
Antarctica tem nova "boa"
A atriz Carol Castro substitui Juliana Paes como garota-propaganda da marca
RAYANE MARCOLINO

Depois de um remado de quatro anos
de Juliana Paes e a passagem de Karina
Bacchi por alguns filmes, a "garota boa" da
Antarctica será a atriz Carol Castro. Stella
Brant, gerente de marketing da marca, diz
que há muito tempo a empresa vem tra-
zendo novidades à comunicação ao fazer
a troca de artistas em suas campanhas. As
peças já tiveram Bussunda, que esteve ao
lado de Juliana no início, e hoje contam
com os atores Evandro Mesquita e Sérgio
Loroza como os companheiros de bar.

Stella afirma ainda que Carol foi escolhi-
da por ter atributos relacionados à imagem
que a cerveja quer passar, por ser simpática
e muito querida. Segundo a executiva, a atriz
deve passar um bom tempo nas campanhas
da marca. "Ela tem cara de quem senta no
bar com os amigos para beber e se divertir,
além de ser bonita e atraente. E, assim como
a bebida, tem qualidade", completa.

A campanha, cuja estreia estava pre-
vista para o primeiro fim de semana de
maio, dará continuidade à linha de filmes
irreverentes característicos da cerveja. A
princípio, será veiculado apenas um filme
criado pela AlmapBBDO, denominado

"Cachorro", com participação dos três
artistas em uma mesa de bar batendo um
papo descontraído enquanto disputam um
copo de cerveja. Uma brincadeira entre
eles, como se estivessem falando com um
cachorro, dá o tom do comercial. A peça
estará na TV aberta e será transmitida a

algumas cidades de cada região do País.
Campanhas em outras mídias serão

feitas perto das comemorações de festas
juninas. Em 2008, a Antarctica patrocinou
diversas festas típicas no Rio de Janeiro e
no Ceará. Para este ano, a empresa ainda
não sabe se fará o mesmo em outras ci-

dades. "Estamos analisando propostas",
revela a gerente comercial.

Stella também conta que a entrada
da Carol aumenta as expectativas de
crescimento. A Antarctica tem 12,7% de
share nacional, o que a coloca na terceira
posição do mercado, e cresceu 1% nos
primeiros três meses deste ano. "Estamos
em um ótimo momento."

Ficha técnica
Título: "Cachorro"

Anunciante/produto: Ambev/Antarctica

Agência: AlmapBBDO

Criação: André Godói, André Gola e Marco Giannelli (Pernil)

Diretor de criação: Dulcídio Caldeira, Luiz Sanches

Produtora/filme: Cine

Direção/filme: Clovis Mello

Direção/fotografia: Marcelo Brasil

Pós-produção: Digital 21

Produtora/som: S. de Samba

Aprovação: Stella Brant e Felipe Ambra

Carol estreia no "bar da Boa" ao lado de Evandro
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