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gia na novela "Duas Caras". Depois, as atletas tiraram 
onda como apresentadoras da MTV no programa "Bia 
Vs Branca", no qual ajudavam dois homens a conquis
tar a mesma garota. 
Essas expenências, de certa forma, abriram os horizon
tes das gêmeas mais famosas do Brasil, que ainda crian
ças começaram a ser convidadas para estrelar diversas 
campanhas publicitárias. Entre as ações mais famosas 
estreladas pelas irmãs está a série de 
comerciais da Chevrolet "Eu Sou o Sol". 
Atualmente, é possível vê-las no co
mercial da Pepsi, gravado com o ator 
e apresentador da Rede Record Rodri
go Faro. Na campanha do refrigerante 
"Pode ser em dobro", as duas deslizam 
em cima de um balcão de bar, cada 
uma por um lado. No final, as irmãs 
aparecem na banheira em uma men
ção ao esporte em que ficaram nacio
nalmente conhecidas. 
Para Beatriz Feres, a campanha para 
a Pepsi foi uma das mais importantes 

na carreira delas. "Ter a nossa imagem ligada a Pepsi, 
uma marca de enorme expressão no mercado interna
cional, foi com toda certeza muito positivo para a nossa 
carreira. Foi mais uma grande conquista no mercado 
publicitário", confessa. Já para a irmã, o marketing aju
da - e muito - a consolidar a carreira delas. "Através 
do marketing existe essa exposição da imagem dando 
esse retorno gratificante para as empresas, para nós 

e, também, para o público que nos admi
ra", diz Branca. "O marketing influencia 
nossas carreiras de forma muito positiva, 
ligando nossos nomes a marcas baca
nas, corretas e respeitadas no mercado", 
completa Bia. 
Para o futuro, as irmãs planejam ir além 
dos comerciais, ingressando no segmen
to de licenciamento de marcas. "É algo 
que a gente já vem estudando, mas te
mos que fazer na hora certa, quando o 
nosso nome estiver bem sólido no mer
cado para nos filiar a produtos bacanas", 
garante Branca. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 465, p. 48-49, out. 2011.




