
O Grupo PSA Peugeot
Citroën reforça a trilha

em direção ao mercado da
América Latina. A empresa
anunciou a criação da Diretoria
de Comunicação e Relações
Externas América Latina, que
será conduzida por Fernanda
Villas-Bôas. A profissional vem
da empresa de comunicação
e consultoria Star Sponsoship
and Consultancy, onde atuava
como diretora geral, na
Alemanha. Também acumula
passagem por várias funções e
cargos na matriz alemã da Audi.

●

Pier Luigi Foschi, presidente da
Costa Cruzeiro, pensa seriamen-
te em mudar o nome da empresa
que, segundo ele, afundou junto
com o navio Costa Condórdia no
mês passado, deixando 17 mor-
tos e 15 desaparecidos. Anuncia-
se um novo naufrágio, desta
vez de marketing, acredita Mar-
celo D’Emidio, da ESPM. “A no-
va marca vai ser associada à an-
tiga e de uma forma negativa”.

Segundo ele, a tática pode
transparecer uma tentativa de
acobertar a responsabilidade
diante da tragédia. “É uma atitu-
de drástica e ineficiente”.

A petrolífera BP preferiu a si-
gla à nomenclatura British Pe-
troleum antes mesmo do desas-
tre ambiental provocado por
um vazamento numa platafor-
ma no Golfo do México, em
2010. A mesma solução seduz o
banco PanAmericano, que per-
tenceu ao Grupo Sílvio Santos e
hoje tem o BTG Pactual entre os

principais controladores. Nesse
caso, o furo na marca é um rom-
bo de R$ 4,3 bilhões.

“Você tem que mostrar que es-
tá fazendo tudo o que seria possí-
vel”, afirma D’Emidio. “Investi-
ga o problema, indeniza as víti-
mas e comunica isso de forma
transparente”. Ontem, o Banco
Shahin, atual Banco BMG, anun-
ciou que agora é BCV — Banco de
Crédito e Varejo S.A. A transfor-
mação parece fazer mais sentido
até por uma questão de estilo de
marca de seu controlador. ■
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Sadiacasa o queijoe o
presuntoemcampanha

A agência paulistana está

abrindo o primeiro escritório

no Rio de Janeiro. O que

motivou a expansão?

A Mood é completou cinco

anos em 2011 e foi indicada ao

Caboré. Crescemos 20% na

receita, conquistamos cinco

contas em dois meses, e vamos

anunciar mais uma em breve.

Duas delas estão no Rio de

Janeiro, e temos outras em vista.

Estou saindo de 65 colaboradores

para 90. Este ano, projetamos

crescimento de 30, 40%.

Qual é a estratégia para o Rio?

Nascemos do que se chama

“below the line”, de eventos,

ativação e promoção. Além

de administrar os shoppings

temos prospecções em outros

segmentos. O Rio de Janeiro

também é muito importante

para a Devassa e para a indústria

de alimento e bebida, onde

estamos entrando com força.

Hoje vocês anunciam a Garota

Devassa. O que deu certo na

estratégia com a cervejaria?

Tem um conjunto de coisas.

É uma marca que estava

borbulhando mas era muito

regionalizada pelos antigos

sócios. Resolvemos fugir do

estereótipo da propaganda de

cervejaria e trouxemos a Paris

Hilton, que abriu Hollywood para

o mercado. Depois de dois anos,

a nossa concorrência desistiu de

bater e começou a copiar. Com a

Sandy a intenção foi sair do óbvio

e revelar o “todo mundo tem um

lado devasso”. Agora voltamos

com a estratégia do “teaser” ,

que tinha acabado. Tudo isso

gerou muita repercussão. Em dois

anos, conseguimos o índice de

96% de conhecimento da marca.

O que você pode adiantar

sobre a Garota Devassa?

E a estratégia da cervejaria?

É um nome nacional e

internacional. O que posso dizer

é que o conceito do camarote

no carnaval vai ser “Todo

mundo tem um lado devasso”.

9ine levaAnderson
Silvapara aAmazônia

£ 84
milhões

é o valor da conta da DFS

Furniture, conquistada pela

agência independente Krow.

Na sexta posição entre os

maiores anunciantes britânicos,

a fabricante de móveis abriu

concorrência em agosto. Ogilvy

& Mather e VCCP logo foram

descartadas. A Krow venceu

a Karmarama na última rodada.

Otempopassa,otempovoa...

Rennerpatrocinalivroe
mostradeReginaGuerreiro

Para três amigos, “curtir”

é o símbolo do carnaval baiano.

Hoje, Marcos Alves, “chapas”

Camila Beatriz Souza de

Medeiros e Douglas Ferreira

Enedino Albino caem na estrada

rumo à Salvador numa ação do

Guaraná Antarctica criada pela

Espalhe Marketing de Guerrilha.

O carango roda segundo a quantidade de comentários e cliques

de curtir no aplicativo Carango Que Contagia. O trajeto é de

2,2 mil quilômetros, e a cada dia eles terão uma meta para alcançar.

Sorte que não existe o botão de “descurtir”.

Vai dar ciumeira na união eterna

do feijão com arroz. A Sadia

estreou a linha de queijos

com filme intitulado “Namoro”

que brinca com o romance

entre o novo produto da empresa

e o presunto. A campanha

é assinada pela DPZ e tem

trilha de Claudinho e Bochecha.

A luva da vez é o campeão de

UFC, Anderson Silva. Embaixador

do Amazoo Açaí, que produz

o alimento de forma sustentável,

ele foi levado para visitar a tribo

Kamayurá, na Amazônia, em

ação da 9ine. A viagem inaugura

o Amazoo Experience, que vai

aproximar os atletas da região.

Presidente da agência Mood

Filippo Monteforte/AFP

A Renner foi além das vitrines.

A rede de lojas de departamento

é a patrocinadora do primeiro

livro da jornalista de moda

Regina Guerreiro. A empresa

também assina exposição

homônima no Mube paulista.

De hoje até o dia 26.

Daniela Paiva

dpaiva@brasileconomico.com.br

Diretora de Comunicação

e Relações Externas América

Latina do Grupo PSA

Nos anos 90, quando se desconfiava de tudo e de todos
diante de um governo que havia confiscado o dinheiro
guardado nos bancos, o Bamerindus encontrou a
salvação em um trio de mariachis. “O tempo passa, o
tempo voa”, da agência Colucci, recuperou a confiança
do investimento na caderneta de poupança com
um jingle, interpretado pelo grupo 3 do Rio. O banco
acabou, mas o lá lá lá da musiquinha é inesquecível.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

FERNANDA VILLAS-BÔAS

PARA LEMBRAR

...AUGUSTO CRUZ NETO
Para especialista, mudança
demarca é novo naufrágio
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




