
Tornar simples e didático um assunto 
pouco comentado pelas massas, co

mo a harmonização de carnes e vinhos, 
foi o desafio da agência Dez Comunica
ção, de Porto Alegre, durante a realização 
da campanha para a Vinícola Aurora, de 
Bento Gonçalves (RS). O resultado do tra
balho da equipe gaúcha, além de resol
ver as dúvidas do consumidor durante a 
aquisição das bebidas, teve destaque até 

em publicações internacionais, como a 
revista Archive. Os quatro anúncios, de
senvolvidos para a linha Marcus James, 
serão publicados na edição de outubro do 
magazine alemão, conhecido no merca
do por selecionar e compilar campanhas 
criativas em suas publicações. 

As peças mostram duas taças que, após 
o movimento de um brinde, criam, por 
meio do líquido, uma imagem que indica 

a combinação ideal, do vinho com o tipo 
de alimento. Sob o slogan "Marcus James 
harmoniza com você" as versões dos anún
cios reproduzem as figuras de boi, cama
rão, galo e peixe para especificar as com
binações indicadas para pratos que con
tenham carne, frutos do mar, aves e pei
xe, respectivamente. Segundo o vice-pre
sidente de criação, Carlos Saul Duque, é 
essencial que esteja claro ao consumidor, 
durante o ato da compra, qual bebida com
bina com o prato que será degustado, por 
isso a campanha é didática para facilitar 
memorização. "O posicionamento da l i 
nha Marcus James é esse, ser um ótimo 
vinho e de fácil escolha" afirma. 

De acordo com a gerente de marke
ting da Vinícola Aurora, Lourdes Conci, 
a Marcus James é uma das linhas líderes 
em vendas da empresa e porta de entra
da do consumidor para o conhecimen
to desse mercado. "O que queremos é 
facilitar a vida do nosso cliente" ressal
ta. Como complemento da campanha, 
nos bocais das garrafas dos vinhos, es
pumantes e frisantes, que fazem parte 
da linha, há indicações das figuras para 
facilitar a compra no ponto de venda. A 
Vinícola, que está no mercado brasilei
ro há 81 anos, atua ainda nos segmen
tos de sucos de uvas e coolers. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1525, p. 37, 3 set. 2012.




