
Depois de três meses de 
concorrência, a Natura decidiu 
entregar sua conta de relacio-
namento para a Rapp Collins 
— que globalmente passa a se 
chamar apenas Rapp. Na reta 
final, o processo foi disputado 
com mais duas agências, Wun-
derman e Fallen. O resultado 
saiu na quarta-feira, 1o. A conta 
vinha sendo atendida pela Buzz 
e Fábrica, que faziam gestão 
dos parceiros de database, 
logística e fullfilment responsá-
veis pelo relacionamento com 
as consultoras.

Segundo Minoru Suga, ge-
rente de relacionamento da 
Natura, a intenção foi buscar 
um parceiro estratégico para 
unificar a gestão dos processos 
de comunicação. “Queremos in-
tegrar as ações de comunicação. 
Esse é um canal fundamental 

Conta de relacionamento da 
Natura vai para Rapp Collins

para o nosso negócio porque lida 
com as consultoras e faz parte 
da essência da Natura”. A em-
presa possui vários programas 
de reconhecimento e motivação 

que envolvem as profissionais e 
não pensa em mudar a estratégia 
atual, apenas otimizar os meios. 
“Vamos usar mais a internet e 
capacitar nossa fonte de venda”, 
diz Suga.

Quanto ao processo, Suga 
acredita que a decisão pela 
Rapp foi bem acertada. “A 
agência tem expertise em CRM, 
segmentação de comunicação, 
clusterização e monitoramento. 
São nessas ações que queremos 
evoluir”, explica o gerente. 
Abaetê Azevedo, presidente 
do Grupo Rapp Collins Brasil e 
CEO para a América Latina, diz 
que o processo foi profundo e ri-
goroso, o que torna a conquista 
mais especial. “Eles foram até a 
alma da agência. Isso coroa um 
momento sensacional para nós”, 
conta Azevedo.  

Carla Said Lima 

A PeraltaStrawberryFrog ven-
ceu a concorrência realizada pela 
PepsiCo para escolha da nova 
agência da Quaker no México. 
Também participaram da disputa 
duas mexicanas e uma argentina.

A fabricante de alimentos nor-
te-americana, comprada em 2001 
pela PepsiCo, está presente no 
México desde a década de 70. Seu 
portfólio de produtos no México 
inclui aveias, cereais e snacks.

Desde junho, a PeraltaStraw-
berryFrog cuida das marcas da 
área de alimentos da PepsiCo no 
Brasil: Quaker, Toddy, Toddynho 
e Coqueiro. Até então, a verba 
desses produtos estava na Almap-
BBDO e também foi disputada 
por Africa e DM9DDB.

As campanhas da Quaker 
para o mercado mexicano passa-
rão a ser criadas no escritório da 
PeraltaStrawberryFrog, em São 
Paulo. A chegada da conta refor-

PeraltaStrawberryFrog 
conquista Quaker México

ça a posição da agência de base 
latino-americana da rede, que 
atualmente mantém escritórios 
em Nova York e Londres.

Nascida em Amsterdã, em 
1999, a StrawberryFrog perdeu 
em junho seu braço holandês, 
quando o sócio-fundador Brian 
Elliott resolveu seguir caminho 
independente, transformando-a 
em Amsterdam Worldwide. O 
outro fundador, o canadense 
Scott Goodson, ficou com a mar-
ca StrawberryFrog, mantendo-se 
como CEO da companhia.

Desde sua chegada ao Brasil, 
há um ano, em sociedade com 
Alexandre Peralta, a agência 
conquistou as contas de Natura, 
KitchenAid, Universo Íntimo, 
Lindencorp e Azeites Gallo. Por 
outro lado, perdeu Caipirinha 
One, que foi para a Age, e a 
verba interativa da Samsung, 
atualmente na One Digital. (AZL)

A diretoria do Ponto Frio 
acertou na semana passada a 
divisão da conta publicitária da 
rede varejista entre a DM9DDB, 
que concentra toda a verba há cin-
co anos, e a Fala. As duas agências 
foram finalistas da concorrência 
que o anunciante vinha promo-
vendo desde julho. Em setembro 
foi encerrada a primeira fase da 
disputa, com a DPZ e a MatosGrey 
sendo comunicadas que estavam 
fora da continuação do processo.

Segundo o ranking Agências 
& Anunciantes, de Meio & 
Mensagem, o Ponto Frio é um 
dos 20 maiores clientes da publici-
dade nacional, com investimento 
em mídia estimado em R$ 107 mi-
lhões em 2007. O mercado calcula 
que a verba de marketing total do 
anunciante seja de cerca de R$ 
200 milhões. Com 62 anos de mer-
cado, a rede mantém atualmente 
cerca de 430 pontos-de-venda em 
11 Estados brasileiros.

Em comunicado oficial, o pre-

Bonzão dividido
Entre a DM9DDB e a Fala, o Ponto Frio resolve ficar com as duas
Alexandre Zaghi Lemos

Abaetê Azevedo: rigor do processo  
torna a conquista especial

projeto, agora postergado — con-
forme revelou a edição de Meio & 
Mensagem de 15 de setembro.

Já a Fala contou com a exper-
tise de varejo de seu presidente, 
Allan Barros, ex-diretor de marke-
ting das Casas Bahia e atual consul-
tor de comunicação do empresário 
mexicano Ricardo Salinas Pliego, 
dono da terceira maior fortuna do 
México, que inclui o banco Azteca 
e a rede varejista Elektra, a maior 
da América Latina. Salinas entrou 
no varejo brasileiro neste ano, com 
a inauguração de lojas no Nordeste, 
e tem interesse em aumentar sua 
presença no mercado. 

Além disso, há um ano a Fala 
pertence ao Grupo Total, cu-
ja principal agência, a Fischer 
América, atendeu o Ponto Frio 
antes de a conta migrar para a 
DM9DDB, em 2003. Como come-
çou a se dedicar à concorrência, 
a Fala teve de encerrar a parce-
ria que mantinha com as Lojas 
Colombo, que atendia desde o 
início de 2007 nos Estados de 
Minas Gerais e São Paulo. No mês 
passado, a rede varejista resolveu 
concentrar toda a sua conta na Es-
cala, que já a atendia nos Estados 
do Rio Grande do Sul, de Santa 
Catarina e do Paraná.

Devido à conquista do Ponto 
Frio, a Fala prepara a abertura de 
um escritório no Rio de Janeiro, 
onde está a sede do anunciante.

Há cinco anos a comunicação do Ponto Frio está a cargo da DM9 DDB
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sidente do Ponto Frio, Manoel 
Amorim, ressalta que a “decisão foi 
motivada pela complementaridade 
das propostas e pela excelência 
do plano de trabalho apresentado 
por ambas, além de as agências 
possuírem habilidades comple-
mentares entre si”. Ainda segundo 

o anunciante, “as propostas de-
monstraram um elevado grau de 
entendimento das necessidades 
atuais da empresa e as agências 
executarão, além dos serviços 
habituais de publicidade, projetos 
inovadores de melhoria de produ-
tividade no piso de vendas”.

Para conseguir manter uma 
parte da conta, a DM9DDB tra-
balhou intensamente nos últimos 
meses. O Grupo ABC, ao qual a 
agência está ligada, decidiu manter 
o publicitário Sergio Valente na 
presidência da casa, depois de ter 
anunciado sua saída para um novo 
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