
Perdigão associa Chester à magia 
 
Ave é o tema da ação de Natal da marca, com campanha assinada pela Y&R 
 

 
 
 
Nome exclusivo da Perdigão, o Chester é o tema da campanha publicitária deste ano da 
fabricante de alimentos, que estreou no domingo (14) no intervalo do programa "Fantástico", 
e ficará no ar até o final de dezembro nos principais canais de TV aberta e fechada. 
 
A campanha tem criação da Y&R e traz a assinatura "Onde tem Chester tem a magia do 
Natal". O filme intitulado "Sinos" mostra cenas emocionadas de famílias, bombeiros e até 
frades reunidos à mesa para celebrar a festa do Natal. O objetivo é associar a tradição do 
Natal ao Chester. "O conceito de que só a Perdigão tem a ave Chester, no mercado há mais 
de 25 anos, já está consolidado", diz Fabrício Monteiro Amorim. 
 
O plano de mídia também inclui anúncios impressos e material de ponto-de-venda. Além 
disso, há uma forte ação de relacionamento com os consumidores através da distribuição de 
cerca de um milhão de folhetos com receitas de Chester, Peru, Tender e Lombo e mais de 1,5 
milhão de brindes em todo o País. Na compra de um produto da marca, o consumidor 
também ganha um enfeite natalino.  
 
Outro destaque este ano é a divulgação do Chester ao Vinho, novidade do cardápio da 
Perdigão, em páginas seqüenciais de revista. Na internet, os consumidores poderão assistir a 
um vídeo com o chef francês Laurent Suaudeau preparando sua receita exclusiva criada para 
o Chester ao Vinho. Os internautas também poderão baixar no site o ringtone da trilha sonora 
do filme. Outra atração à parte é a decoração do Empório Perdigão, no Jaguaré, que traz este 
ano o tema "Papai Noel nas Estrelas". 
 
A criação da campanha é de Axel Levay e Vinicius Stanzione, com direção de criação de 
Tomas Lorente e Cásssio Zanatta. A produtora do filme é a Bossa Nova. 
  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 dez. 2008, p. 30.   


