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Para uma empresa que nasceu em maio de 2003, a partir de uma fusão da Plano de Ação com 
a Trio Design os números da paranaense Plano. Trio Comunicação são absolutamente 
impressionantes: faturamento de R$ 25,3 milhões em 2004; de R$ 39,4 milhões em 2005 e 
uma previsão que começou com R$ 60 milhões e que já foi refeita duas vezes para 2006 e que 
está em R$ 90 milhões atualmente.  
 
Nos quatro primeiros meses de 2006, o número de funcionários passou de 1,9 mil para 3,8 mil 
e foram abertos novos escritórios regionais em Salvador (BA), Goiânia (GO), Ribeirão Preto 
(SP), Rio de Janeiro e Campinas (SP) além de uma subsede em São Paulo, onde já está a sede 
nacional. Não será surpresa, portanto, que a empresa obtenha um faturamento de R$ 100 
milhões ainda neste ano, meta que o seu presidente, Guilherme Milnitsky calculava alcançar 
somente em 2009. "Há 15 anos éramos considerados um fornecedor tático de comunicação e 
hoje somos parceiros estratégicos dos nossos clientes", diz Milnitsky.  
 
Segredo do crescimento  
 
Mas o que explica esse crescimento no disputado mercado de marketing promocional que 
envolveu cifras de R$ 18 bilhões em 2005 e cuja estimativa de crescimento está em 11,5% 
para este ano? "Nós evitamos a todo custo a "quarteirização" dos serviços que prestamos, o 
que é uma prática comum neste setor. Talvez este seja o segredo do nosso sucesso porque 
gera maior controle, custos mais definidos e agilidade", opina o vice-presidente da empresa e 
encarregado da área de atendimento, Márcio Tavares.  
 
A não quarteirização justifica a enorme estrutura de pessoal da empresa e faz do RH, um dos 
seus setores mais estratégicos, ao ponto de cada regional ter sua própria estrutura de recursos 
humanos independentes e com características próprias. "A sede de Porto Alegre (RS) tem uma 
estrutura fortemente voltada para a criação; a sede de Curitiba (PR) é voltada para a área de 
logística; e a interface de São Paulo é voltada para o atendimento", explica Tavares.  
 
Outra diferença: a Plano.Trio se orgulha de ser a única do mercado a oferecer todo o ciclo de 
comunicação integrada do ponto-de-venda, o que inclui design, merchandising, produção, 
logística de distribuição, gerenciamento de equipes de merchandising, organização de eventos 
e marketing promocional. "O nosso maior desafio é verticalizar o cliente, fazer com que ele use 
todas as ferramentas disponíveis, desde a gestão do ponto-de-venda; a criação e o 
desenvolvimento de material; promoção de eventos e as ações promocionais e de incentivo. E 
temos conseguido isso", revela o vice-presidente.  
 
Diferencial competitivo  
 
"No ponto-de-venda se geram informações suficientes para a atuação em todas as frentes e 
esse é um diferencial competitivo que nossos clientes percebem facilmente na Plano.Trio", 
assegura Tavares. "Depois, eles desejam menos e mais qualificados interlocutores", completa.  
 
Em 2005, a empresa agregou novos clientes como a Nokia, para quem executa um "retail 
marketing", que aumenta a presença da marca nos pontos-de-venda onde ela atua e a Papaiz. 
Mas o crescimento do faturamento se deve mais à ampliação do atendimento a clientes 
tradicionais como a Vivo, Multibrás e a Du Pont. A Vivo, por sinal, agregou sozinha boa parte 
deste crescimento. A Plano.Trio atende a empresa no Paraná e Santa Catarina desde 1999, 
quando ainda era Global Telecom e, agora, passou a atender São Paulo e todo o Sul do País, 
vencendo uma disputada concorrência.  
 
O contrato tem a duração de dois anos e a Plano.Trio está contratando, treinando e 
coordenando o trabalho de dois mil profissionais de 142 lojas próprias da marca. 
Anteriormente, a empresa já participou da criação e implantação da padronização das 
revendas Vivo no Paraná e Santa Catarina, num programa que envolveu uma equipe de 
arquitetos que visitou 207 cidades e alterou o perfil de 410 pontos-de-venda.  



 
"Se o marketing fosse uma guerra, a propaganda seria a força aérea e nós a infantaria, 
lutando casa-a-casa e conquistando cada centímetro do mercado. Como nossa proposta é 
pioneira gerou resultados surpreendentes: crescemos muito e em pouco tempo", finaliza o 
presidente Milnitsky.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 abr. 2006, Comunicação, p. C6.  
 


