
Grupo InterPlayers comemora 6 anos de uma 
grande trajetória

100 milhões de unidades/ano. É com essa 
marca que o Grupo InterPlayers ingressa no 
6º ano de atividade, confirmando a eficiência 
de suas soluções com um seleto grupo de 
clientes que participaram e participam desta 
história. 
Segundo Fernando Cascardo, Diretor de 
Marketing e Planejamento, uma nova fase se 
inicia, marcando os novos rumos para 2009: 
"O surgimento de uma nova alternativa do 
modelo de distribuição se divide em duas 
fases. A primeira, que ocorreu até meados 
de 2007, visava a garantia e o bom 
funcionamento dos processos básicos de 
grandes operações comerciais e logísticas. 
Os processos integraram a cadeia de 
distribuição, exigindo da nossa estrutura um 
grande esforço concentrado para a 
implementação deste novo modelo, cuja 
meta era conectar cerca de 15 a 20 mil 
pontos de vendas em todo Brasil. Desde o 
início de 2008, iniciamos a evolução de uma 
nova etapa. A inovação continua e o foco na 
excelência operacional é fundamental.“

No evento foram apresentadas as novas 
soluções e iniciativas para 2009, envolvendo 
as empresas do grupo Pharma Link e Ponto 
Extra. "Já iniciamos a implantação de novas 
soluções de conectividade, envolvendo 
trocas eletrônicas via webservices, soluções 
móbile e EDI, para atender a necessidades 
de novos produtos e promover a otimização 
de tempo e processos, especialmente aos 
grandes compradores do varejo", comentou 
Fernando.

Em sua apresentação, Arnaldo Sá, Diretor de 
Negócios do Grupo, afirmou esta visão 
trazendo a todos os presentes uma 
importante reflexão sobre os principais 
motivos que determinaram a busca de um 
novo modelo de distribuição. Trouxe também 
uma análise sobre as mais recentes 
mudanças neste cenário, de ordem legal, 
fiscal e, predominantemente, estrutural. 

Dentre os pontos abordados, a evolução do 
e-commerce no Brasil, em especial no 
segmento B2B - onde a tecnologia deixou de 
ser um custo para se tornar uma forma 
eficiente para se fazer negócios. 



O futuro do 
relacionamento

"Entramos numa nova era do e-commerce, 
através da agregação de várias soluções, 
simultâneas, o 'many to many'", comentou 
Arnaldo. Neste cenário, quem já saiu na 
frente conquistará melhores resultados no 
futuro. "Quem não liderar sua comunidade de 
negócios na cadeia de distribuição pode ter 
que vir a reboque", encerrou Arnaldo.

Finalizando as apresentações com chave de 
ouro, o evento contou com a apresentação 
do filósofo e professor Mário Sérgio Cortella
e sua palestra "Gestão do Conhecimento: um 
desafio necessário". Nela, Cortella resgatou, 
em tom sempre divertido mas bastante 
profundo, a importância de estarmos atentos 
e abertos às mudanças. "Aqueles ou aquelas 
entre nós que imaginarem que nada mais 
precisam aprender ou, pior ainda, não têm 
mais idade para aprender estão 
se enclausurando e, ao mesmo tempo, 
tornando frágil a principal habilidade 
humana: a audácia de escapar daquilo que 
parece não ter saída. Vale sempre lembrar a 
frase do fictício detetive chinês Charlie Chan
'Mente humana é como pára-quedas: 
funciona melhor aberta'. Quem não estiver 
aberto a mudanças e comprometido com 
aprendizados estará fadado ao insucesso 
profissional e pessoal, refletiu Cortella.

O evento contou com a presença de 
empresas como Sanofi-Aventis, Pfizer, 
Bayer Schering, Wyeth, Nycomed, Allergan, 
Roche, além dos principais representantes 
do varejo e suas entidades.

De fato, o marketing de relacionamento está
na agenda das empresas há
aproximadamente duas décadas. Durante 
esse período e, principalmente, nos últimos 
dez anos, a transformação no mundo dos 
negócios fez com que esta ferramenta fosse, 
em maior ou menor grau, utilizada por 
empresas de qualquer segmento (não 
importando o seu tamanho). E pouca coisa 
mudou na estratégia das empresas desde 
sua adoção.

O que muda é que, empiricamente, 
comprova-se que o marketing de 
relacionamento é transversal. Ele não será
mais um fim em si mesmo. Não será mais 
visto como uma coisa isolada. A partir do 
momento em que todos os esforços 
corporativos passam por ele, o marketing de 
relacionamento tende a ser valorizado como 
estratégia de negócios e não mais como 
ferramenta de comunicação.

Com mais ou menos intensidade, com 
muitas ou poucas mídias, com alto ou baixo 
investimento, o marketing de relacionamento 
estará presente em qualquer ação 
desenvolvida pela marca, criando uma rede 
real de pessoas que podem ser clientes, 
fornecedores, funcionários, prospects e 
quem mais influenciar ou fizer parte do 
universo daquela marca. 

Esta rede, conectada por meio de um modelo 
de relacionamento que será obrigatoriamente 
desenvolvido para atender a uma estratégia 
de posicionamento da marca, será viva. E 
sua dinâmica será reflexo da própria 
essência da marca. 



O marketing de relacionamento estará
alinhado e contemplará as arenas atuais de 
comunicação como a propaganda tradicional, 
o mundo do entretenimento, a moda, o 
mundo do esporte e os eventos. Seu olhar 
tem, necessariamente, que ser de 360 graus. 

Ele atuará como veículo fundamental para 
despertar a confiança dos consumidores, já
que a falta de confiança é sinônimo de troca. 
Mas ele é veículo e como veículo é
alimentado por combustível e deve carregar 
a verdade de cada empresa para que suas 
marcas, antes conhecidas, passem a ser 
admiradas. A principal conseqüência é que 
ele colocará em evidência aquilo que a 
marca é e não aquilo que ela gostaria de ser, 
porque pressupõe uma relação honesta entre 
as partes, estabelece que você ou sua 
organização estão alinhados com as 
melhores práticas dos pontos de vista ético e 
moral.

O marketing de relacionamento está
subordinado à imagem e reputação das 
empresas, e por isso é necessário um novo 
olhar sobre ele, um olhar descongestionado 
para exterminarmos a defasagem cultural 
entre o ambiente em que vivemos e os 
condicionamentos existentes sobre o tema.

A sua transversalidade permitirá sua 
presença - em maior ou menor intensidade -
no desenvolvimento e implementação de 
qualquer disciplina de comunicação. 

Além disso, será utilizado como parceiro 
indispensável às pesquisas de mercado, já
que permite não só ouvir o que o cliente diz 
mas, também, o acompanhamento próximo 
daquilo que ele faz.

Importante deixar claro que, diferentemente 
dos enfoques tradicionais, o conceito de 
relacionamento pressupõe que ele existe 
para que todos os lados envolvidos na 
transação tenham benefícios reais. E um 
lado desta transação que agora tem que ser 
considerado - seja por ideologia, seja por um 
motivo modal ou porque é politicamente 
correto - é a sociedade entendida como um 
todo. 
Outro aspecto que merece um grifo: o 
marketing de relacionamento não mais se 
manifestará para mostrar "aquilo que eu 
faço", mas valorizará "com quem eu faço 
aquilo que eu faço". 

No futuro, o marketing de relacionamento 
pode ter um papel mais importante quando 
se imagina que seus esforços estejam 
voltados para contribuir com a relevância da 
empresa de uma maneira mais ampla - para 
a sociedade e sua sustentabilidade. Claro 
que esse caminho não é o único, mas me 
parece bem consistente.

Em "O Ponto de Desequilíbrio", Malcolm 
Gladwell afirma que "os seres humanos são 
muito mais sensíveis ao seu ambiente do 
que pode parecer". Desta forma, o futuro do 
marketing de relacionamento exigirá
coragem e energia dos consumidores para 
manifestar seu descontentamento com 
relação a marcas e produtos e claro, 
coragem, energia e ação das empresas para 
ouvir este descontentamento e necessidades 
de forma imparcial.

As empresas eleitas pelo consumidor serão 
aquelas que estiverem a serviço da 
sociedade, e é aí que o marketing de 
relacionamento comprova ser transversal, 
servindo como facilitador para a identificação 



Muitas vezes, estes acordos se estendem 
por meses e o acompanhamento sistemático 
obriga a construção de uma série de 
processos internos que acabam gerando 
burocracias e causam demora para a tomada 
de decisão. 

Outro fato característico é a não-existência 
de uma regra fixa. Valores, tipos de ações, 
sua freqüência e formato diferem muito entre 
uma ação e outra. Este fato dificulta a 
construção e análise de históricos, que 
permitam a construção de modelos e 
estatísticas. 

Lançado em 2007, o Trade Cash da Pharma
Link é uma solução completa para a 
administração e a gestão das ações de trade
marketing junto aos parceiros de varejo. 
Trata-se de uma plataforma totalmente web, 
que permite o cadastramento de acordos 
promocionais e rateio por marcas 
participantes com um amplo menu de ações 
e atividades de trade, o que permite a 
construção de histórico nas ações de trade e 
seus investimentos. O sistema administra 
todas as fases de um acordo, desde o 
cadastro de uma ação até a administração 
de pagamentos de parcelas e valores.

O Trade Cash ainda permite a integração 
com sistemas internos (SAP, Siebel etc.), 
gerando maior velocidade e controle das 
ações financeiras, na liberação ou bloqueio 
de pagamentos de verbas. 

Além de inúmeras outras funções, o Trade
Cash permite o download de fotos para 
comprovação das ações e, ainda, um rápido 
simulador de retorno sobre o investimento, 
oferecendo a melhor composição do acordo, 
envolvendo valores e volumes de 
negociação. 

sistemática das necessidades desta 
sociedade e de seus "indivíduos 
interconectados, cada vez mais dependentes 
das combinações de laços fortes e fracos 
que eles mesmos tecem".

Como foi analisado por Mario Rosa em seu 
excelente livro "A Reputação": "Olhe 
diferente este mundo diferente... Nesses 
novos tempos que se abrem diante de 
líderes e organizações, mais do que nunca é
preciso reavaliar as certezas, questionar os 
condicionamentos, fomentar novas dúvidas 
em relação ao que parece estabelecido". 
Este é o futuro do Marketing de 
Relacionamento.
Luna Gutierres - É professora de CRM da 
ESPM e diretora de planejamento da 
Repense.

Investir no trade já pode ser 
feito de forma segura e 
transparente

O grande risco das ações de trade é a 
dificuldade de gerenciamento destas 
operações. Em geral, as ações de trade
envolvem acordos de reciprocidade 
comercial ou promocional, com 
investimentos consideráveis e que exigem 
total controle de retorno e garantia de 
execução da ação. 



desenvolva como um consultor junto a seus 
clientes. Ele deve estar apto para as regras 
do jogo, porém, munido de recursos e 
informações que apóiem os negócios que 
realiza. Assim ocorre no Nyconect.

O representante realiza suas negociações 
previamente com seus clientes, garantindo-
lhes condições comerciais atrativas e 
baseadas numa relação transparente de 
reciprocidade. À medida que seus clientes 
efetuam suas compras e reposições, um 
amplo conjunto de informações o auxiliará na 
manutenção e retenção de seu 
relacionamento. Informações em real time, 
status dos pedidos, relatórios de 
performance e uma série de 
informações permitem que a relação se 
retroalimente para a construção de novas 
ações e estratégias alinhadas na 
necessidade de ambas as partes.

O Programa Nyconect utiliza várias soluções 
da Pharma Link, dentre elas o Pharma Link 
Commerce e o Webplace PharmaLink, 
soluções responsáveis por processarem 
atualmente mais de 2 milhões de 
negociações por mês. Para mais 
informações, mande um e-mail para 
atendimento@interplayers.com.br.

O Trade Cash permite também a 
integração com outras soluções da 
Pharma Link. Para ter mais informações, 
envie um e-mail para 
atendimento@interplayers.com.br.

Mais de 2 milhões de 
pedidos por mês com total 
controle em suas mãos.

Este é o dia-a-dia de um representante de 
vendas da Nycomed, integrante do 
Nyconect, um programa de relacionamento 
comercial iniciado em meados de 2007, com 
a finalidade de desenvolver ações 
comerciais, promocionais e de 
relacionamento institucional junto ao 
pequeno, médio e grande varejo 
farmacêutico. 

"O relacionamento com o varejo é um 
componente estratégico para a efetividade 
da geração de demanda de nossas marcas. 
É ele quem liga as necessidades de nossos 
clientes, nossas estratégias e nossas 
necessidades, consolidando a formação de 
uma aliança, que se reverte em bons 
negócios para ambas as partes", afirma, 
Eduardo Martins, Diretor Comercial da 
Nycomed.

No entanto, para que um relacionamento se 
efetive são necessários ferramentas e um 
conjunto de processos que garantam que os 
compromissos firmados possam de fato se 
transformar em negócios. Em meio a isso, é
imperativo ao profissional de vendas que se

Campanha de Advil inova 
no ponto de venda
O lançamento de Advil Extra Alívio no Brasil 
é uma grande aposta da Wyeth Consumer
Healthcare, que chegou para promover uma 
revolução nesta, que é a principal categoria 
OTC no país.

Além de investimentos em mídia, a 
campanha conta com ações promocionais. 
Materiais inovadores para o PDV irão 
destacar a marca na farmácia, explorando 
áreas quentes de maior exposição.
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São Paulo, a Pharmalink Logística Integrada 
passa agora a fazer a distribuição 
especializada da Divisão Nexcare da 3M 
num importante projeto.

A categoria de cuidados pessoais requer 
atenção especial dentro das farmácias e 
drogarias. Isto porque são produtos 
indispensáveis para o ponto-de-venda, pois 
fazem parte da chamada Categoria Destino, 
responsável pela geração de tráfego na loja.

A ação ocorre nos estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro e, é coordenada por uma 
equipe de 28 promotores e dois supervisores 
da Ponto Extra, que visitam regularmente 
cerca de 2.500 farmácias e drogarias de 
médio e grande portes. Segundo Ana Sylos, 
gerente de Negócios da Ponto Extra, trata-se 
de uma importante ação que fará a diferença 
na categoria. "Temos uma equipe muito bem 
treinada em execução, motivada e que 
construiu ao longo destes 12 meses de 
trabalho um forte relacionamento com o 
varejo. Isso é fundamental em momentos 
como esse, onde uma importante estratégia 
precisa chegar à pessoa certa da farmácia 
para funcionar", comenta Ana.

O novo Advil Extra Alívio é apresentado em 
formato de cápsula gelatinosa e princípio 
ativo líquido, o que permite ação mais rápida 
e potente contra a dor, sendo suave para o 
estômago. Valorizar estes diferenciais 
competitivos também representa uma 
importante tarefa dos promotores em campo.
Se você quer saber mais sobre a Ponto 
Extra, envie um e-mail para 
atendimento@interplayers.com.br

3M inicia gerenciamento de 
categoria com a Pharma
Link
Com foco em farmácias independentes, 
pequenas e médias redes no Estado de

Ciente dessa importância, a Pharmalink
passa a prestar serviços de distribuição 
especializada para a Divisão Nexcare de 
Cuidados Pessoais da 3M prevendo um 
tratamento diferenciado da categoria junto ao 
ponto-de-venda, envolvendo ações de 
execução promocional, negociações de 
espaços para a categoria, bem como todo 
processo de distribuição, gerenciamento da 
reposição e controle das ações comerciais e 
promocionais.

A Divisão Nexcare é composta por 17 linhas 
de produtos e cerca de 100 SKU's. "Estamos 
falando de uma linha diferenciada, com alto 
valor agregado e qualidade. Precisa estar ao 
alcance do consumidor e ter seu sortimento 
disponível na medida certa da demanda do 
mercado". Quem diz isso é Ernando Simões, 
Gerente de Negócios da Pharmalink
Logística, responsável pelo projeto.

A primeira fase de implantação já está
iniciada e pretende selecionar e formar um 
painel potencial de farmácias que 
apresentam condições ideais para o
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desenvolvimento da categoria de cuidados 
pessoais.

Saiba mais sobre a distribuição 
especializada da Pharma Link. Envie e-mail 
para 
nando.simoes@pharmalinkonline.com.br
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