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A Hypermarcas, do em-
presário José Alves de Queiroz 
Filho, o Júnior, está concluindo o 
processo de seleção de agências 
que vão dar suporte criativo às 
suas linhas de produtos. Apenas 
o sabão Assim ainda carece de 
defi nição, que deve ocorrer nos 
próximos dias. Na semana passa-
da, revelou-se que a FabraQuin-
teiro vai atender à recém-adqui-
rida marca Finn, que hoje serve 
apenas a um adoçante, mas que 
será expandida para uma linha 
de produtos de saúde e bem-
estar, como sopas instantâneas, 
isotônicos e alimentos à base 
de soja. Além disso, a agência 
está prestando consultoria para 
a construção da identidade cor-
porativa da Hypermarcas, nesse 
início de operações (a empresa 
foi formatada em fevereiro a 
partir da estrutura da Assolan 
e reúne os negócios da holding 
Monte Cristalina que atuam no 
mercado de bens de consumo).

Também fi cou defi nido que as 
marcas Etti e Salsaretti, adquiri-
das em 2006 da Parmalat, fi carão 
a cargo da BorghiErh/Lowe. 
Completa o grupo de atendimen-
to da empresa a MPM, que desde 
o início do ano atende à marca 
Assolan (em substituição à Afri-
ca, ambas pertencentes ao grupo 
Ypy) e agora também cuidará do 
Mat Inset, um inseticida recém-
incorporado pela Hypermarcas. 
A linha de cosméticos Éh!, que 

Hypermarcas defi ne time criativo
FabraQuinteiro e BorghiErh/Lowe juntam-se à MPM no atendimento das linhas de produtos da “ex-Assolan”
João Paulo Nucci

a empresária Cristiana Arcangeli 
criou com investimento da hol-
ding, permanece com a MPM.

Nenhuma dessas agências, 
porém, vai comprar mídia. O 
trabalho fi cará a cargo da Pega-
sus, de Goiânia (cidade natal de 
Júnior). O presidente da Hyper-
marcas, Nelson Mello, diz que a 
agência não pertence à holding 
Monte Cristalina. No fi nal do ano 
passado, a assessoria de impren-
sa da então Assolan informou 
que a compra de mídia fi caria a 
cargo da Anchieta Comunicação, 
que pertence ao grupo e prestava 
serviços à Arisco à época em que 
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Meta de faturamento em 2007: R$ 750 milhões 

Unidade de negócio Produtos Agência

Alimentos Etti, Salsaretti, PuroPurê, Cajamar e Pura Polpa BorghiErh/Lowe* 

Higiene e limpeza Assolan, Assim e Sim MPM**

Higiene pessoal Éh! MPM

Produtos de saúde Finn FabraQuinteiro

Produtos químicos Mat Inset MPM
Fonte: Hypermarcas         *apenas para Etti e Salsaretti          **apenas para Assolan

W/ Brasil e MPM foram confi rmadas 
na semana passada como as vencedoras 
das concorrências de, respectivamente, 
Nestlé e Telemig Celular/Amazônia Celu-
lar. No caso da gigante suíça de alimen-
tos, a W/ passa a ser a quarta prestadora 
de serviços de comunicação da marca 
para o Brasil, ao lado de Publicis, JWT 
e McCann Erickson — o que faz dela a 
única empresa 100% nacional a atender 
o grupo. Já a operadora de telefonia está 
contratando a agência integrante da rede 
Ypy em substituição à Ogilvy & Mather, 
resultado de uma alteração societária da 
companhia no fi nal de 2006 que culminou 
com um processo de revisão de alguns de 
seus principais fornecedores.

A concorrência da Nestlé vinha mobi-
lizando as participantes desde dezembro 
do ano passado e, além de W/, Publicis e 
DM9DDB chegaram à fase fi nal do pro-
cesso. A disputa também contou inicial-
mente com Dentsu Brasil, JWT e McCann. 
A proposta de contratação de uma nova 

agência ainda não foi esclarecida pela 
Nestlé: boatos do mercado falam sobre a 
entrada da marca no segmento de bebidas 
à base de soja — assunto não comentado 
pelo anunciante.

Na W/, o presidente, Washington 
Olivetto, atribui a conquista da conta à 
experiência de sua agência no atendi-
mento à Garoto desde 1988, sem deixar de 
comentar que “se trata de um anunciante 
ambicionado por qualquer empresa ou 
publicitário no mundo”. Sobre a divisão do 
cliente a ser atendido, Olivetto limita-se a 
comentar que “a Nestlé está nos enxer-
gando como todas as suas outras agências, 
que podem trabalhar para qualquer um 
dos seus produtos”. Procurada por Meio 
& Mensagem, a Nestlé não se pronunciou 
até o fechamento desta edição.

No caso da MPM, a presidente da 
agência, Bia Aydar, informa que entre 
20 e 25 pessoas serão contratadas para 
reforçar a operação da unidade de Belo 
Horizonte, que deve dobrar de tamanho 

com a nova conta. No caso de Amazônia 
Celular, que opera no Maranhão, Pará e 
Amazonas, um atendimento será deslo-
cado para acompanhar os trabalhos na 
região. “Nossas operações no Rio e em 
Belo Horizonte não são simples fi liais de 
São Paulo. Nosso modelo é estruturar 
cada unidade da rede como um centro 
de negócios, e o resultado está na con-
quista desse cliente, que será atendido 
via Minas Gerais”, revela Bia. Ela pon-
dera, entretanto, que a Região Norte não 
receberá uma sede da MPM por conta 
das novas demandas. “Não é o momento. 
Possivelmente buscaremos um acordo 
operacional com uma agência local.”

Dentro da Telemig/Amazônia Celular, 
o gerente de comunicação, Carlos Scap-
pini, lembra que JWT, BorghiErh/Lowe e 
a agora ex-detentora da conta, a Ogilvy & 
Mather, também participaram da concor-
rência. “Pedimos que as agências fossem 
além da criação e fi camos mais satisfeitos 
com a proposta da MPM, que trabalhou 

a formatação mercadológica do objeto 
do briefi ng como um todo”, explica. A 
troca de fornecedor de comunicação 
deu-se como um refl exo das alterações 
societárias da companhia no fi nal do ano 
passado, quando o grupo Opportunity 
foi afastado da gestão em detrimento do 
controle acionário, agora exercido pelo 
Citigroup e por fundos de pensão.

O anunciante também revela nesta se-
mana o nome de uma segunda agência, que 
será responsável pela comunicação corpo-
rativa e cultural da marca. Estão no páreo as 
agências Lápis Raro, Morya e Reciclo.

Em ambos os casos, agências e anun-
ciantes não comentam aspectos impor-
tantes do negócio, como o montante de 
verbas a serem administradas e modelos 
de remuneração. M&M apurou que, no 
caso da Telemig/Amazônia Celular, a 
MPM será paga através de um sistema 
misto de comissão de mídia, fee mensal 
e participação por resultados.

Alisson Avila

Nestlé e Telemig Celular fi nalizam concorrências

ções estreitas com a Pegasus, 
sem no entanto detalhar quais 
seriam elas. As demais agências 
serão remuneradas pelo trabalho 
criativo em forma de fee. 

O modelo de concentrar 
a compra de mídia e dividir a 
criação, segundo o executivo, é 
o mais apropriado à natureza da 
Hypermarcas, que nasceu com 
a idéia de replicar o padrão de 
trabalho da Procter & Gamble, 
que atua simultaneamente 
com diversas marcas em vários 
setores de atividade. “Cada 
um com a sua especialidade”, 
explica Mello. De qualquer 
maneira, a Pegasus tem um 
trabalho e tanto pela frente, já 
que a companhia prevê investir 
R$ 100 milhões em publicidade 
nos próximos 24 meses.

De acordo com ele, a Hy-
permarcas vai tentar replicar 
em diversos setores o trabalho 
realizado com a Assolan, que 
era uma marca de esponjas de 
aço restrita a poucos merca-

dos e virou uma concorrente 
respeitável para a tradicio-
nalíssima Bombril em âmbito 
nacional. “A meta é transformar 
marcas adormecidas em nomes 
de sucesso”, declara Mello. 
Para 2007, o faturamento pre-
visto é de R$ 750 milhões. Por 
enquanto, a empresa vai se 
concentrar em absorver as mar-
cas recém-adquiridas. Mas é 
certo que novas compras virão, 
já que a Monte Cristalina é uma 
holding de investimentos, ou 
seja, trabalha justamente rea-
lizando aquisições.

O sócio e diretor de criação da 
FabraQuinteiro, Paschoal Fabra 
Neto, diz que a marca Finn vai 
ressurgir ainda neste semestre: 
“Estamos em fase de planejamen-
to, ouvindo pessoas, realizando 
pesquisas. É um trabalho exten-
so”. A idéia é que a Finn seja re-
conhecida como referência para 
os mercados light e diet no Brasil. 
“O investimento vai ser pesado”, 
conclui o publicitário.

a companhia - vendida à Unilever 
em 2000 - estava sob controle 
da holding. Mello afi rma, contu-
do, que, embora não controle a 
agência, o grupo mantém rela-

Mello, da Hypermarcas, e Paschoal, da FabraQuinteiro: Finn terá foco ampliado
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1248, p. 27, 5 mar. 2007.




