
 

 
Este verão, #desinveje-se! 

 
• Durante três meses, a Pescanova põe em funcionamento Este verão desinveje-se, uma 

campanha publicitária que procura transformar a inveja em "desinveja", criando 
momentos de gozo para as pessoas que não estão de férias 

Vigo, 30 de maio de 2018.- A Pescanova estreia a campanha de verão, partindo de um dos 
defeitos, diz-se, mais característico dos espanhóis: a inveja. Uma emoção que, em pleno ano de 
2018, está aumentada face um escaparate digital contínuo de vidas perfeitas e de fotografias 
em cenários paradisíacos.  

Por isso, a empresa pretende encorajar os espanhóis que não estão de férias a "desinvejar-se", 
levando o espírito do mar, com os produtos Pescanova, aos cidadãos que não estão de férias. 
"O verão dura 90 dias mas as férias não, e é nesse momento de "não férias" que invejamos mais 
o gozo de outros que estão" - comenta Juan Viñas, diretor de marketing da Nueva Pescanova. 

A Pescanova escolheu quatro dos seus produtos principais para praticar a "desinveja". Trata-se 
do camarão tigre selvagem, pescado nas águas argentinas do atlântico sul, ideal para cozinhar 
na chapa, cozido ou no forno, o mexilhão cozido ao natural, pronto para consumir a frio ou 
aquecido no micro-ondas, os tentáculos de polvo cozidos no seu suco, cozinhados seguindo a 
tradição das mestras do polvo da Galiza e, por último, os pauzinhos do mar refrigerados, um 
acompanhante ideal para saladas e pratos de massa com os quais se pode proporcionar um 
toque de sabor sem corantes nem conservantes artificiais. 

Este verão desinveje-se é uma campanha 360º que contará com diferentes iniciativas, entre as 
quais três spots que serão emitidos nas principais cadeias de televisão e que estarão disponíveis 
no canal Youtube da Pescanova.  

• Casal: https://youtu.be/fD6ny5RTnBE  
• Colegas: https://youtu.be/poeNStbHIkk  
• Solteiro: https://youtu.be/Ehobwv6tsN8  

Através da hashtag #Desenvídiate (desinveje-se), a empresa estimulará os consumidores a 
partilharem os seus momentos de desinveja nas redes sociais, com os quais poderão ganhar 
diferentes prémios. Ao longo do verão, a Pescanova continuará a surpreender com ações de 
relações públicas com as quais se poderá conseguir transformar uma emoção negativa num 
momento de gozo. 

 

Os segredos da desinveja  

A inveja é uma emoção complexa que todos os seres humanos sentem quando desejam algo 
que não têm e que lhes provoca tristeza ou infelicidade. De acordo com a psicóloga Silvia Álava: 
"Nas sociedades individualistas, como a espanhola, fomenta-se a inveja de forma clara como  
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instrumento eficaz da competitividade. Os espanhóis necessitam de se desinvejar para serem 
felizes e alguns segredos para não se sentir inveja são: focarmo-nos em nós mesmos, não nos 
fixarmos tanto nos outros, e gozarmos pequenos momentos aprazíveis: ver uma boa série de 
TV, conversar com um amigo ou saborear o seu jantar favorito".  

 

Sobre o Grupo Nueva Pescanova 

O Grupo Nueva Pescanova é uma multinacional galega líder do setor especializado na captura, 
cultura, produção e comercialização de produtos do mar. Fundada em 1960, dá emprego a mais 
de 11.000 pessoas e opera em 24 países de 4 continentes. A Pescanova comercializa os seus 
produtos em 80 países dos cinco continentes. 

 

 


