
CONSTRUÇÃO DE MARCAS
Nasce a Brain Delivery, empresa

de construção de marcas das em-

presárias Claudia Kalim e

Simara Ziccarelli. A proposta é

desenvolver branding e planeja-

mento estratégico tanto de iden-

tidade de marca, corno de comu-

nicação e implementação de pes-

quisa de mercado.

Sediada no bairro do Itaim, em

São Paulo, a nova empresa já

atua em três projetos. O nome

Brain Delivery foi escolhido pa-

ra refletir a filosofia da empresa:

''oferecer pensamentos".

Claudia salienta que seu negócio

não concorre com as tradicionais

agências. "Trata-se de uma asses-

soria de pensamento estratégico

que pode atuar tanto diretamente

junto a clientes como às agências".

As sócias pretendem trabalhar a

partir de quatro etapas: investi-

gação (levantamento e pesquisa

sobre a marca), incubação (aná-

lise do material capturado na

primeira fase), iluminação (bus-

ca de insights e criação de estra-

tégia) e a execução do projeto,

de preferência ao lado das agên-

cias. "Pretendemos fazer este in-

tercâmbio constantemente".

A partir dessa estrutura, a Brain

Delivery deverá criar estratégia

de planejamento para agências

que estiverem em concorrências

e também oferecer serviços para

anunciantes que estiverem em

processo de seleção ou mudança

de agência. "Esse é mais um ser-

viço que está dentro do nosso

cardápio".

Mercado - Ambas têm 25 anos

de experiência: Claudia em

atendimento Simara em planeja-

mento estratégico e consumer

insights. A vivência apontou pa-

ra elas que este seria o momento

oportuno para a abertura da em-

presa. "O modelo do mercado

de cerca de três anos atrás ine-

xiste. Qual será o perfil do futu-

ro? Não sei, porém, acredito que

a terceirização está ganhando

muito espaço, pois ela possibili-

ta rentabilidade".

Outro fator importante é que, se-

gundo Claudia, o segmento de co-

municação está aberto a novida-

des. "Empresas como a nossa são

comuns na Europa. Inclusive gran-

des grupos, como WPP e Inter-

public, já trabalham com isso-".
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