
PETIT LANÇA MARCA

Identidade da Vasp

Petií: "Marca" é um livro simples e para todos
DPZ, mais uma vez, registra sua

experiência em livro. Ele lança

seu oitavo título: "Marca e Meus

Personagens", com tiragem de três

mil exemplares, editado pela

Futura. "Propaganda Ilimitada",

também de autoria do publicitá-

rio, editado pela Siciliano, será

relançado com mais 30 páginas e

nova capa.

Petit contou que começou a escre-

ver "Marca" há dois anos. No

entanto, foi nos últimos cinco

meses que o finalizou. "Nunca foi

feito um livro com tantos deta-

lhes sobre marca t escrito de

forma tão simples, para que

empresários e estudantes possam

entender", acredita. O projeto

Gráfico é assinado por Jacqueline

Lemos, também da DPZ.

"Marca" traz 12 capítulos, nos

quais o autor conta sua visão

sobre o assunto, como construir

uma identidade e, entre outros

tópicos, suas histórias, uma de

suas partes preferidas. Ele desta-

cou o caso da Campagnolo,

empresa de implementos de bici-

cletas, que nasceu e cresceu a par-

tir da necessidade do ciclista

Tullio Campagnolo, seu funda-

dor, de modernizar sua bicicleta.

"É uma marca poderosa mas as

pessoas não conhecem, porque

não fazem propaganda", disse.

Petit contou também como foram

feitos a ele 36 pedidos, entre

reformulação e criação de identi-

dades. Entre elas, o Itaú, Sadia,

Hollywood, TV Manchete,

Tabacow, Gol, Vasp e Prêmio

Peru da Sadia

O publicitário Francesc Petit, da

RODA VIVA

Delta de Hollywood

Colunistas. Além de resgatar pro-

jetos assinados por ele, Petit fala

em "Clínica de marcas" sobre

empresas que deveriam reformar

as suas. "Marca é como

gente. Fica doente, preci-

sa ir ao médico e de plásti-

ca", comparou.

Em seu livro, afirma que 80% das

marcas "padecem de doenças".

Para ele, todas deveriam seguir o

exemplo da Mercedes-Benz, que

sempre leva sua marca a uma clí-

nica, e sugere mudanças para:

Varig, Kodak, a RTVE (Rádio e

Televisão Espanhola) e General

Motors. Juliana Martins


