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É crescente a consciência das empresas sobre a importância de se investir em soluções de 
marketing promocional que ajudem a construir marcas. Atualmente, o trabalho de branding 
engloba muito mais que comerciais de 30 segundos e anúncios de páginas duplas. É sabido 
também o quão fundamental é o planejamento estratégico para o desenvolvimento de ações 
promocionais que gerem a mensuração de resultados favoráveis aos clientes.  
 
No entanto, há uma etapa extremamente relevante para o sucesso de estratégias de marketing 
promocional que não é muito divulgada, mas que merece esmero igual, ou até maior, às outras 
fases do processo: a seleção e o treinamento do pessoal envolvido.  
 
A qualificação daqueles que trabalham no campo da ação está intrínseca ao êxito das campanhas, 
principalmente as com foco regional, que exigem uma linguagem consonante aos hábitos e 
costumes do público-alvo.  
 
Apesar de a comunicação, diversas vezes, ter de atingir a todos, notamos a necessidade de 
adequar as ações ao perfil dos consumidores locais e, principalmente, ajustar os promotores para 
usarem uma linguagem mais específica e criarem uma identificação da marca que estiver sendo 
propagada ao público.  
 
Ao se colocar uma ação em campo, os promotores devem ter em suas mentes as particularidades 
locais para entender o comportamento de consumo do alvo e alcançá-lo com eficácia, para vender 
o produto e realizar uma manutenção da marca.  
 
Cada vez mais, a logística de marketing vem sendo mais influenciada pelo âmbito intelectual da 
atividade que pelo braçal. Quanto mais complexa a estratégia, mais ligado à eficiência de 
promotores e impulsionadores está seu resultado.  
 
O grande desafio para a agência de marketing promocional é incluir um planejamento logístico 
inteligente em suas ações, pois de nada vale um excelente e criativo planejamento de marketing 
sem uma preparação operacional bem estruturada.  
 
Dependendo do porte da ação, é indispensável a contratação de mais de 400 profissionais, 
devidamente padronizados. Portanto, é primordial canalizar a expertise da agência no 
recrutamento e na administração de pessoal.  
 
A tendência do marketing logístico é orientar seus serviços para que estes assegurem gestão e 
monitoramento diferenciado. Por este motivo, a evolução na forma de a agência operacionalizar 
depende também de inteligências competitivas de softwares que possibilitem a qualificação das 
pessoas contratadas e um aceleramento do controle da operação. Além de atender às dúvidas das 
pessoas, os promotores devem estar pre-parados para dar informações e orientações ao público e 
incentivar o consumo.  
 
Gradativamente, utilizamos nas ações promocionais sistemas on-line de informações sobre os 
pontos-de-venda e equipes de campo. Acredito que é muito importante para uma agência reunir 
um know-how que abranja desde a concepção até a finalização, pois criação e implementação 
devem caminhar de mãos dadas para corresponder às expectativas dos clientes. A agência tem de 
estar atenta a todos os detalhes da logística, para ser séria, competente e, principalmente, fazer 
com que o promotor leve a mensagem de forma eficaz ao consumidor para se evitar mudanças de 
rotas de última hora.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1 fev. 2006, Comunicação, p. C-6. 


