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Vieste do Brasil com esse 
conceito inovador de 
comunicação de guerrilla. 
Ainda há muito a fazer 
nesse campo? André  há 
sempre mais. Aliás, este é o 
problema, quem quer estar 
sempre na crista da onda, 
na área da criatividade 
e da inovação, tem que 
estar sempre a reinventar. 
cada briefing, cada desafio 
tem que ser pensado para 
surpreender as pessoas de 
uma forma positiva para que 
tenham vontade de espalhar 
a mensagem.
O Billy The Group, que 
fundaste recentemente, 
apresenta-se como uma 
incubadora e um acelerador 
de empresas. Esse é o 
caminho novo para o 
mundo da comunicação 
e do marketing? André  o Billy the Group ajuda 
a acelerar empresas criativas e disruptivas e, 
ao mesmo tempo, está em contacto com novas 
startups e ideias de negócios que pretendem 
inovar. estamos sempre atentos ao que pode 
surgir para revolucionar o mercado.
O teu Billy é um cão com apenas três patas, alguma 
razão especial?André  hahaha, não há uma razão, 
ele nasceu assim! Acho que sempre podemos 
aprender mais, nada é perfeito. estamos sempre 

à procura de alguém que 
nos complemente, estamos 
sempre à procura da quarta 
pata.
Tens alguma perspectiva de 
como vai evoluir a relação dos 
indivíduos com as marcas e 
vice-versa? André  dava para 
escrever uma revista inteira 
sobre essa pergunta. As 
marcas e as pessoas, na 
minha opinião, vão evoluir 
para uma conversa de amigos 
e não para uma conversa 
de fã! enquanto a marca 
se achar melhor do que o 
individuo e vice-versa, as 
marcas brancas continuarão 
a partir a loiça toda ao 
mercado. A qualidade é 
parecida, o preço é menor, 
o único motivo para eu 
comprar uma marca vai ser 
a relação.

Tu, que estás há cerca de seis anos em Portugal, 
achas que existem hábitos de consumo referentes 
a Portugal fora dos padrões gerais? Que evolução 
encontras aqui? André  Não consigo ver nenhuma 
diferença assim tão grande. Venho de um país de 
terceiro mundo que dá muito, mas mesmo muito, 
valor a produtos importados, principalmente aos 
americanos. Aqui em Portugal não sinto o peso 
americano e gosto de ouvir muitos portugueses 
a escolher produtos locais.

Quando chegou a lisboa, em 2005, trazia na bagagem a ideia de implantar 
uma empresa de marketing de guerrilha, a torke, que se veio a revelar um 
grande sucesso, tornado-se numa referência no mundo da publicidade nacional. 
Projectos nunca faltam a ANdRé RABANeA que anda muito ocupado com 
consolidação do Billy the Group, um aglomerado de estruturas que prometem 
ser incubadoras de novas empresas criativas.

A n d r é  R a ba n e a

www.BillytheGRouP.com

t — Francisco Vaz Fernandes
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