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RESUMO 

 
O Filme institucional de 30 segundos, “Tudo Combina”, tenta estabelecer uma nova 

proposta de linguagem estética televisiva para a Hering. A marca dos dois peixinhos é uma 

jovem centenária que têm forte influência cultural para a moda e sociedade brasileira. 

Muitas vezes lembrada pela qualidade, beleza e simplicidade de seus produtos, ou até 

mesmo pela simples camiseta branca. Mas para maioria é a moda básica, confortável, que 

combina com tudo, foi feita para todos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: hering, moda, camiseta, estilo, vestuário. 
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INTRODUÇÃO 

 

A marca Hering, moda básica e casualwear vem passando por uma fase de modernização 

de imagem, bem como reformulação estética e o aumento dos canais de venda do produto -

lojas próprias – Hering Store - com objetivo de torná-la a principal referência de vendas dos 

produtos Hering.  

  

A nova fase comercial da marca e o reposicionamento de preço que vem sendo adotado em 

curto prazo através da oferta de novas coleções, num período de tempo muito mais curto - a 

cada 15 dias – intitulado de fast fashion. Estes são fatores relevantes que abrem o potencial 

de penetração da marca em relação aos concorrentes. Neste contexto a Cia. Hering visa, no 

período de reestruturação no varejo, efetivar o reposicionamento de imagem do produto. 

 

Para a  linha estratégica da campanha, além da ação institucional foram previstas ações 

promocionais com objetivo de  reforçar a proposta de renovação da imagem. 

 

OBJETIVO 

 

• Buscar uma identidade mais moderna através de uma proposta estética audiovisual 

diferenciada;  

• Aumentar o valor emocional do produto com públicos distintos;  

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Hering trabalha com produtos que podem atender anseios dos mais diferentes públicos e 

preferências de estilos, abrindo essa possibilidade com o diferencial de ser uma marca de 

imagem valorizada e admirada. 

 

MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

Para a realização da filmagem foi necessário uma análise do briefing de criação para fazer 

um trabalho alinhado a essência da proposta de criação para campanha como um todo. 
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Foi possível observar que o filme de 30 segundos seria o carro chefe na ação institucional e 

deveria haver uma breve ligação com o hot site – o centralizador de todas as ações da 

campanha. 

 

A plástica do filme deveria seguir os mesmos elementos - os fios que saem das peças roupa 

com palavras que simbolizam coisas que fazem parte da identidade e do estilo de vida dos 

personagens. Além disso era importante uma trilha que representasse bem a idéia. 

 

Foram selecionados para o cast quatro personagens da campanha de mídia impressa. Cada 

um dos personagens representa um estilo, um jeito de viver e um jeito de se vestir. A 

mensagem embutida de que todos os estilos combinam com Hering.  

 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

 

Para a realização do filme publicitário foram seguidos os seguintes passos: após roteirizar e 

desenhar o story board foi feita a seleção do cast da campanha. Foram captadas imagens 

em vídeo digital, posteriormente editadas em software de edição não linear. A etapa de 

finalização que contou com efeitos visuais, tratamento de imagem e correções de cor, com 

objetivo de aproximar a imagem digital da textura de películas cinematográficas.  

 

CONSIDERAÇÕES  

 

A experiência de poder criar algo novo para uma marca tradicional envolveu um estudo 

aprofundado do mercado. Além disso evoluímos no processo técnico da construção de um 

comercial fazendo experimentos de mistura de linguagem em programas de pós-produção 

profissionais. 
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