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Nova Schin lança versão zero
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Discutir a relação pelo celu-
lar, ficar horas passando cera no 
carro ou ajustando combinação 
de roupas no espelho. Brincan-
do com essas cenas, o Grupo 
Schincariol colocou no ar neste 
domingo, 26, o primeiro filme 
da cerveja Cintra desde que a 
companhia adquiriu a marca. 
Com o mote “Por uma vida sem 
frescura”, o comercial criado 
pela carioca Binder FC+M, que 
atende a marca há três anos, é 
estrelado pelo sambista e com-
positor Dudu Nobre, que pede 
o fim das frescuras. O filme será 
veiculado no Rio de Janeiro e no 
Espírito Santo. 

No comercial, Dudu Nobre 
convida o espectador a deixar 
as manias de lado e, na hora de 
pedir a cerveja, pedir uma Cintra 
gelada. “Precisávamos de um 
embaixador que tivesse muita 
empatia com o target, os públicos 
B e C. Testamos vários nomes, e 
o Dudu foi unanimidade. Ele é a 
materialização exata do âncora 
que foi imaginado para esta fase 
da comunicação”, ressalta o sócio 
e diretor de atendimento da Bin-
der/FC+M, Gláucio Binder.

Para mostrar que o tempero em 
pó pode facilitar a vida de quem se 
aventura na cozinha, a Sazon, marca 
da corporação Ajinomoto, lançou no 
domingo, 26, a primeira campanha 
para o Caldo Sazon, com criação da 
Dentsu Latin America.

Idealizado como uma alter-
nativa aos tradicionais caldos 
em cubos, o tempero em pó está 
presente no mercado há algum 
tempo, mas até então não havia 
recebido um investimento agres-
sivo em comunicação. 

“Mais do que divulgar o produ-
to, nós queremos nos posicionar à 
frente desse segmento, que ainda 
é pouco difundido entre os con-
sumidores”, conta o gerente de 
marketing da Sazon, Alexandre 
Moraes. Segundo ele, as vendas 
de 80% do setor são de caldos em 
cubo, enquanto o consumo dos 
temperos em pó fica restrito aos 
20% restantes.

Encarregada de tentar modifi-
car esses números, a Dentsu, dona 
da conta global da marca Sazon, 
apostou na praticidade e no didatis-
mo para ressaltar as características 
do produto. No filme, produzido 

O Grupo Bimbo atualizou a 
personagem Ana Maria, que há 
mais de 30 anos representa os 
bolinhos industrializados da mes-
ma marca. Segundo Vera Silvieri, 
responsável pelo atendimento 
da conta na McCann Erickson, 
a mudança aconteceu em duas 
fases. A primeira foi dois anos 
atrás, quando a menininha das 
embalagens ficou mais velha. 

A segunda etapa de renova-
ção acontece agora, com Ana Ma-
ria em versão 3D para televisão. 
Com isso, a companhia atende a 
um desejo de seus clientes, que 
não tinham contato com a tradi-
cional personagem, presente so-
mente nos pacotes do bolinho. 

Apesar de ter nascido em 1976, 
só agora o Sul conhecerá a famosa 
garotinha. O Grupo Bimbo resolveu 
algumas limitações na distribuição 
e já pode entregar seus produtos 
na Região. “Resolvemos atualizar 
a comunicação, inclusive, para 
abarcar as regiões para as quais 
estamos expandindo”, diz Débora 
Hila, gerente da categoria. Silvia 
Faraco, gerente de produtos, lem-
bra que com a ação eles esperam 
também fortalecer a marca, que é 
top of mind da categoria. 

Com a assinatura “A parte mais 

Cintra pede vida sem frescura
Binder FC+M faz a primeira ação da cerveja desde que a marca entrou no portfólio do Grupo Schincariol
Robert Galbraith

Sazon dá aula  
de praticidade

Ana Maria vira 3D

gostosa da brincadeira”, as peças 
apresentam o mundo da Ana Ma-
ria, que será veiculado não só em 
TV aberta, como nos principais 
canais infantis por assinatura.

Adriano Conter

A campanha tem como obje-
tivo estabelecer um posiciona-
mento forte em meio aos con-
sumidores de cerveja e ampliar 
o market share da marca, hoje 

em torno de 5% no Rio. Binder 
afirma que a Cintra é uma das 
grandes apostas da Schincariol 
para crescer sua participação no 
Estado. O plano de mídia con-
templa internet (site e banners), 
rádio e jornal, além de mídia em 
trens e material de PDV, que 
estampa uma bela modelo para 
atender os exigentes donos de 
bares. “Não adianta, eles não 
aceitam material de PDV sem 
mulher”, comenta Binder. 

Ficha técnica:
Título: ”Por uma vida sem frescura”

Anunciante/produto: Schincariol/Cintra

Agência: Binder/FC+M 

Criação: Alexandre Motta, Rodrigo de 
Lamare, Eduardo Garretano, Leandro 
Euzébio, Fabiano Gomes, Marie Julie, 
Guilherme Avzaradel, José Francisco 
Tapajós, Caroline Portella, Natalia 
Zimmermann, Vanessa Braga, Natalia 
Pinheiro, Marcelo Andrade, João Marcelo 
Arraes, Luiz Novelino, Michel Ribeiro e 
Daniel Lima 

Direção de criação: Alexandre Motta

Aproveitando a Lei Seca e a 
realização do GP Brasil de F-1, a 
Schin apresenta mais um produto: 
a Nova Schin Zero. A cerveja, pri-
meira do grupo com teor alcoólico  
nulo, será lançada no dia da rea-
lização da prova, no domingo, 2 
(ver matéria na pág.60).

Segundo a empresa, o proces-

so de desalcoolização é feito por 
meio de um “equipamento impor-
tado da Alemanha, e a cerveja re-
sultante, isenta de álcool, preserva 
as suas características, mantendo 
o sabor e a qualidade”. O produto 
será oferecido em garrafas de 600 
ml, long neck, de 355ml e em lata, 
com 350ml. 

Sabor portenho

No comercial, alunas de culinária se encantam com professor

Comunicação da marca foi atualizada e 
permitirá maior contato do público com a 
personagem
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pela Delicatessen, alunas de um 
curso de culinária acompanham 
atentamente a aula de um profes-
sor de matemática que, por meio da 
linguagem das ciências exatas, ex-
plica por que o Caldo Sazon é mais 
vantajoso no cotidiano culinário. 
Ao final da lição, todas se rendem 

A Ajinomoto também volta 
suas atenções e investimentos para 
a Argentina, lançando na região, a 
partir desta semana, o Tempero 
Sazon, carro-chefe da marca no 
Brasil. “O argentino tem tradição 
de consumo de temperos caseiros. 

ao charme do professor e pedem 
para ele repetir a explicação, mes-
mo tendo entendido muito bem o 
conteúdo da aula.

O comercial tem veiculação na 
TV por assinatura, em rede nacio-
nal, e também na TV aberta (para 
o Estado de São Paulo e todas as 
capitais nordestinas). Além do 
filme, a empresa também realizará 
ações nos pontos-de-venda. A ex-
pectativa é a de que o Caldo Sazon 
consiga um crescimento de 25% a 
30% em relação ao ano de 2007.

Bárbara Sacchitiello

Queremos levar uma opção mais 
prática e que, ao mesmo tempo, 
preserve o sabor dos alimentos”, 
conta o gerente de vendas da mar-
ca, Luiz Carlos Silva. A intenção da 
empresa é captar 7% do mercado 
argentino de temperos no primeiro 
ano e conquistar o segundo lugar 
do segmento em um prazo médio 
de cinco anos.

Produtora/filme: Cinerama Brasilis

Direção/filme: Paulo Netto  
e Kiko Poggi

Direção/fotografia: Rodrigo Monte 

Pós-produção: Cinerama Brasilis

Produtora/som: Lua Nova

Aprovação/cliente: Felipe Puglia e 
Marcel Sacco

Dudu Nobre é o novo garoto- 

propaganda. O sambista convida o 

público a deixar as manias de lado. 

Material de PDV “Vida sem frescura” 

envolve bela modelo
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