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Design

Dez anos de marketing cenográfico
A Criacittá Marketing Ceno

gráfico está completando uma 
década de trabalho dedicado à 
ambientação de espaços cor
porativos. As comemorações 
incluem novidades. A agência 
irá inaugurar sua nova sede com 
3,2 mil metros quadrados, em 
São Paulo, no final deste mês, 
e planeja o lançamento de uma 
campanha publicitária, assinada 
pela própria equipe, com seus 
principais cases.

O mais recente deles, ainda 
em fase de execução, é o de
senvolvimento da loja conceito 
do Magazine Luiza, uma das 50 
unidades que a rede abrirá na 
capital paulista neste ano. Locali
zada no Shopping Aricanduva, 

na Zona Leste, a loja de quase 
4 mil metros quadrados de área 
de exposição deve abrir as portas 
em setembro. O investimento no 
projeto não foi divulgado.

O espaço foi concebido com 
a proposta de oferecer experi
ências memoráveis para os con
sumidores. “Criamos uma área 
de exposição com movimento, 
levando em consideração o flu
xo das pessoas. Nossa preocu
pação foi tornála convidativa, 
com cheiro de casa”, afirma 
Rachel Portilho, executiva de 
atendimento. Uma das apostas 
é a Padoca Luiza, que pode se 
tornar a grande ferramenta de 
ativação da loja.

A Padoca contará a histó
ria da rede por 
meio de fotos e 
oferecerá qua
tro terminais 
de  computa
dores e rede 
WiFi para os 
visitantes, além 
dos  serv iços 
tradicionais de 
uma padaria. 
“Criamos espa
ços para estabe

lecer conexões. Além de deixar 
produtos à mostra e para ex
perimentação, criamos ações 
de serviço”, diz Nelson Rocha, 
sóciodiretor da agência.

Na área de telefonia, por 
exemplo, os consumidores 
poderão aprender como funcio
nam os aparelhos, imprimir 

Marcada para ocorrer na 
quintafeira, 14, a abertura das 
propostas de preço da licitação 
da Secretaria de Comunicação 
Social (Secom) da Presidência 
da República para contratação 
de assessoria de comunicação 
no exterior foi adiada. Segundo 
a Secom, depois do julgamento 
de todos os recursos apresen
tados, as empresas Máquina da 
Notícia e In Press Porter No
velli — não classificadas para 
etapa final — entraram com 
mandado de segurança para 
suspender o processo. 

Por enquanto, a disputa pela 

conta anual de R$ 15 milhões, 
prorrogáveis por 60 meses, fica 
parada. Antes, a previsão inicial 
da Secretaria era que a licitação 
estivesse finalizada em 15 de 
julho, mas sete recursos foram 
apresentados. Contados os pra
zos de julgamento, o processo 
avançou para agosto e agora 
está nas mãos da Justiça seu 
prosseguimento.

Das 13 empresas que apre
sentaram proposta inicialmente, 
todas foram habilitadas. Porém, 
na análise das propostas téc
nicas apócrifas, apenas quatro 
tinham sido classificadas para 

a etapa final. Entre as agências 
que apresentaram recursos es
tavam CDN, Publicom, FSB e 
Santa Fé. Das empresas não 
classificadas para essa etapa, três 
apresentaram recursos: Máquina 
da Notícia, The Jeffrey Group e 
In Press Porter Novelli. Segundo 
a Secom, algumas participantes 
foram desclassificadas por não 
apresentar documentos exigi
dos pelo edital de concorrência, 
como comprovações de parcerias 
internacionais para execução dos 
serviços ou comprovações de 
ações similares já executadas.

Alexandra Bicca

fotos, gravar vídeos em DVDs 
e recarregar o celular. 

Entre os demais clientes da 
Criacittá estão Ambev, Bar Brah
ma — para quem desenvolveu o 
projeto da loja conceito do Quios
que Chopp Brahma, que estará 
na campanha — e Havaianas. A 
agência atende a marca da SP 

Alpargatas desde 1999, quando 
ela começou a ser vendida na 
Europa. Por sinal, o ritmo de 
trabalho se tornou tão intenso 
no Velho Continente que, a par
tir do final de 2006, a Criacittá 
começou a desenhar um plano 
de montar uma companhia por 
lá, o que ocorreu oficialmente 
em fevereiro deste ano, com a 
fundação da Criacittá Commu
nication & Design, em Paris. O 
sócio local é o brasileiro radicado 
na França Bruno Ramos. 

Fernando Murad

Comunicação pública

Licitação da Secom é interrompida

Criacittá celebra com campanha composta por seus  
principais cases, como o do Quiosque Chopp Brahma
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