
Alexandre Herchcovitch
assina as peças em
branco e preto

Animais e flores by Gisele Nasser

P
rato, copo, mug (caneca) e
bowl (tigela) by Fiat assinados
por Alexandre Herchcovitch.
Pode parecer estranho, mas a

montadora italiana, no Brasil sediada
na cidade mineira de Betim, decidiu
entrar no mercado homeware, de pro-
dutos para a casa, assim como a mar-
ca de alimentos saudá-
veis Taeq, do Grupo
Pão de Açúcar,
que está lançando
este mês a sua co-
leção de louças,
com belo e arro-
jado design de-
senvolvido pela
tradicional cerâ-
mica Porto Bra-
sil, de Porto Ferreira,
no interior paulista.

Para a Fiat, o lançamento dessa li-
nha de produtos para casa é uma pos-
sibilidade de manter vivo o projeto
Fiat Fashion Attitude Innovation para
muito além das duas edições anuais
da São Paulo Fashion Week e, com is-
so, ligar a marca a um estilo de vida
contemporâneo e inovador durante

ANeon também
assina camisetas
para a Fiat

Marcas consagradas enveredam por novas linhas de produtos para tentar
estar presentes em vários momentos do dia de seu público l Por Carlos Franco

Um estilo de vida
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todo o ano. A montadora já partici-
pou de três edições da SPFW, e agora
prepara-se para a quarta, no fim do
ano, em que reforça o seu portfólio de
produtos, incluindo luminárias e ou-
tros itens que possam casar com o es-
tilo de seus automóveis.

Além das louças, a Fiat também tem
uma linha de camisetas, a fiaT-Shirts,

Ronaldo Fraga também criou
para a fiaT-Shirts

Imagens futuristas de
Cavalera

que na 23.a edição do SPFW,
em junho, foram assinadas
por Ronaldo Fraga, Cavalera,
Gisele Nassar, Neon e pelo
próprio Alexandre Herchco-
vitch. Com tiragens limitadas,
essas séries de camisetas che-
gam em setembro deste ano à
loja Surface to Air, mas a
montadora também pretende
comercializá-las no site
www.fiatfashion.com.br.

Mas o negócio da Fiat não
é vender carros? O diretor de

Marketing da empresa,
João Ciacco,

garante que
sim e que ela

não foge do
seu objetivo

central ao inves-
tir nesse projeto, uma
vez que ele empresta
conteúdo à marca.
"Um automóvel é
um bem de alto va-
lor, que precisa ter uma as-
sociação com o estilo de vi-
da do consumidor. E a mo-
da e o universo fashion são

aspiracionais, assim como o
design arrojado de nossos carros. É es-
sa a associação que buscamos ao in-
vestir nesse projeto."

Mas, na medida em que vende os
produtos, esse não pode se tornar um
negócio dentro do negócio Fiat? Ciac-
co diz não ter dúvidas a respeito desse
potencial, mas a intenção é fazer com
que esse negócio cubra os custos do
seu próprio marketing. Com isso, ele
diz que não será preciso reduzir ver-
bas das campanhas tradicionais de mí-
dia e, ainda, conquistar novas receitas
para o marketing promocional e de re-
lacionamento. O espaço da Fiat na
SPFW tem sem mostrado ideal para a
recepção de grandes clientes, em espe-
cial os corporativos.

O próprio presidente da Fiat, Cle-

A Taeq, marca do Pão de Açúcar voltada para o
bem-estar, lançou sua linha de utilidades para casa

dorvino Bellini, está encantado com o
Fiat Fashion Attitude Innovation. O
homem que gosta de carros com mar-
cha seca, aquela que dispensa embrea-
gern e o motorista sente o motor ao
mudar de marcha, participou de pa-
lestras durante a SPFW focalizando
que o estilo da Fiat, a montadora que
é dona de marcas como Ferrari, Mas-
serati e Alfa-Romeo, tem tudo a ver
com o universo/as/zíon. Bem, se levar
em conta que Mme. Coco Chanel
criou um pretinho básico na forma de
tailleur para as mulheres terem mais
conforto ao subirem nos carros dos
anos 30, em especial os modelos Ford,
que eram dominantes na paisagem,
Bellini não deixa de ter razão.

Já o propósito da Taeq é bem dife-
rente, e Alexandra Jakob dos Santos,
diretora da empresa e que coordena a
sua área de inovações, não o esconde.
"A intenção é termos uma marca úni-
ca, como um guarda-chuva de pro-
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dutos que inclua, além de alimentos,
tudo o que possa estar relacionado
com o estilo de vida saudável, a exem-
plo de louças, cosméticos, roupas de
cama, mesa e banho, linhas de arti-
gos e acessórios esportivos e casuais
que tenham a ver com essa idéia." Tra-
duzindo: além do conceito que a re-
de líder do varejo supermercadista
brasileiro, à frente de Carrefour e
Wal-Mart, quer imprimir, está a cons-
trução de uma marca própria forte.
O que é essencial a grupos de varejo
para pressionar fornecedores. Ela diz
que já começou a selecionar aqueles
que vão produzir os artigos de bele-
za e cosméticos da marca Taeq.

Alexandra garante também que
não tem encontrado resistência por
parte dos fornecedores. É o caso do
diretor executivo da Porto Brasil,
Ademir Varaldo, que se prontificou a
oferecer o design dos produtos e ser
fornecedor exclusivo das louças da
marca Taeq. Ele espera que isso im-
pulsione também as vendas do pro-
duto de marca própria da empresa de
Porto Ferreira e abra novo mercado.
Varaldo não se importa de produzir
louça que carregue outra marca. Para
um analista de varejo, a força de dis-
tribuição de redes como o Pão de
Açúcar assustam os fornecedores.
"Ou eles se prontificam a produzir as
marcas próprias ou correm o risco de
perder um importante canal de escoa-
mento e distribuição de seus produ-
tos." O que não ocorre, é claro, quan-
do se trata de fornecedores gigantes,
como a Unilever; afinal, uma rede de
supermercados poderia até abrir mão
dos sabonetes Lux, mas não poderia
ficar sem o sabão em pó Orno, os pro-
dutos para cabelos Seda ou até os sor-
vetes Kibon, todos da Unilever, longe
de suas gondôlas.

Com jogos completos para café e
chá, além de pratos para refeições, a li-
nha de louças da Taeq segue uma ten-
dência de fisgar o consumidor naqui-

lo em que ele está disposto a gastar, o
mesmo se aplicando à Fiat. Alexandra
conta que pesquisas identificaram
que, nos grandes centros, o consumi-
dor está disposto a investir mais em
casa e gastronomia e vida saudável.
São itens vitais neste momento, assim
como a prática de esportes em acade-
mias e condomínios. E o que explica
redes de produtos de higiene e beleza,

como O Boticário e Natura, tam-
bém estarem ampliando o

leque de ofertas de
produtos para
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casa, como velas e essências. A Ox, por
exemplo, aproveitou a edição deste
ano da Casa Cor para lançar uma li-
nha de aromas para diversos ambien-
tes das residências, como sala, quarto,
banheiro e cozinha. "O medo de vio-
lência nos grandes centros e as dis-
tâncias estão levando o consumidor
para dentro de casa, que se torna tam-

bém espaço de lazer e confraterniza-
ção entre amigos."

Com investimento de R$ 10 milhões
neste primeiro ano, a marca Taeq vai
ganhar ainda mais espaço nos super-
mercados Pão de Açúcar, onde terá lo-
jas próprias, e produtos nas redes
CompreBem, Sendas e Extra, além de
toda a rede Pão de Açúcar. "A intenção

é de que é a marca se torne referência
de vida saudável." Também terá o re-
forço de campanhas publicitárias as-
sinadas pela agência PA, a house do
grupo, que decidiu assumir o coman-
do da sua publicidade, dispensando as
agências que o atendiam, como a Áfri-
ca, de Nizan Guanaes. Essa concentra-
ção faz parte da estratégia de Abílio Di-

Aos poucos, rendimentos da nova marca servem para sustentar
as políticas de marketing promocional e de relacionamento

niz de ter o controle completo do in-
vestimento em comunicação.

Com o mote "Taeq — Vida em
equilíbrio", a marca, diz Alexandra,
pretende ser um caso único de ne-
gócios, com um portfólio de produ-
tos de qualidade e design que pos-
sam estar presentes em todos os mo-
mentos de vida do consumidor que
busca um estilo de vida saudável.
Alexandra, que já foi diretora de
Marketing do CompreBem, a ban-
deira do Grupo Pão de Açúcar volta-
da para a classe C, parece encantada
com esse universo Taeq, que tem tu-
do a ver com o conceito que a famí-
lia Diniz quer inspirar, estimulando
a participação em atividades espor-
tivas e até em maratonas. Mas a ma-
ratona de Abílio Diniz sempre será a
do lucro e a de, com armas na mão,
com uma marca própria forte, pres-
sionar fornecedores para ampliar a
sua margem. Ninguém é líder de um
setor competitivo como o de varejo
à toa. E a Fiat, reforçando a sua mar-
ca, também sonha com liderança. E
uma marca forte é o princípio de tu-
do. Daí o empenho de Ciacco e de
Alexandra em antecipar tendências e
garantir espaço, ainda que em lou-
ças, depois camisetas, artigos de be-
leza, luminárias e tudo o que a casa
do homem e o homem que quer ficar
em casa possam sonhar. I
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