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tecidos. Com o nosso trabalho de 
reposicionamento, ajudamos a 
Animale a entrar na programação da 
São Paulo Fashion Week", diz Fiod. 
Com 27 anos no mercado, a Alphorria, 
sua mais recente cliente, desembol
sou 5% de seu faturamento para con
tratar a empresa para reciclar a 
comunicação da coleção, que chegou 
às lojas em agosto. "O resultado foi 
imediato. Já sentimos um crescimen
to de 7% nas vendas", diz Wanessa 
Cabidelli, diretora de marketing da 
grife mineira. Proprietário da agência 
Consultive, também em São Paulo, 
Edson Daguano já modernizou grifes 
como Colcci e Reinaldo Lourenço e 
explica que sua empresa realiza pro
gramas de lançamento, recomposição 
e reposicionamento de marcas. 

"Levamos até um ano para elaborar o 
diagnóstico de uma empresa. Cerca de 
90% delas têm solução e conseguem 
passar da UTI para a enfermaria. Para 
isso, montamos planos de restauração 
e crescimento com novos segmentos", 
diz Daguano. Ele garante que, após a 
repaginação, as empresas podem 
crescer até 15% ao ano. 

A publicitária e cientista social 
Andréa Bisker comanda o escritório 
brasileiro de um dos maiores institu
tos de pesquisa de tendência e com
portamento de moda do mundo, o 
inglês WGSN. O trânsito livre no seleto 
mundo fashion deu a ela credenciais de 
sobra para montar, em janeiro, a sua 
própria empresa de consultoria e repo
sicionamento de imagem, a MindSet. 
"Mantemos uma rede de 60 consumi
doras e, a partir dessa amostragem, 
deciframos o modelo mental de com
pra das pessoas e sugerimos um mote 
para a coleção", diz Andréa, que tem 
entre seus clientes a grife U M A . 

O que anda na cabeça e na boca des
ses novos consultores são, basicamente, 
duas palavras: diferencial e identidade. 
"A única maneira de atrair o consumi
dor brasileiro, que é louco por novida
de, é promover o diferencial do produto 
e da marca", acredita o consultor 
Jocimar Silva, da PR Com. Sua empresa 
já remodelou as marcas Fórum e Rosa 
Chá, depois que deixaram as mãos de 
seus fundad ores e foram compradas 
por grupos de investimento. 
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