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Promoções em alta
Cases inovadores tornam a agência Izidoro
Comunicação a Empresa Marketing do Ano

ca e o crescimento da concor-
rência no mercado promocio-
nal, a Izidoro Comunicação am-
pliou seus investimentos em cri-
atividade e inovação. O esforço
gerou inúmeros resultados,
como um lugar de destaque na
sua área de atuação, que movi-
menta anualmente R$ 10 bi-
lhões, verba superior aos investi-
mentos destinados à publicida-
de no meio TV (R$ 9 bilhões).
Colecionando exemplos de ações
bem-sucedidas, a agência encer-
rou o ano com um faturamento
equivalente ao registrado em
2002 (US$ 6 milhões) e cases de
destaque que lhe conferiram o

prémio de Empresa Marketing do
Ano, concedido pela revista Mar-
keting, da Editora Referência.
Os projetos desenvolvidos pela
agência ao longo do período al-
cançaram grande repercussão na-
cional, como o lançamento da fá-
brica da Nova Schin, em Goiás,
feito em parceria com a Fischer
América. Vale ressaltar ainda a
promoção "Vibração Nestlé", que
envolveu 20 mil estudantes, e a
"Convenção Nestlé", reunindo os
mil funcionários da empresa.
O exemplo mais recente é o da
Vila Primor, promoção criada
para divulgar a marca de marga-
rina do grupo Bunge no norte e
nordeste do país. Depois de
analisar o briefing, que previa
apenas a pintura de muros das
cidades com o logotipo do pro-

duto, "apresentamos a ideia de
realizar um programa itinerante,
composto por aulas de culinária
para os adultos e brincadeiras
para as crianças", lembra o só-
cio e diretor da empresa, Antó-
nio Izidoro Filho.
Hoje, a ação da Primor está pre-
sente em todos os grandes even-
tos da região, da Festa do Boi
(em Parintins, no Amazonas) ao
Círio de Nazaré (em Belém do
Pará). "Por ter um apelo popular,
a estratégia aproximou o públi-
co-alvo da marca, que acabou
incluindo nos eventos promoci-
onais mais dois produtos da li-
nha: o óleo e a mistura para
bolo", salienta Izidoro.
Como resultado, depois do lan-
çamento dessa iniciativa, em
abril de 2003, a Primor passou a

ara superar as dificul-
dades que marcaram o
ano de 2003, entre elas
a estagnação econômi-
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António Izidoro Filho e Simone Mattenhauer, sócios da Izidoro Comunicação

registrar um volume de cresci-
mento de 24% ao mês. "Na
época, descontinuamos nossa se-
gunda marca de margarina (Bem-
te-vi). Desde então, já recupera-
mos 100% desse volume e ainda
crescemos 13,5%", comemora a
gerente de marketing de margari-
na da Bunge, Rosicler Antoniet-
to. Ela ressalta que, junto com as
ações no ponto-de-venda e na
mídia impressa e eletrônica,
"a Vila Primor hoje é a mais im-
portante ferramenta de exposi-
ção e visibilidade da marca no
nordeste".

Capacidade
Entre os destaques também está a
conquista do prémio Marketing
Best 2003, com a ação "Izidoro
Comunicação resiste ao assédio
de multinacionais e cresce". Há
dois anos, a empresa precisava

escolher entre estabelecer uma
associação internacional ou con-
tinuar a investir no próprio negó-
cio para enfrentar a crescente
concorrência no setor de promo-
ção, que atualmente é formado
por mais de 5 mil agências espe-
cializadas.
Apostando na sua capacidade cri-
ativa, a companhia decidiu am-
pliar sua área de atuação, atingin-
do uma média de 80 clientes por
ano, com a geração de 4 mil pos-
tos de trabalho diretos e 20 mil
empregos indiretos. Durante todo
o ano passado, dos 117 projetos
apresentados, 92 foram aprova-
dos e acabaram se desdobrando
em 250 ações. "Essa independên-
cia nos permite ter maior flexibili-
dade para desenvolver as estraté-
gias mercadológicas junto com os
parceiros. Dessa forma, deixamos
de ser um mero operador de pro-

moções", explica o sócio e diretor
da empresa.
Entre as dez maiores agências de
marketing promocional do país,
ela foi ainda destaque no 22°
Prémio Colunistas Promoção/
2003, conquistando uma meda-
lha de ouro na categoria Serviço
pela ação Circuito Cultural do
Banco do Brasil. "A iniciativa,
que percorre várias cidades brasi-
leiras, é uma oportunidade para a
população conhecer a arte e a
cultura do país", informa a sócia
e diretora da Izidoro Comunica-
ção, Simone Mattenhauer.
Por conta desse projeto, ela re-
cebe cerca de 6 mil propostas
relacionadas ao assunto por
ano, o que possibilitou a criação
de um cadastro de tudo o que
acontece no segmento nacional,
como dança, canto, obras literá-
rias, artes plásticas e até artesa-



Evento itinerante Vila Primor e Circuito Cultural Banco do Brasil: campanhas premiadas

nato. "No futuro, pretendemos
fazer uma fusão cultural entre
todos os estados brasileiros, pro-
movendo a apresentação de um
artista de Belém em Curitiba e
vice-versa, por exemplo." Nesse
sentido, os Centros Culturais do
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Sidnei Eberle, gerente da agência

Banco do Brasil (localizados em
São Paulo, Rio de Janeiro e Bra-
sília) já estão auxiliando na con-
cretização desse objetivo. "A
partir de 2005, mais uma unida-
de será inaugurada em Recife."
Enquanto isso não acontece, o

Banco do Brasil conta
com a Izidoro Comuni-
cação para divulgar ou-
tra ação de entreteni-
mento, o Brasília Music
Festival, que em 2003
reuniu grandes nomes
da música brasileira,
como Capital Inicial,
Fernanda Abreu e
J.Quest, além de três
atrações internacionais
(Simple Red, Alanis Mo-
rissette e Pretenders).
"Utilizamos essa inicia-
tiva para posicionar a
instituição financeira na
mente do público jo-
vem, que tem menos
acesso à cultura do que
o adulto em função de
sua dependência finan-
ceira", afirma Izidoro.
Já o evento "Convenção
Biscoitos Nestlé" . ren-

deu uma medalha de prata no
Colunistas à Izidoro, que foi
premiada também com quatro
de bronze nas áreas de Serviço
("Praça Voleibrasil", para o Ban-
co do Brasil), Institucional ("Ré-
veillon 2003 na Paulista", para o
Banco do Brasil), de Demons-
tração ou Amostragem Externa
("Temporada Campos do Jor-
dão", para o Banco do Brasil) e
de Produto de Consumo ("Vila
Primor", para o grupo Bunge).
"Em função da recessão econó-
mica no ano passado, o anunci-
ante descobriu que projetos cri-
ados em parceria com a área de
promoção surtem mais efeito.
Esse foi um dos principais moti-
vos que nos permitiram desen-
volver grandes cases no seg-
mento", ressalta Simone.
Segundo o gerente de produção
da agência, Sidnei Eberle, a
união no desenvolvimento de
campanhas promocionais ocor-
re também na área financeira, o
que fortalece os laços entre a
Izidoro Comunicação e seus
consumidores. "Procuramos a-
dequar todas as ações à verba
do cliente, que nos últimos anos



Sampling para Pastilha Valda;
convenção da Oi na Bahia; e estande
da Fundação Orsa na Fispal 2003

está cada vez mais reduzida."
A promoção criada em maio de
2003 para a Pastilha Valda, por
exemplo, reflete essa preocupa-
ção com a otimização dos inves-
timentos. "Conseguimos desmisti-
ficar a teoria de que todos os pro-
dutos com a marca eram remédi-
os ao optarmos por realizar uma
ação de sampling." Na opinião de
Eberle, "a estratégia obteve um
grande impacto por ter sido feita
em locais diferentes, como bares
e danceterias, e não nas farmáci-
as onde os itens são vendidos."
Outra ideia simples, que chamou
a atenção do público-alvo pelo
ineditismo, foi posta em prática
durante a Convenção da Oi, rea-
lizada na Costa do Sauípe, na Ba-
hia, para comemorar a conquista
de 1 milhão de assinantes em
2003. "Transformamos a sala de
convenções do hotel em uma
verdadeira praia, o que descon-
traiu o ambiente e tornou o trei-
namento mais agradável", obser-
va Simone. Ela acrescenta ainda:
"Tudo o que fazemos parte de

um conceito concreto focado no
objetivo do cliente."
O produtor de eventos da Izido-
ro Comunicação, Alexandre
Blanco, cita também o estande
desenvolvido para a Fundação
Orsa, na Fispal Tecnologia (Feira
Internacional de Embalagens e
Processos Industriais), encontro
realizado em junho de 2003, no
Anhembi, em São Paulo. "O es-
paço era uma grande vitrine, que
diariamente promovia um happy
hour para os visitantes. Para atrair
a atenção do público, uma banda
percorreu os corredores da feira,
o que representou uma quebra
de paradigmas porque nunca um
expositor havia feito isso."
Prevendo um ano difícil para o

mercado promocional, em fun-
ção dos inúmeros eventos pon-
tuais que ocorrerão em 2004,
como as eleições municipais,
Izidoro adianta seus planos: "Já
estamos organizando a Torcida
do Brasil, que irá acompanhar a
participação de nossos esportis-
tas na Olimpíada de Atenas."
Outro projeto em andamento é o
Brasil Open de Ténis, que, em
função do calendário olímpico,
será realizado em fevereiro, na
Costa do Sauípe. "Nos próximos
30 dias deveremos ganhar duas
novas contas", prevê o diretor da
empresa Marketing do Ano mais
low profile do país.


