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Criada em 2004 pelas sócias 
Juliana Amaral e Tatiana Naka-
mura (e anunciada ao mercado 
como “o sonho de duas amigas”), 
a Figo Design passa por uma 
importante mudança estrutural. 
Tatiana, que vinha optando por 
trabalhar com estratégias de 
mercado e pesquisas de marca, 
deixa a agência, que passa a se 
chamar The Way Up. 

Coordenada por Juliana, a 
TWUp ganha nova estrutura, 
dividindo-se em seis departa-
mentos: branding UP (gestão 
de marcas), estratégia UP (pla-
nejamento estratégico), design 
UP (trabalhos impressos e pe-
ças bidimensionais — como fol-
ders e folhetos institucionais), 
digital UP (desenvolvimento 
de marcas interativas), arqui-
tetura UP (desenvolvimento 
de peças para ponto-de-venda, 
chamadas “tridimensionais”); 
além do recente lab UP, volta-
do a pesquisas sensoriais que 
buscam entender da melhor 
maneira a aceitação das marcas 
pelos consumidores.

Esse último departamento é 
a grande aposta da agência, que, 
em seus quatro anos de merca-
do, descobriu que nem sempre 
os resultados obtidos em pesqui-
sas com focus groups garantiam 
o sucesso das marcas. “Percebe-
mos que existia um gap curioso 
de mensagem”, relata Juliana. A 
TWUp, então, decidiu apostar 
nos cinco sentidos — algo que 
Juliana considera mais primitivo 
e, conseqüentemente, mais sin-
cero — para tentar chegar a um 
consenso entre o que os focus 
groups apontavam e o que se 
constatava no mercado. “É algo 
totalmente empírico, que ainda 

Pesquisa

Nestlé é bicampeã em 
Marcas de Confiança

A 7ª edição da Pesquisa Mar-
cas de Confiança, realizada pela 
Revista Seleções e pelo Ibope, 
acaba de apontar as marcas, 
instituições e pessoas de maior 
confiança dos brasileiros. Reali-
zada via internet durante todo o 
mês de junho de 2008, a pesquisa 
ouviu 1.500 leitores da Seleções 
em todos os 26 estados brasilei-
ros, mais o Distrito Federal. A 
bicampeã da categoria Marca de 
Confiança é a Nestlé (18% dos 
votos). Nesse quesito, a confian-
ça demonstrada não se refere a 
um, mas a todos os produtos da 
multinacional.

está no começo”, considera.
Com as mudanças, que vêm 

ocorrendo desde junho, a empre-
sa já comemora os quatro novos 
clientes conquistados, entre 

eles a construtora Gafisa. Ainda 
como Figo Design, a agência foi 
a responsável pela atualização da 
marca Golden Cross. 

Eduardo Duarte Zanelato

No total, 47 categorias foram 
pesquisadas e algumas marcas 
— como Nokia (aparelho celu-
lar, 46%), Unimed (assistência 
médica, 54%), Zero-Cal (ado-
çante, 47%), Visa (cartão de 
crédito, 64%), Colgate (creme 
dental, 62%), Brastemp (ele-
trodomésticos, 62%), Seda 
(shampoo/condicionador, 31%), 
Omo (sabão em pó, 82%), Liza 
(óleo de cozinha, 35%), UOL 
(provedor de internet, 28%) e 
Pedigree (ração para cachorro, 
27%) — conquistaram o hep-
tacampeonato, tendo ocupado 
o primeiro lugar do pódio em 

suas categorias em todas as 
edições do prêmio. 

O Marcas de Confiança será 
entregue no dia 2 de setembro 
em São Paulo. O evento será con-
duzido pela atriz Fernanda Vas-
concelos e pelo editor da revista 
Seleções, Sérgio Charlab. Contará 
com a presença dos vencedores, 
presidentes das empresas, pu-
blicitários, colunistas da revista, 
imprensa e convidados. A festa 
será embalada pelo show dos 
Meninos do Morumbi e transmi-
tida online pelo site da Seleções 
(www.selecoes.com.br). 

André Lucena

Agências

Figo Design vira The Way Up

Marca de 
confiança Nestlé

Resp. social Petrobras/Natura

Abs. higiênico Sempre Livre

Adoçante Zero Cal

Analgésico Tylenol

Eletrônicos - Sony

Aparelho celular Nokia

Assist. médica Unimed

Automóvel GM/Volkswagen

Bancos Banco do Brasil

Posto de gasolina BR Petrobras

Café Mellitta e Pilão

Calçado fem. Azaléia/Arezzo

Cama/mesa/banho Teka

Cartão de crédito Visa

Cereal matinal Kellogg´s

Chocolate Nestlé

Companhia aérea Tam

Computador Dell

Creme dental Colgate

Cremes Natura

Detergente líq. Ypê

Eletrodoméstico Brastemp

Fralda 
descartável Pampers

Hipermercado Carrefour

Iogurte Danone

Malharia Hering

Maquiagem Avon/Natura

Margarina Qualy

Óleo de cozinha Liza 

Op. de  celular Vivo

As vencedoras

Telefonia fixa Oi 

Prev.  privada Bradesco

Protetor solar Sundown

Internet UOL

Ração p/ cães Pedigree

Refrigerante Coca-Cola

Sabão em pó Omo

Sabonete Dove e Lux

Seguro e 
capitalização Porto Seguro

Xampu/condic. Seda

Sorvete Kibon

Suco concentrado Ades

Tinta p/ parede Suvinil

Tintura p/ cabelos L’ Oréal

Ut. domésticos Tramontina

Vitamina Centrum

Categorias especiais  

Apresentador Marília Gabriela

Artista Lima Duarte e Tony 
Ramos

Cantor Chico Buarque

Escritor Dráuzio Varela

Esportista Diego Hipólito

Executivo Pedro Passos

Jornalista William Bonner e 
Fátima Bernardes

Publicitários Washington Olivetto

Outras pessoas Deus/Pai e Mãe

Instituições/
organizações Correios

Profissão Bombeiro

Categoria Marca Categoria Marca
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