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Por Dentro da WineBox

Você consegue imaginar a 
operação de um e-commerce 
de sucesso sem o apoio  

de uma logística eficiente?  
Difícil – para não dizer impossível. 
Desde o início das atividades  
da Wine.com.br, nós temos essa 
certeza. É por esse motivo que 
estamos sempre em busca de 
melhorias, para que cada produto 
seja entregue com segurança  
e dentro do prazo estipulado.

Pensando nisso, nosso diretor  
de operações, Ricardo Buteri,  
e nosso gerente de logística,  
Marlon Montilha, viajaram para a 
Holanda em agosto de 2015, com  
a Missão Internacional de Logística 
promovida pela ILOS   — empresa 
especializada em logística e cadeia  
de suprimentos — e seus parceiros.

A viagem fez parte de um 
programa de desenvolvimento 
criado para explorar práticas 
adotadas por empresas reconhecidas 
mundialmente. No roteiro, 
destacaram-se visitas técnicas  
e sessões expositivas ministradas  
por especialistas. Por lá, nossos 
gestores conheceram, em duas 
grandes organizações, um conceito 
muito interessante: o gamification, 
que tem relação direta com o mundo 
dos games, propondo a utilização  
de mecanismos de jogos em 
processos do dia a dia na empresa. 
Aplicado em diversos setores,  
como saúde, educação e esportes, o 
método tem como objetivo resolver 
dilemas de forma divertida e leve, ou 
engajar os participantes na realização 
de tarefas predeterminadas.

“Ficamos tão impressionados  
com os resultados do gamification que 
resolvemos implementá-lo em nossa 
logística, no formato de campanha 
motivacional”, conta Buteri.

CONHEÇA O GAMIFICATION, CONCEITO ADOTADO PELO NOSSO SETOR DE LOGÍSTICA PARA 
MOTIVAR OS WINEANOS A MELHORAR AINDA MAIS A QUALIDADE DA ENTREGA DOS PEDIDOS

 
Por Ana Beatriz Miranda • Ilustração Joana Resek

 

Também conhecido como gamificação,  
o método surgiu na década de 1970, no Vale  

do Silício, Califórnia, para estimular, de forma  
lúdica, o envolvimento entre público e empresas. 

A técnica utilizada é similar à dos games, com 
definições de tarefas direcionadas a questões 

como divulgação, avaliação e captação de novos 
clientes. A atividade, que oferece recompensas aos 
participantes,  estimula as respostas desejadas por 

meio de muita motivação e engajamento.

NESTE JOGO, TODOS GANHAM

ENTENDA  
O GAMIFICATION
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O conceito do gamification  
foi inserido em nossa operação 
logística tendo jogos de futebol 
como base estratégica.  
A campanha funcionou  
como um campeonato, com 
times, técnicos e jogadores, 
utilizando linguagem fácil 
e visualização simples, em 
monitores fixados no nosso 
Centro de Distribuição. 
Durante dois meses, as 
equipes competiram de forma 
transparente e descontraída, 
com premiações quinzenais  
e mensais para os grupos 
que mais produziram e os 
destaques individuais.

Para nossa surpresa, o 
sucesso da ação veio rápido, 
ainda mais se considerarmos 
a época em que a campanha 

foi realizada: no fim do ano 
passado, período quando 
a demanda na Wine.com.br 
aumenta bastante. Houve 
enorme engajamento entre 
os participantes, que se 
empenharam em realizar o 
melhor, diariamente. “No fim 
do jogo, tivemos incríveis 
ganhos de produtividade e 
redução de ciclos internos”, 
comenta Marlon Montilha.

Graças ao resultado  
bem-sucedido do gamification, 
o setor de logística terá  
um novo game em maio.  
A atividade promete ser ainda 
mais animada e funcional, 
inspirando e motivando os 
responsáveis por fazer seu 
pedido chegar até você  
com a qualidade de sempre.

“Planejei o game com a expectativa 
de melhorar o nível de atendimento 
interno dos pedidos de forma divertida, 
despertando na equipe cooperação  
e competitividade. Deu certo! 

A alternância entre as primeiras 
posições, a montagem de estratégias  
das equipes e as brincadeiras nos 
corredores sobre o desempenho  
dos times no campeonato demonstraram  
o envolvimento de todos. Os resultados 
vieram logo: reduzimos em seis  
horas o ciclo interno, melhoramos  
a produtividade, integramos as  
equipes e, por fim, identificamos e 
reconhecemos os destaques. Já estou 
ansioso para lançar o próximo game.”

Marlon Montilha, gerente de logística

“Quando o game começou, todos 
se empolgaram para se destacar, 
fazer o melhor. Percebemos que 
era uma competição saudável e 
começamos a atender à demanda 
mais rapidamente. Isso fortaleceu 
todas as equipes, uns ajudando os 
outros. As premiações nem foram o 
mais importante. É claro que é ótimo 
ganhar presentes, mas a gente ficou 
mais feliz pelo reconhecimento do 
nosso trabalho. Não só por parte 
de nossos líderes, supervisores e 
gerentes, mas por todos na empresa.”

 Lucas Murta, assistente de logística

Os Wineanos Willena, Walker, e 
Jesum foram destaques  

no game e receberam prêmios 
individuais das mãos do gerente 

de logística, Marlon


