
Proposta da Paprika é definir filosofia de gestão 
Paulo Macedo 
 
Qual é a ambição da Volvo? Vender veículos? Também, mas em primeiro lugar ela quer 
transmitir uma filosofia baseada em conceitos relacionados à segurança traduzida no slogan 
"For life", criado em 1927. Com essa estratégia construiu sua reputação e, conseqüentemente, 
estabeleceu relação de confiança com seus consumidores que vêem nos seus produtos a 
concretização da promessa. 
 
É assim que a Paprika se propõe a trabalhar para seus clientes, entre os quais Pfizer, Roche, 
Syngenta, Nutron, Agribands Purina, Aventis, SirenaPacha, Kappa Sushi e o Instituto Por Mais 
Alguém. A agência, que tem apenas seis profissionais na sua estrutura, entre os quais o sócio 
e diretor de estratégia Paulo Vischi e o diretor comercial Marcello Pastore, integra a rede 
Bloom Consulting Alliance que mantém unidades em Madri, Lisboa, Miami e Copenhagen. 
 
"Marca não é marketing. Marca é a visão, o propósito que direciona, motiva e diferencia uma 
organização. É a plataforma por onde seus colaboradores, investidores, parceiros e 
consumidores pensam e agem. Na Paprika, nós utilizamos a marca como uma plataforma de 
ação e gestão, que influencia e direciona todos os aspectos do negócio, dentro e fora da 
organização. Nosso approach em consultoria de marca não tem como foco a comunicação, mas 
novas formas de ver e construir modelos de estratégias de negócio e gestão", explicou Vischi. 
 
Para a Nutron, a Paprika desenvolveu uma nova reputação que terminou interferindo no design 
dos produtos da marca: antes era Ossobuco e virou Wellness. "Quem tem um animal identifica 
o bom alimento pela performance e pela estética, nesse caso se o pêlo está bonito, olhos 
brilhando etc. Isso significa que ele respeita o bicho. A expressão dessa marca deve sintetizar 
isso", disse Vischi. "Não fazemos design de embalagem. Esse é um outro negócio. Este ano 
vamos lançar a Paprika Design e também o Instituto Branding Brasil", ele acrescentou. "Somos 
comprometidos em oferecer uma rigorosa análise estratégica, para trazer soluções efetivas e 
comercialmente relevantes. Fazemos isto através do entendimento do seu negócio, cultura, 
tendências de mercados e comportamento, visualizando as oportunidades que o investimento 
no desenvolvimento de uma marca podem resultar. Nós ajudamos nossos clientes a entender, 
definir e expressar sua verdadeira essência", finalizou. 
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