
dimento, mas pela coordenação do
desenvolvimento de tudo o que é feito
para os clientes. Os responsáveis pelas
BDUs orquestram as áreas de serviços
internos, estudam, acompanham e
planejam com o cliente o dia-a-dia das
ações, campanhas e programas.

Buscar novos caminhos, novas so-
luções e realizar o tracking interno
de todos os mecanismos de "entre-
ga" ao cliente são de responsabilida-
de da área de negócios. Dessa forma,
o cliente nunca é atendido por ape-
nas um ou dois profissionais depo-
sitários de sua história, mas pela
agência inteira, com todas as suas es-
pecialidades e talentos, voltados pa-
ra a busca do resultado.

É o que ressalta Cláudia Cunha,
há 16 anos na profissão e há sete na
Zicard, dirigindo uma de suas princi-
pais BDUs: "Não somos uma agên-
cia de departamentos, e mesmo que
seja apenas um job 'operacional',
todas as áreas colaboram na busca da
solução, pois nosso foco é gestão do
trabalho e obtenção do melhor resul-
tado". Ela destaca também outra
particularidade do método de opera-
ção adotado: "Nunca 'aceitamos' o
briefing como ele vem. Sempre o
discutimos com o cliente e entre
nós, de forma a apresentarmos a me-
lhor estratégia e as soluções táticas
mais indicadas, porque temos a obri-
gação do resultado, não nos limita-
mos ao atendimento pontual. Temos
o sentido da continuidade, buscamos
entender o que o cliente precisa de
fato e lutamos para fazer o que é me-
lhor em termos de geração de resul-
tados efetivos para a marca".

Fernanda Papini, gestora de promo-
ções e eventos da Sadia, confirma essa



assertiva, ao declarar: "A Zicard é uma
grande parceira da Sadia, tanto que já
está conosco há cerca de seis anos. E
esta parceria, especialmente para a
área de trade marketing, tem sido
grandiosa, pois estamos conseguindo
atingir plenamente nossos objetivos.
Trata-se de uma prestadora de serviços
com foco em resultados".

Thiago Corrêa Ely, gerente de
trade marketing, e Miriane de Castro
Schmidt, gerente de mídia da AmBev,
dão testemunho igualmente bastante
positivo: "A Zicard é hoje uma gran-
de parceira na busca de alternativas
inovadoras, sempre pensando à frente
do mercado. Para a AmBev, a busca
constante da satisfação dos clientes é
uma obsessão, que demanda muito
trabalho e inspiração. Como excelen-
te agência que é, a Zicard reflete esta
qualidade nos resultados obtidos pe-
las ações desenvolvidas ao longo dos
oito anos de colaboração. Trabalhar
com o João Carlos e sua equipe repre-
senta, para nós, uma alternativa ven-
cedora quando pensamos em ações
ao trade. E num mercado cada vez
mais agressivo e criativo na busca da
conquista de novos espaços, é muito
bom contar com este fiel parceiro".

Grandes resultados para
todos os envolvidos

Desenvolvida para as áreas de
Personal Gare e de Home Gare da
Unilever Brasil, a campanha "Bom
demais" teve como foco 44 ataca-
distas, 40.000 PDVs (de até quatro
checkouts) e consumidores finais. Os
objetivos, todos superados, incluíram
a aproximação com o pequeno varejo
(mas em sintonia com o atacado) e a
geração de mais negócios para todos

eles, o que foi feito por meio de um
esforço promocional tipo "compre-
ganhe" destinado aos clientes do va-
rejo e de ações de incentivo para toda
a cadeia de distribuição.

Text Box
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