
Gerente do departamento de custos e
suprimentos da Agro Amazônia come-
mora premiação pelo Estado de Mato
Grosso assumindo responsabilidade em
iniciativas de comunicação empresarial
ligadas aos valores corporativos

Com uma trajetória que soma 18 anos de atuação na companhia, Iara
Nunes, gerente de custos e suprimentos da Agro Amazônia, foi escolhida
como Profissional de Marketing do Mato Grosso. Responsável pela gestão
da comunicação da companhia especializada em distribuição de produtos
e equipamentos para o agronegócio e que neste ano completa um quarto
de século de fundação, a executiva se esmera para obter o melhor aprovei-
tamento da verba de marketing disponível (1% da receita anual), dividida
entre diversas iniciativas. "O processo de marketing é fundamental para
analisarmos, planejarmos e implementarmos ações que contribuam para
o desenvolvimento e consolidação do nosso negócio", explica Iara. Para
dar suporte às iniciativas planejadas, seja na criação de campanhas publi-
citárias e elaboração de material impresso, seja na estruturação de eventos
direcionados, a profissional conta com o apoio das agências Meta Propa-
ganda, TIS Publicidade e Idéias.com. "Na Agro Amazônia, essas ações es-
tão diretamente ligadas aos nossos valores, de prestar ao cliente o melhor
serviço, de respeito e valorização das pessoas, de parceria forte, de melho-
ria contínua, de segurança e de responsabilidade social e ambiental."
Depois de cinco anos atuando como secretária da diretoria, Iara foi convi-
dada a assumir a gerência do departamento de custos e suprimentos, área
que coordena o orçamento, compras de suprimentos, organização de even-
tos, contratações de serviços e desenvolvimento de campanhas. Nesses 13
anos diretamente envolvida em atividades relacionadas ao marketing da



companhia, identificou as principais diretrizes
para o uso das ferramentas, contribuindo inclu-
sive para a condução dos negócios dos clientes
de forma sustentável. "Além das ações voltadas
aos clientes, desenvolvemos ações ambientais
para promover a conscientização ambiental.
Essa consciência é
trabalhada por meio
do treinamento que
nossos profissionais
ministram para os
clientes e seus cola-
boradores para que
eles possam arma-
zenar, transportar e
utilizar os produtos
de forma correta,
objetivando obter
maior rendimento e
evitando danos ao
meio ambiente."
Entre as iniciativas
mais relevantes,
implementadas nos
últimos anos, podem ser destacadas- as par-
ticipações da Agro Amazônia em eventos do
Dia do Meio Ambiente, comemorado em 5 de
julho, e Dia da Árvore, em 21 de setembro. Idea-
lizada por Iara, a última edição do Dia do Meio
Ambiente contou com o Cine Mundo na tenda

da Agro Amazônia. Cerca de mil pessoas, em um total de
12 sessões de 30 minutos cada, acompanharam a exibição
de filmes do projeto Cidadão Planetário, com informações
sobre a responsabilidade de cada um na preservação do
planeta.
Assim como os grandes anunciantes do país, a Agro Ama-

zônia também segue a tendên-
cia de pulverização da verba de
marketing em iniciativas além da
publicidade tradicional. "Cornos
avanços tecnológicos as empre-
sas podem gerenciar melhor as
informações, o que as possibilita
fazer ações mais focadas no seu
público-alvo. A Agro Amazô-
nia há muito tempo desenvolve
ações personalizadas para seus
clientes por meio de visitas dire-
tas da nossa equipe, o que cha-
mamos de 'people to people'",
complementa a executiva. Em
plena definição do planejamen-
to de marketing para 2009, Iara
antecipa a reformulação do en-

dereço eletrônico da empresa. "Estamos revisando o nosso
planejamento estratégico e as ações de curto prazo, mas
podemos adiantar que manteremos a linha de ações indivi-
dualizadas. Além disso, o nosso portal será remodelado para
oferecer mais ferramentas que contribuam para o negócio
dos nossos clientes."
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