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Após se desligar da presidência da Giovanni+DraftFCB há cerca de um ano, o empresário Paulo 
Giovanni passou a se dedicar integralmente às operações da Mix Brand Experience e da Pop 
Trade. Ainda não há planos para retirar seu nome da marca da agência da holding norte-
americana Interpublic, onde também era sócio. Na verdade, Giovanni será homenageado por 
Rafael de Guzmán, presidente da DraftFCB na América Latina, na convenção regional marcada 
para a cidade de Cancun, no México, nos dias 20 e 21 de agosto, pelos serviços prestados à 
rede. 
 
O desafio está concentrado, na Pop Trade onde Giovanni desenvolve o conceito de preparar 
"capital humano" para materializar as filosofias de marketing dos anunciantes. Atualmente são 
duas mil pessoas que trabalham para marcas como Amanco, Banco Santander, Master-card, 
Pernod Ricard, Friboi (Swift e Maturata), Sky e Wella, por exemplo. Para treinar esse 
contingente, Giovanni montou em São Paulo uma escola .que simula PDVs pra treinamentos. A 
maioria das aulas conta com profissionais das empresas, principalmente para esmiuçar os 
briefings das ações. Para a Sky, que está lançando um sinal pré-pa-go de 15 e 30 dias de 
duração, que será vendido nas casas lotéricas, a Pop está preparando repertório de vendas 
para os lojistas e também colocação estratégica dos materiais promocionais e de 
merchandising. 
 
"Não adianta ter uma comunicação bem estruturada nos canais de mídia e chegar ao PDV e o 
processo falhar. As pessoas que representam a marca nesses locais não são apenas 
repositoras das gôndolas, elas materializam a filosofia de marketing dos anunciantes. Precisam 
de treinamento regular para exercer essa função. No IV Congresso o Jack Myers disse que o 
conceito de mídia integrada não pode prescindir de ações relacionadas ao trade, realização de 
eventos e marketing promocional", explicou Giovanni, que iniciou sua agência no Rio de 
Janeiro atendendo a rede varejista Casas Sendas. Sua intenção é que o "capital humano" da 
Pop Trade seja composto por cinco mil colaboradores. 
 
Esse conhecimento não ficará restrito à Pop Trade. Giovanni está formalizando um convênio 
com a Escola Superior de Propaganda e Marketing para que as experiências de campo sejam 
absorvidas num curso de planejamento de varejo, "A ESPM, com os professores Ricardo 
Pastore e Paulo Cardia, coordenam o master de varejo da escola. Nossa intenção é mixar o 
ambiente acadêmico com o  campo e fazer disso matéria curricular", argumentou Giovanni. 
 
Relatórios de campo também estão na pauta da Pop Trade. Além de se transformarem em 
dados de pesquisa para monitorar ações mercadológicas, podem interferir na área gerencial. 
Giovanni relata que a agência está finalizando uma ferramenta que vai permitir que executivos 
em qualquer parte do mundo recebam dados minuto a minuto de ações em PDVs 
imediatamente postados no Google. O desenvolvimento do mecanismo tem a participação da 
Nextel e da Prime Systems. 
 
CONCURSO 
 
Giovanni planeja organizar uma mostra artística que será exibida nas paredes da sede da Pop 
Trade. A idéia é inspirada na pop art de Andy Warrol, que fez leituras de marcas como as 
sopas Campbell e Coca-Cola nos anos 6o. Um concurso vai definir os melhores trabalhos. 
Jurados e curador estão sendo definidos. "As obras serão com motivos dos nossos clientes", 
resume Giovanni, que também pretende montar uma rede sem troca de ações de agências de 
trade marketing na América Latina e Portugal. O plano inclui a compra de uma agência do 
gênero nos Estados Unidos. "O mercado americano é muito atraente e nossa experiência pode 
ajudar a interagir com núcleos de consumo naquele país", finalizou. 
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