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Bons ventos
Fischer adquire participação na angolana Bus Consulting e

passa a atuar de forma mais efetiva na área de branding

CLAUDIA PEREIRA

Especialista em branding, o francês Jean-Noêl Kapferer
sempre acreditou que a construção de uma marca está além
da criação de um logotipo e de campanhas publicitárias.
Ele acredita que o desenvolvimento estratégico é o começo
de tudo, onde a empresa poderá compreender e identificar
todos os seus recursos e como fazer deles um diferencial,
mobilizando todas as suas fontes internas de valor agregado.
Seguindo essa linha de pensamento, a Fischer Portugal,
do Grupo Totalcom, dá mais um passo no caminho que a
leva para o que muitos chamam de comunicação 360 graus,
ou seja, aquela que compreende e trabalha os atributos do
cliente sob todos os ângulos. A empresa acaba de expandir

sua atuação internacional, e também em branding, com a
aquisição de parte da Bus Consulting, agência que atua
no segmento de gestão de marcas em Portugal e Angola e
pertencente ao Zenki Group.
Sob a marca Fischer+Bus, a companhia passa a oferecer
nos dois continentes (europeu e africano) serviços que vão
além da publicidade tradicional, mas também consultoria,
planejamento, design, estratégia e identidade de marca.
"Estamos em Portugal há três anos; entramos muito forte
na parte de criação e ganhamos reconhecimento bastante
relevante em termos de publicidade, Sempre sentimos a
falta desse início, de estratégia, que tem mais a ver com o
aspecto mercadológico, antes da criação", explica Diogo
Mello (foto), diretor executivo criativo da Fischer Portugal.
De acordo com o executivo, a ideia da união com a Bus veio
-por conta do desejo da empresa em querer ter bases fortes em
três continentes (a matriz da Fischer está no Brasil e a agência
possui uma unidade também na Argentina). "Nosso objetivo
é montar base e conhecer bem esses três países, mas ser
um grupo intercontinental. Além disso, Angola é um diamante
bruto, com um PIB que não para de crescer. O mercado
publicitário no lugar ainda está um pouco cru, mas isso não
significa que as coisas não estejam diferentes no próximo ano.
Tem muito coisa acontecendo e o potencial é muito grande. O
interesse das empresas portuguesas no mercado angolano é
imenso, então as chances de oferecermos nossos serviços só
tendem a crescer", diz Mello.
O início da operação Fischer+Bus já nasce com um
faturamento de 5 milhões de euros e grandes clientes locais,
como Caixa Geral de Depósitos (maior banco de Portugal),
Endiama (empresa angolana de diamantes), Angola
LNG (gás natural), Cerveja Sagres (líder do mercado

português), entre outros. "Certamente, atuando nesses
três mercados, que são bastante diferentes,

inclusive culturalmente falando, a Fischer
vai vanar muito em sua forma de usar

o branding, que será o conjunto de
toda a sua comunicação", finaliza o
diretor da agência
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