido constantemente bombardeado por agências

que acabam canibalizando os preços. É óbvio que quando os

clientes recebem propostas tentadoras tendem a querer experi-

mentar. Entretanto, um trabalho em logística promocional não

acontece por acaso, é uma conseqüência de muito investimen-

to, principalmente em pessoas", reclama Vizoni.

Quem concorda com o seu ponto de vista é Silvio Freire,

presidente da Freire & Godói. "Alguns setores do mercado

foram invadidos por empresas de outros segmentos, que per-

ceberam o potencial de negócios, mas não têm, na maioria

dos casos, total controle sobre os aspectos específicos da ati-

vidade. Muitos curiosos, que dominam apenas uma parte do

processo, vendem um serviço que deturpa a atividade e

acaba 'queimando' clientes. Além disso, a pressão sobre os

custos faz com que algumas tarefas sejam ainda delegadas a

departamentos da própria empresa, que não têm tempo, dis-

posição nem a expertise para lidar com as tarefas", critica.

A Freire & Godói, que está em processo de alteração do

seu perfil de atuação, que resultará em novo posicionamen-

to de mercado, atua há 21 anos como empresa especializa-

da no planejamento de campanhas de marketing promo-

cional, marketing de incentivo e trade marketing,

disponibilizando ao cliente todas as ferramentas necessárias

para a execução dos projetos.

"Cada vez mais, a informática, usada como ferramenta de

apoio, a criatividade e o conhecimento específico das vanta-

gens e desvantagens de se usar um ou outro tipo de campa-

nha, conforme o momento por que passa o produto, com

base em diagnóstico profissional qualificado, farão a diferen-

ça entre os que fazem e os que dizem fazer", prevê Freire.

Mais complexidade
A Ponto Trade Marketing trabalha a logística em duas ver-

tentes. Operacionalmente, faz transporte de materiais e prê-

mios, auditoria de ponto-de-venda, implementação de

materiais de merchandising, monitoramento, reposição e

armazenagem de materiais. E, no que tange à logística apli-

cada à informação, oferece geomarketing para levantamen-

to de informações de campo, planejamento logístico,

mapeamento de PDVs, padronização de processos e infor-

mações, além de pré-implantação no campo, cronograma e

estudos de riscos, definição do plano de trabalho, pesquisa-

dores e análise de resultados.

Especialmente impulsionada pela conquista de novos

negócios, a Ponto Trade Marketing espera fechar o ano com

crescimento de 30%. A empresa mantém equipe fixa de 100

funcionários e média de 500 temporários por mês, chegan-
do a até 1.200 contratações no mês de dezembro, além de

contar com um banco de dados com mais de 6.500 currícu-

los de diferentes perfis. Sua atuação tem abrangência nacio-

nal, com 72 coligadas.

A Total Express abasteceu concessionárias Ford com kits
promocionais da ação "Preço Justo" e empresas e gerentes de

contas com material da campanha "Boas Compras VR"

A sede da Ponto Trade Marketing conta com 800

metros quadrados, call center com 40 postos de atendi-

mento, sistema de pallets, auditório para treinamento e

logística de entrada e saída de materiais. Tal estrutura

beneficia clientes como Cargill, Seara, CIV, General Mills,

Pernod Ricard e P&G .

"A área de trade marketing está voltada a indicar e quan-

tificar o melhor canal para cada mecânica no campo e a

necessidade de pontos a serem trabalhados de maneira a
atingir o objetivo do cliente. Contamos com um banco de

dados de pontos-de-venda e histórico de performance por

tipo de canal e mecânica. Uma vez definido o melhor canal

e a quantificação dos pontos, nossa área de geomarketing é

acionada para determinação dos melhores pontos e para

auxiliar a roteirização do trabalho de campo", descreve

Claudia Domenici, diretora-executiva da empresa.

Há 15 anos no mercado, a Dinâmica Promo, empresa do

Dinâmica Group que atua também nas áreas de SAC e call

center, é especializada no planejamento estratégico, opera-

cional e administração de ações de marketing promocional,

voltada especialmente para atender às agências de comuni-

cação que precisam atuar também neste segmento.

A empresa trabalha com programas de incentivo volta-

dos aos promotores, com finalidade motivacional. "Para

avaliar o resultado, diversas mecânicas são utilizadas. Mas,

com um país gigante como o Brasil, um simples programa

de incentivo pode virar um grande problema que só a logís-

tica pode orquestrar. Há algum tempo, os programas de

incentivo tinham planejamento nacional e implementação

regional, o que gerava desvio de foco e não permitia unida-

de, produzindo, ao final, uma colcha de retalhos que exigia

reprocessamento, gasto de tempo, atraso nas decisões e

perda de competitividade", reclama Elcio Mello, gerente-

geral da Dinâmica Promo.

Segundo ele, uma das saídas para não cair em cilada é o

serviço dos Correios, via envelope de encomenda comercial,
que, em determinada campanha, demandou distribuição a

quase 2 mil promotores. Com esse material, todos podiam

despachar, a qualquer momento e de qualquer lugar do
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Brasil, os comprovantes de abastecimento dos pontos-de-

venda. O procedimento foi feito sem qualquer desembolso
de dinheiro, pois o transporte foi faturado no destino, com

a Dinâmica Promo recebendo os envelopes, centralizando o

processamento de dados, gerando reatórios e os disponibi-

lizando em tempo real na internet para acesso dos executi-

vos envolvidos no projeto. "Assim, permitimos que fossem

tomadas decisões para rever a estratégia quando o concor-

rente estivesse reagindo, ou para reforçar os estoques quan-

do a vendagem estivesse em alta", salientou Mello, susten-

tando o ponto de vista de que as ações no ponto-de-venda

que envolvem mão-de-obra temporária e têm incumbência

de gerar conhecimento e experimentação por si só já estão

cercadas de necessidades logísticas. Entretanto, consideran-

do que o universo que está à volta do promotor é muito rico

em informações, Mello defende a idéia de que a atividade

pode ir além, apurando resultados de vendas, variações de

preço, qualidade da exposição e do material de comunica-

ção e controle do estoque, tanto do produto do cliente

como dos concorrentes.

A e-Service atua na logística de material promocional,

contando atualmente com centros de distribuição em São

Paulo e 75 pontos avançados de apoio espalhados pelo ter-

ritório nacional, o que permite realizar entregas em aproxi-

madamente 2 mil municípios.

A empresa está investindo numa ferramenta de tecnolo-

gia móvel, a fim de ampliar o fluxo de informações para o

ponto-de-venda ou qualquer local onde esteja ocorrendo

uma ação promocional, possibilitando às agências e clientes

a interferência no processo durante seu andamento.

Entre os trabalhos recentes mais relevantes da e-Service,

destaque para a estratégia logística motivada pela mudança
de logotipo de uma empresa líder do mercado de laticínios.

"Em tempo recorde, substituímos materiais da cadeia vare-

jista, enfrentando a dificuldade do alto grau de pulverização

dos pontos-de-venda, abrangendo desde supermercados

com cinco check-outs até as grandes redes, em todo o

Brasi l" , conta o diretor de operações Ricardo Hirschfeld.

Agilidade com exatidão
A NexPress oferece diretamente a anunciantes, ou por

meio de agências de publicidade e promoção, o apoio à con-

cretização de qualquer tipo de ação de marketing e de logís-

tica, com destaque para os serviços de armazenagem, ma-

nuseio, distribuição e gestão logística.

Atendendo a anunciantes como Real ABN Amro Bank,

Cebrace Cristal Plano, Cartão Carrefour e Petrobras, e tam-

bém a agências, como a Datamídia FCBi, a NexPress regis-

trou faturamento de R$ 2,2 milhões em 2004, prevendo

atingir R$ 2,6 milhões no atual exercício, sendo que o pri-

meiro semestre já apresentou alta nos negócios de 15% em

relação ao mesmo período do ano passado.

"Neste ano, nossos maiores investimentos se voltaram

para a atualização de tecnologias e ampliação dos agentes

credenciados na cobertura da malha nacional, atingindo

82% do território brasileiro. Na área de tecnologia, implan-

tamos soluções voltadas para a agilidade, exatidão e gestão

das informações", detalha Marcus Miranda, diretor-superin-

tendente da NexPress, que vê no mercado a tendência de

migração de clientes para as prestadoras de serviços com

especialização em logística em marketing. "Essa migração

deverá promover relacionamentos empresariais mais abran-

gentes, oferecendo aos clientes um atendimento mais am-

plo e específico", garante.

Também atuante no ramo de armazenagem, manuseio e

montagem de kits, embalagens e etiquetagens, a Megalog
distribui porta-a-porta em todo o Brasil e faz a gestão fiscal

para estocagem e distribuição.

Considerando ainda tratar-se de um mercado novo, o

diretor comercial e operacional da Megalog, Carlos Gaspar,

acredita que a logística de marketing crescerá muito no

Brasil nos próximos anos, especialmente no vácuo do avan-

ço do mercado promocional. Para ele, o principal problema

atual é a atuação da concorrência desleal de transportado-

ras que não têm especialidade na área em questão.

Mesmo enfrentando adversidades como esta, a Megalog

fechou 2004 com faturamento de R$ 4,5 milhões, projetan-

do crescimento de 8% para 2005. Sediada em Alphaville, na

Grande São Paulo, a empresa mantém um quadro fixo enxu-

to de 12 funcionários, que, entre outras atribuições, treina

mão-de-obra volante, que gira em torno de 10 a 20 colabo-

radores por operação logística.

Seus maiores investimentos estão sendo feitos na área de

tecnologia da informação a distância, para dar visibilidade
via web à sua distribuição e

estoque, assim como ao

rastreamento on-line das

cargas. Tem como princi-

pais clientes os anunciantes
Roche e Reebock Fitness e

as agências Active e Spot

Promo.

"A logística será cada

vez mais responsável pelos

resultados e satisfação ge-

rada pelas facilidades do

consumo virtual. Suas prin-

Ao comprar o DVD do filme Os

Incríveis, com uma Ligação

0800, o consumidor ficava

sabendo na hora se havia

ganho um dos 6 mil prêmios

da promoção organizada pela

Bullet na nova modalidade

Phone Promotion
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cipais características deve-
rão ser velocidade e flexibi-

lidade de acessar o público

consumidor e os pontos-

de-venda em suas especifi-

cidades, de forma indivi-

dual, personalizada e com

qualidade", prevê Gaspar.

Outra empresa que trabalha com recepção ou coleta em

fornecedores, armazenagem, manuseios especiais, monta-

gem de kits, desenvolvimento de embalagens, modelagem
fiscal, gestão de transportes, distribuição e tracking, é a

Total Express. Depois de fechar 2004 com faturamento de

R$ 780 mil, prevê atingir a marca de R$ 1,71 milhão no

atual exercício. Sua equipe fixa de oito funcionários traba-

lha com o auxílio de um cadastro de mais de 100 pessoas,

que, dependendo da operação, são requisitadas automati-

camente. Entre seus clientes, destaque para as agências

Wunderman, Souza Aranha e BXFerraz, para a Editora Trip e

o Shopping Iguatemi.

"Temos uma área pulmão para recepção e armazena-

gem dos produtos e uma área de manuseio elástica de

acordo com o tamanho de cada campanha, além de mão-

de-obra especializada que recebe treinamento constante-

mente", explica o gerente-geral Sérgio Brito, para quem

a logística segue a tendência atual das demais áreas do

marketing brasileiro, com campanhas cada vez mais

audaciosas e que exigem operações inusitadas e contro-

les diferenciados.

Para ele, um dos principais problemas enfrentados atual-

mente pelo mercado diz respeito a mailings desatualizados,

que atrapalham o bom andamento do processo de entrega.

Outra questão é a não observação da legislação vigente no

preenchimento das notas fiscais, que, em muitos casos, atra-
sa a logística do processo.

A Total Express entende que três aspectos são fundamen-

tais para se conseguir sucesso neste segmento: a tecnologia

empregada nas diversas etapas de uma operação, permitin-

do controle e mensuração dos resultados; infra-estrutura

capaz de atender grandes demandas; e customização dos

serviços de acordo com a necessidade dos clientes. "O ope-

rador logístico tem de atuar como parceiro em uma ação,

muitas vezes sugerindo modalidades de transporte e emba-

lagens apropriadas, sempre visando aos objetivos da campa-

nha e fazendo com que ela se realize no momento da entre-

ga", finaliza Brito.

Oferecendo soluções de armazenagem, manuseio e

envio, a Doc Business integra uma holding que possui três

franquias dos Correios. A empresa faturou R$ 650 mil em
2004, esperando atingir os R$ 900 mil no atual exercício.

Para impulsionar seu desempenho, acabou de se mudar

para uma nova sede, com 3 mil metros quadrados, e inves-

tiu na compra de maquinário para impressão de dados variá-

veis e acabamentos gráficos. Com forte atuação no ramo do

marketing direto, a Doc tem agora capacidade de imprimir

aproximadamente 5 milhões de malas-diretas personalizadas

com dados variáveis por mês. A empresa conta com uma

equipe de 35 funcionários permanentes, podendo chegar a
120 temporários. Dentre seus principais clientes estão CBPM

- Caixa Beneficente da Polícia Militar, Embratel e Associação

Imaculada da Melíssia, as agências Souza Aranha e D-BBN
Propaganda, além da Editora Aranda.

Para Gilmar Alves de Souza, gerente comercial da Doc

Business, o futuro do mercado de logística está garantido,

na medida que uma das principais tendências do marke-

ting mundial é a do tratamento diferenciado do consumi-

dor final, com produtos focados no seu interesse. "A evo-

lução do marketing de relacionamento, com abordagens
específicas para cada pessoa, é ótima para o nosso merca-

do", destacou.
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