
Stella Barros
reposiciona marca

Aoperadora de turis-
mo Stella Barros

volta à mídia com nova
campanha criada pela
W/Brasil, que realiza
seu primeiro trabalho
para o anunciante. A
agência desenvolveu
também novo posicio-
namento para a mar-
ca, que durante muito
tempo ficou restrita a
campanhas de varejo
em que destacavam as
suas promoções para
pacotes de viagens.

Segundo criativo
responsável pela cam-
panha da W/Brasil,
Celso Alfieri, a idéia da
ação foi a de materia-
lizar o sentimento de
limpeza que as pessoas
sentem ao viajar, dei-
xando de lado todas as
suas preocupações da
vida cotidiana. "Resol-
vemos criar um novo
ícone da faxineira que
faz a limpeza interna
das pessoas quando
viajam".

Ainda segundo Al-
fieri, a personagem da
faxineira também tenta
recriar um forte ícone
para a marca, desde
que a famosa "Vovó
Stella" foi extinta. A
personagem era a res-
ponsável por levar as
crianças para a Disney. "Mas,
desta vez, a faxineira aparece
dentro de um novo contexto de
uma empresa mais moderna
que procura falar com pessoas
de diferentes faixas etárias".

A veiculação da campanha
começou na semana passada e
define a linha de comunicação
que será adotada pela operado-

Uma das peças da campanha de Stella Barros: faxina

rã de turismo ao longo do ano.
Primeiro as peças focam os con-
ceitos institucionais e depois mi-
grarão para o varejo, destacando
promoções e descontos em pa-
cotes, como afirma a diretora de
contas, Marisa Toste.

As peças mostram os cére-
bros das pessoas sendo limpos
por uma personagem - uma

faxineira com as cores da Stella
Barros - que passará a ser uti-
lizada também como elemento
unificador em todas as peças
de varejo. "A imagem deixa
claro que viajando você limpa
a cabeça e esvazia a mente das
preocupações", afirma Marisa. A
direção de criação da campanha
é de Rui Branquinho.
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