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Após processo de concorrência 
do qual participaram três agências, 
a Longplay foi escolhida para cui-
dar da conta publicitária dos Bis-
coitos Aymoré, marca pertencente 
ao Grupo Arcor, que fazia parte da 
carteira de clientes da Leo Burnett. 
O primeiro trabalho da nova agên-
cia estreia nesta semana em Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito 
Santo, regiões onde o produto tem 

Aymoré apresenta sua família moderna
Marca de biscoitos da Arcor realizou concorrência e acaba de trocar a Leo Burnett pela Longplay
Nathalie Ursini

Como na vida real, a nova “família Aumoré” tem filha que vai morar com o namorado e mãe que sai para um happy hour
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bom posicionamento no mercado. 
De acordo com o diretor de 

marketing da Arcor, Rodrigo Pe-
çanha, a Aymoré é líder de vendas 
nesses três Estados e precisa con-
tinuar comunicando para manter a 
posição. “Fizemos uma consultoria 
com o Grupo Troiano e vimos que 
nossa marca está bem lembrada 
no mercado”, argumenta Peçanha. 
O desafio para a nova agência foi, 

Para ficar mais perto do con-
sumidor brasileiro, a Skyy Vodka 
lança no País a sua primeira 
campanha criada fora dos Esta-
dos Unidos, local de origem do 
produto. A ação foi criada pela 
DPZ e pela Lambesis (agência 
global da marca). 

Filmado no litoral do Nordes-
te, o comercial “Canto da sereia” 
mostra cenas de uma sereia 

Depois de dois anos sem 
aparecer nos intervalos da TV, a 
marca Azaleia estreia o comer-
cial “Ritual”, que, além de apre-
sentar a coleção Outono/Inverno 
2011, divulga o novo conceito da 
marca: “Bonito é você gostar de 
você”. Com criação da DCS, o 
filme mostra o verdadeiro ritual 
das mulheres para se vestir e es-
colher um sapato. Uma versão da 
música “Eu me amo”, do Ultraje 
a Rigor, ajuda a embalar o clima.

“Percebemos que faltava 
conversar com a mulher, estabe-
lecer um diálogo”, explica Márcio 
Callage, diretor de marketing da 
Vulcabras Azaleia. Para isso, a 
empresa contou com o suporte 
de uma pesquisa de comporta-
mento e hábitos de consumo das 
mulheres, com atenção especial 
às da classe C. “A mulher con-
quistou mais poder. Ela lidera 
a família, trabalha, se arruma... 
Mas ainda há uma discordância 
entre a vida que ela vive e a que 
ela quer viver”, comenta a di-
retora de atendimento da DCS, 
Luciana Grazziotin. De acordo 
com ela, a marca decidiu se en-
volver de forma “mais palpável” 
com a mulher. “O antigo conceito 
de ‘Mulher brasileira. A grande 
inspiração da Azaleia’ não tinha 
tanta proximidade com as con-
sumidoras”, considera. 

Sugerindo que a mulher se 
cuide mais e passe a gostar mais 
de si mesma, o lançamento do 
novo conceito está presente 

Skyy traz sereia para a balada Azaleia volta à TV

fazendo movimentos graciosos 
embaixo d’água. Quando avista 
uma ilha deserta, ela sai da água 
e, ao fincar a garrafa de vodca 
na areia, o cenário se transforma 
em uma grande festa animada. 
A atriz que interpreta a figura 
folclórica é a americana Hannah 
Fraser, que desde 2006 ganha 
a vida como sereia profissional, 
fazendo apresentações em todas 
as partes do mundo. A modelo 
brasileira Michella Cruz dá vida 
à personagem fora  d’ água. O 
comercial foi rodado na Praia de 

também na campanha da linha 
Grazi Azaleia, estrelada pela 
atriz Grazi Massafera, que possui 
sua linha licenciada pela marca 
desde 2009 – sem ausência da 
mídia, como ocorreu com a mar-
ca-mãe. O filme mostra a atriz 
em situações de descontração, 
para valorizar o quanto ela gosta 
dela mesma. 

Para completar, a DCS de-
senvolveu ainda material para 
pontos de venda valorizando a 
beleza de Grazi Massafera, que 
pousou seminua para o fotógra-
fo Christian Gaul e aparecerá 
nas peças coberta de frases e 
pensamentos de incentivo. A 
campanha tem duração prevista 
de seis meses. Criação de João 
Pedro Vargas, Claudia Tajes e 
Eduardo Boldrini. Produção da 
Zero filmes, com trilha da Gogó.

Nathalie Ursini

Contornos de Grazi Massafera 
fotografados por Christian Gaul

então, potencializar o que já exis-
tia de bom e agregar fatores como 
modernidade, futuro e evolução.

Com o mote “A vida pede 
Aymoré”, a campanha, que tem 
investimento aproximado de R$ 
2 milhões, conta com três filmes 
diferentes, que mostram, de 
forma bem-humorada, situações-
problema de uma família. 

Uma pesquisa com os consu-

midores detectou a crescente pre-
ocupação da mulher consigo mes-
ma, aliada ao papel de mãe. “Foi 
com a descoberta da nova mulher 
que trabalhamos na modernização 
da família”, explica Peçanha. Os 
filmes mostram, por exemplo, a 
filha contando ao pai que irá morar 
com o namorado. Nesse instante, 
o pai come um biscoito Aymoré e 
expressa: “Bom. Muito bom”. “São 
situações que pedem Aymoré. O 
biscoito é quase o herói da ação”, 
descreve Fernando Luna, sócio 
e diretor de criação da Longplay. 

Outro filme mostra o momento 
em que a mãe conta que vai sair 
para um happy hour com as ami-
gas. E, no terceiro, o filho recebe 
a notícia de que ficará sozinho em 
casa, já que seus pais vão viajar. 
Com veiculação até junho, a cam-
panha tem criação de Alexandre 
Lage e Marcel Petroff. A produção 

Carneiros, em Pernambuco, com 
produção da Black Maria e dire-
ção de cena de Sérgio Cuevas. 
“Escolhemos a dedo as locações, 
e o trabalho de pós-produção foi 
executado com perfeição para 
que chegássemos ao resultado 
final apresentado ao público”, 
garante Angela Farinello, sócia e 
produtora da Black Maria. 

A campanha inaugura o po-

Comercial usou duas modelos para representar uma sereia: a norte-americana Hannah Fraser e a brasileira Michella Cruz

sicionamento “Com Skyy Vodka 
o consumidor acontece e con-
tagia”. O diretor de marketing 
da Campari, dona da marca, 
conta que, há dois anos, o pro-
duto começou a ser fabricado 
no Brasil e, desde então, o País 
já é o segundo mais importante 
para a Skyy no mundo. “Estava 
na hora de fazer uma campanha 
que tivesse uma linguagem com 
um significado para os consumi-
dores brasileiros, pois cada país 
se relaciona com a bebida de 
uma maneira diferente”, explica. 

Antes do processo de criação, o 
executivo trouxe publicitários da 
agência Lambesis para o Brasil 
para mostrar como é a balada 
dos brasileiros, e como e quando 
eles consomem vodca. 

Segundo Rafael Urenha, da 
DPZ, o desafio era criar uma 
campanha que contemplasse 
o espírito dos brasileiros, mas 
que servisse também para ser 

divulgada em outros países. “Ao 
mesmo tempo em que são gla-
morosas, as imagens mostram 
as sutilezas e sociabilidade que 
a vodca proporciona”. 

O filme de 60 segundos terá 
versão de 30, além de vinhetas. 
A veiculação é nacional em TV 
aberta e por assinatura. A nova 
campanha será exibida também 
na Argentina, Chile e Equador. 
Além disso, a ação contempla 
peças na internet, em mídias 
sociais e anúncios impressos.

Beatriz Lorente

é da Dínamo Filmes, com direção 
de cena de Lucas Gontijo. “Os 
filmes foram rodados em Minas 
Gerais, o que dá mais proximidade 
com os consumidores. Além disso, 
a família é mineira e o diretor do 
filme também”, conta Luna.

Além dos três filmes, a cam-
panha conta com peças para 
mídia impressa, internet, mídia 
exterior e pontos de venda. Como 
a campanha busca evoluir com 
a família moderna, outro grande 
desafio da Longplay foi reformular 
a home page do portal da Aymo-
ré. “Misturamos realidade com a 
ficção. Os internautas vão poder 
interagir com a Família Aymoré, 
que também estará presente no 
Facebook”, detalha Luna. A cam-
panha na internet teve criação de 
Vitor Levi, Hugo Medeiros e Bruno 
Aoki, com direção de Fernando 
Luna e Thiago Honório. 

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-04-05 08:57:42 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-04-05 08:57:42 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1453, p. 20, 4 abr. 2011.




