
O Boticário mostra
rivalidade entre irmãos
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|t empresa de cosméticos O
tf *t Boticário apresentou na se-
mana passada a sua campanha
para o Dia das Mães. Criada pe-
la AlmapBBDO, é composta de
filme para TV aberta e fechada,
anúncio e spot. No lançáínento
da campanha, o casal de atores
Thiago Lacerda e Vanessa Lóes
mostrou os novos produtos que
a marca tem exclusivamente pa-
ra o Dia das Mães. Porém, o casal
não protagoniza a campanha.

Segundo Gustavo Sarkis, um
dos criativos da campanha, o
conceito usado foi a competição
entre irmãos para ver quem dá
o melhor presente para a mãe.
"A campanha é carregada de
emoção, mas sem ser piegas.
Quisemos explorar a emoção de
ser mãe e o carro-chefe é o fil-
me, apesar do spot e do anúncio
também seguirem esse concei-
to", explicou.

A direção de criação da cam-
panha é de Dulcídio Caldeira
e Luiz Sanches. O anúncio foi
criado por Sarkis, com direção
de criação de Renato Fernandez.
Sarkis também assina a criação
do filme ao lado de Fernandez.
O comercial foi dirigido por
Beto Salatini, com produção da
Lux Filmes. A trilha é da Voz do

Cenas do filme de O Boticário: et

Brasil.
Os cinco lançamentos de O

Boticário têm edição limitada.
"As pessoas amam ganhar cos-
méticos, já que são produtos
que geralmente ficam fora do
orçamento mensal e só são ad-
quiridos em datas especiais",
comenta Tatiana Ponce, gerente
nacional de mercado e consumi-
dor de O Boticário.

O Dia dos Namorados - outra
importante data no calendário
varejista, depois do Natal - ain-
da não tem campanha pronta,
mas já anunciou sua estratégia
de marketing para a data. A par-

oção e competição

tir do dia 26 de maio, produtos
exclusivos com edição limitada
também estarão nas lojas.

Para os namorados, dois per- \
fumes serão lançados, além de
oito produtos e mais cinco es-
tojos com acessórios. Todos os
produtos terão tags com trechos
das músicas, selecionadas pelo
DJ Felipe Venâncio, que falam
de amor. Para Tatiana, o Dia das
Mães e o dos Namorados juntos
representam quase um Natal.
"O Natal ainda é a data varejista
de maior venda, mas essas duas
têm uma representação signifi-
cativa em nossas vendas".
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