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A frente de seu tempo

Teimo Dinardi: suporte direto para agências e clientes
no desenvolvimento dos materiais de merchandising

Cada vez mais, o mercado pro-
mocional voltado para o ponto-
de-venda tem exigido uma maior
especialização das agências e
de seus fornecedores. O objetivo
principal para isso seria o desejo

dos clientes em obter continua-
mente materiais de melhor qua-
lidade a custos reduzidos. Uma
tendência nesse sentido seria a

contratação direta dos fabricantes
pelos anunciantes. De acordo com
Teimo Dinardi, diretor de desen-
volvimento de produtos da Dinardi
Merchandising, a tendência é que

a intermediação das agências de
publicidade e de promoção seja
reduzida. Fará ele, o caminho para
essas agências seria a integração
maior com as empresas dedica-
das à criação das peças. "Foi até

mesmo por conta disso que passei
a dar suporte direto para agências

e clientes no desenvolvimento dos
materiais de merchandising."
Em 2006, pouco depois de come-

morar uma década e meia de exis-
tência, a Dinardi Merchandising
deu início a uma nova fase de
evolução nos negócios com a che-
gada do administrador profissional

Adalberto Fazio para sua diretoria.
Fundada por João Dinardi e até
então gerida em conjunto com os
filhos, a empresa tipicamente fami-
liar ganhou destaque em todo o
país entre as fornecedoras de mate-

riais para a realização de ações nos
pontos-de-venda.
Tudo começou por meio de uma
idéia simples do patriarca: um reló-

gio que alternava de cor ao longo

Especialista em
merchandising
aponta mudanças
nas relações entre
clientes, agências
e fornecedores

do tempo. Como produto, o projeto

não vingou. Adaptado para a forma
de display, o aparelho ganhou a
simpatia de executivos da marca

internacional Citizen. Inicialmente,
cem peças foram produzidas e

levadas às lojas para a divulgação
de um novo modelo de relógio de
pulso. "Daí recebemos novas enco-
mendas, também de outros clientes
interessados em nossos materiais",

explica Teimo, um dos filhos de
João. "Atualmente, saem de nossa
unidade produtiva uma infinidade
de versões de adesivos, displays em
diferentes formatos e testeiras de
gôndolas. Orgulhamo-nos de estar

cada vez mais próximos de nossos
clientes para assim contribuir para

o crescimento de suas vendas."
Entre os inúmeros trabalhos produ-
zidos pela Dinardi ao longo de seus

16 anos, um ganhou medalha no
Colunistas Promoção. Foi uma peça
desenvolvida para a Casa Gerdau,
material de ponto-de-venda que

mostra a utilização de vergalhões
em uma miniatura de residência.
"Essa medalha ganhamos indireta-
mente, porque foi a agência PH2
que o inscreveu a peça na premia-
ção", conta Teimo.
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