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O azeite português Gallo estréia 
sua primeira campanha depois que 
a conta deixou a TBWA\BR e pas-
sou para a carteira da PeraltaStra-
wberryFrog, em mea dos deste ano. 
A comunicação, que contempla 
comercial para TV aberta e fechada 
e peças para mídia impressa, tem 
início previsto para domingo, 12, e 
deve se estender até a Páscoa.

Segundo a diretora geral da 
marca no Brasil, Rita Bassi, os 
principais objetivos da campanha 
são reforçar o posicionamento ado-
tado pela Gallo em 2006 e manter 
a liderança na categoria de azeites. 
“Queremos mostrar que Gallo faz 
parte da vida das pessoas, estava 
no passado, está no presente e 
estará no futuro. Além disso, co-
municamos algumas novidades, 
como a redução da acidez do 
azeite extravirgem, o lançamento 
do Reserva, o novo logo vindo de 
Portugal e o site que já está no ar”, 
conta Rita, referindo-se ao endere-
ço www.azeitegallo.com.br.

Produzido pela Hungry Man, 
o filme “Convites” retrata o azeite 
como convidado especial, des-
tacando a presença da marca no 
dia-a-dia das famílias brasileiras. O 
Gallo aparece como protagonista, 
sempre chamado para participar 
de momentos familiares, como 
recém-casados que preparam um 

Mabe busca “multimulher”

Após quatro anos longe da 
mídia, a rede de decoração Imagi-
narium lança a campanha “Talking 
Heads”, criada pela Gas Multia-
gência, de Florianópolis (SC). Na 
comunicação veiculada neste mês 
em mídia impressa — nas revistas 
Rolling Stone, Caras, Vogue, Gol e 
Trip — a marca reforça seus con-
ceitos de diversão e criatividade. 

A composição do anúncio 
com produtos da Imaginarium é 
da artista plástica Silvana Mar-
condes, que participou 
da criação cenográfica 
da minissérie da TV 
Globo Hoje É Dia de 
Maria. Nele, cabeças 
imaginárias em figuras 
humanas expressam 
a alma da marca, que 
almeja ser “fundesign” 
(design divertido). 

Em dezembro cir-
cularão peças especiais 
em mídia impressa, 
criadas para o Natal, além da 
campanha de outdoor com a 
assinatura “Um feliz Natal tal e 
qual a gente imagina”. O diretor 
geral da Imaginarium, Carlos 
Zilli, comemora a capacidade de 
inovação da empresa, depois de 
17 anos no mercado. “A Imagi-
narium continua apresentando 
novos conceitos e tendências com 
originalidade e design. A nova 
campanha retrata isso, de maneira 
bem-humorada, em sintonia com 
o DNA de fundesign”, afirma. O 
investimento para marketing em 

Momento família
Azeite Gallo mostra que está presente em boas fases da vida no lar 
em sua primeira ação assinada pela PeraltaStrawberryFrog
Roberta Ristori

almoço para os pais, a mãe sepa-
rada com seus filhos e um casal de 
namorados. “Gallo e você. Muitas 
histórias para contar” é o mote 
do filme.

A marca também se apropria 
da assinatura presente na comu-
nicação portuguesa, “A cantar 
desde 1919”. De acordo com Rita, o 
investimento em comunicação é de 
R$ 10 milhões, o que está valendo 
de 2006 até 2009.

O Brasil é prioridade da marca 
neste ano. Apenas em 2007 o setor 
movimentou 25 milhões de litros, 
registrando vendas da ordem de 
R$ 680 milhões, enquanto de julho 

A atriz Malu Mader foi escolhida para representar a marca por conseguir se desdobrar em múltiplos papéis

Lançada no País no final de 
agosto, a marca de eletrodomésticos 
Mabe apresenta nesta semana sua 
primeira campanha, estrelada pela 
atriz Malu Mader, escolhida como 
garota-propaganda por traduzir o 
conceito da “multimulher” que a 
companhia pretende atingir no Bra-
sil. Apesar de não revelar valores, a 
empresa afirma que o investimento 
faz parte da verba de marketing de 
R$ 100 milhões prevista para os 
próximos cinco anos. “O lançamen-
to de uma marca de linha branca 
demanda muita responsabilidade”, 
diz Vítor Knijnik, da Energy, agência 
responsável pela campanha. 

Conseqüência dessa respon-
sabilidade, a escolha da garota-

Peça “Talking Heads” traz cabeças imaginárias 
desenhadas pela artista plástica Silvana Marcondes

Design divertido  
da Imaginarium

2008 é de R$ 2 milhões. 
Entre os lançamentos de pro-

dutos deste ano estão a coleção 
criada pelo artista alemão Jim 
Avignon, a linha de bolsas e aces-
sórios da norte-americana LeS-
portsac, da estilista Fafi, e a linha 
de cosméticos Imaginarium, que 
leva a assinatura: “A vida é curta. 
Vá direto à sobremesa”. 

A Imaginarium ficou longe da 
mídia por dois anos após a diver-
sificação no mix dos produtos. A 

companhia criou uma linha pesso-
al (relógios, bonés) e um programa 
de relacionamento, o Fun Clube, 
com descontos em produtos e pro-
moções. “Precisávamos entender 
quem era o consumidor Imagina-
rium. Esse público é formado por 
mulheres (80%), das classes A e 
B, entre 25 e 30 anos e com perfil 
irreverente”, afirma Zilli. Em 2009, 
a marca planeja abrir mais 12 
franquias. A rede está espalhada 
por todo o Brasil, em 70 lojas 
franqueadas e próprias. 

Sandra Silva
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O filme “Convites” retrata o azeite 

como convidado especial: ele está 

presente no dia-a-dia das famílias

propaganda se baseou em pesquisas 
com consumidoras potenciais. 
Malu foi selecionada por ter uma 
sólida relação familiar e, ao mesmo 
tempo, passar a imagem da mulher 
moderna, que consegue dar atenção 
a seus entes queridos e a projetos 
profissionais. “Com a ação, deixa-
mos claro que a Mabe entende essa 
mulher e que chega ao mercado 
para ajudá-la”, conta Knijnik. 

Segundo João Sérgio Ramos, 
diretor de marketing da empresa, 
a campanha pretende atingir mu-
lheres de classe média entre 25 e 
45 anos, que não se importam em 
gastar mais para ter em suas casas 
produtos diferenciados. Para tanto, 
o filme apresenta Malu em um set 

de gravação falando sobre os papéis 
que as mulheres exercem, mas que 
nem sempre são vistos ou aplaudi-
dos. O comercial mostra cenas do 
dia-a-dia da atriz e reforça o seu pa-
pel como “multimulher”, expressão 
citada na assinatura do filme.

Além de investir nos formatos 
tradicionais, como TV e mídia im-
pressa, a companhia apostou em 
vinhetas da atriz apresentando 
a marca via internet e em uma 

revista customizada voltada aos 
vendedores da rede de varejo. 
A publicação tem como objetivo 
oferecer dicas a esses profissio-
nais e fidelizá-los. “A revista é 
a nossa menina-dos-olhos. Não 
existia um canal que falasse di-
retamente com os vendedores”, 
conta Ramos.

Com produção da Margarida 
Flores e Filmes, a campanha terá 
duração de um ano, mas é sazo-

nal. Ela segue no ar até meados 
de dezembro e volta com força no 
período que antecede o Dia das 
Mães e o Natal de 2009. A pausa 
é estratégica: após a primeira 
fase de veiculação, agência e 
anunciante analisarão a recepção 
por parte dos consumidores e não 
descartam a possibilidade de rea-
lizar pequenas mudanças na linha 
de comunicação da Mabe. 

Eduardo Duarte Zanelato

a agosto de 2008 houve crescimen-
to acumulado de 15% em volume 
e 7% em faturamento em relação 
ao mesmo período do ano passado, 
conforme dados Nielsen.
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