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Tradicionalmente, as cam-
panhas de marcas de azeite
têm como público-alvo famí-
lias inteiras e uma mesa fe-
liz. A W/Brasil decidiu focar
a nova campanha do Azeite
Andorinha apenas na figura
da mulher e nas constantes
mudanças ao longo da vida
"Queremos mostrar para o
público feminino de alta ren-
da, com mais de 25 anos, que
toda mudança é boa e a mu-
lher está o tempo todo que-
rendo mudar tudo", afirmou
a diretora de atendimento da
W/Brasil, Sheila Farah.

Na primeira fase, duas peças
mostraram a nova embala-
gem do azeite com a assina-
tura "Mudar é maravilhoso". Na
segunda fase, três peças reforçam
a ligação emocional com o con-
sumidor.

Recentemente, a embalagem
do azeite Andorinha português,

empresa, o produto alterado já
foi retirado do mercado. Shei-
la afirma que, mesmo antes da
falsificação, já havia planeja-
mento para a mudança visual
do azeite no País.

A conta da marca portu-
guesa é atendida pela W/

Andorinha: foco na mulher

distribuído pela Bunge, foi falsi-
ficada no mercado brasileiro. Foi
colocado à venda azeite em garra-
fas de vidro de 500 ml, extravir-
gem, misturado a óleos vegetais
de soja, dendê e oliva. Segundo a

campanha os textos relatam
mudanças e conquistas em
diferentes épocas: uma tatoo,
a maternidade e um salto
de pára-quedas. A criação é
de Guime Davidson e Gas-
tão Moreira, com direção de
criação de Rui Branquinho.

A veiculação ocorrerá até
o final do ano nas revistas
Caras, Casa Claudia, Gula,
Viagem e Turismo, além
de anúncios na Folha de

S.Paulo e revistas da área de
arquitetura e construção. "Re-
solvemos investir também em
revistas diferenciadas para fa-
zer o link da mudança", expli-
cou Sheila.

A agência SD, que conquistou
a conta de marketing pro-
mocional do Azeite Gallo no
início deste mês, criou a pri-
meira ação de marketing para
a marca, focada na Páscoa.

Haverá degustação do pro-
duto e entrega de brindes aos
consumidores que adquiri-
rem embalagens de 500 ml do
azeite em mais de 70 pontos-
de-venda nas cidades de São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e Porto Alegre. "O
tema da campanha, o sabor
da nossa história na sua mesa,
traduz a valorização da famí-
lia como principal público da
marca. Saboreado antigamen-
te em grandes mesas, o Azei-

te Gallo vem acompanhando
a modernização da família",
afirmou o sócio-diretor de
criação da SD, Duda Ro-
drigues.

Durante a compra,
os clientes vão rece-
ber jogos america-
nos com receitas típi-
cas portuguesas.

Com a ação de mar-
keting, a Gallo es-
pera conquistar pú-
blico mais jovem e incentivar
novas formas de utilização do
azeite.

O produto fechou 2006 com
participação de 27,1% no mer-
cado, segundo dados ACNiel-
sen. Degustação e brinde
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