
Lennon embala Natal das Casas Bahia  
 
  
Tradicional tema natalino, a canção “Happy Christmas”, de John Lennon, ganhou mais 
uma versão em português para embalar a mensagem de fim de ano das Casas Bahia. 
 
O comercial, criado pela Bates Brasil, está estreando nesta quarta-feira, dia 26, e tem 
a missão de emocionar o público com imagens de famílias celebrando o Natal, ao 
mesmo tempo em que lembra que a data também é marcada pela troca de presentes, 
com sugestões de produtos que podem ser encontrados nas Casas Bahia. 
 
Segundo a Bates Brasil, o filme emocionou até mesmo a viúva de Lennon, Yoko Ono, 
que assistiu ao comercial e imediatamente autorizou a utilização da música. 
 
A criação do filme é de Roberto Cardoso e Euclides Pardini Junior, sob a direção de 
Sílvio Matos e Leandro Castilho. Produção da Pizza Filmes, com direção de Jorge Solari 
e trilha de A Voz do Brasil. 
 
Com esta campanha de Natal, a agência reafirma sua estratégia de criar comerciais 
especiais para as datas de maior apelo de consumo, mesclando-as com as tradicionais 
peças varejistas de exibição de produtos, seus preços e condições de pagamento. 
 
Complementando as ações de fim de ano da empresa, na próxima sexta-feira, dia 28, 
as Casas Bahia e a B/Ferraz lançam a Super Casas Bahia, um espaço de 25 mil metros 
quadrados que irá funcionar de 30 de novembro a 24 de dezembro no Anhembi, zona 
norte de São Paulo, como um centro de compras e entretenimento.  
 
A superloja terá, além de toda a linha de produtos da rede, praça de alimentação, área 
para happy hour e de diversão para as crianças, salão de beleza, cozinha experimental 
e até um estúdio de TV, de onde algumas emissoras farão transmissões ao vivo. 
 
Com o ambicioso projeto espera faturar R$ 1 milhão por dia, contabilizando o 
atendimento diário a 40 mil pessoas. 
 
Com 51 anos de história, as Casas Bahia contam com 341 pontos-de-venda no Brasil e 
atendem cerca de 6,2 milhões de clientes por mês. A empresa acredita que fechará o 
ano com faturamento de R$ 5,5 bilhões, tendo destinado 3% desse montante às suas 
estratégias publicitárias.  
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