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Ação social

Renner foca em mulheres
André Lucena

As Lojas Renner deflagram nesta
segunda-feira, 11, a campanha de
responsabilidade social “Mais eu”,
que pretende mobilizar a sociedade
em prol da inserção da mulher no
mercado de trabalho. A ação irá
reverter o valor equivalente a 5% da
venda líquida, livre de impostos, de
mercadorias comercializadas nas 101
lojas da rede no País até a quinta-feira, 14, para projetos de capacitação e
geração de emprego e renda.
Durante os quatro dias da iniciativa, a rede pretende arrecadar
cerca de R$ 750 mil. Para atrair a
atenção do público, a Escala criou
uma campanha baseada no concei-

to “Mais eu. Vista essa causa”, focada principalmente no PDV (com
peças na vitrine, sinalizadores na
entrada e nas araras, camisetas
para colaboradores e fôlderes) e
no marketing direto (com e-mail
marketing e mala direta).
A ação inclui comercial de 30
segundos para TV, spot de rádio de
30 segundos e anúncios para jornais
e revistas que serão exibidos em
espaços cedidos por veículos de
comunicação parceiros. “A participação da mídia é um ponto muito
importante da campanha”, diz Jair
Luiz Kievel, gerente de responsabilidade social das Lojas Renner.

As peças apresentam jovens
associadas a palavras negativas corrigidas e transformadas em positivas
por um batom vermelho, tais como
desempregada (que vira “empregada”) e despreparada (“preparada”).
“A tônica da campanha é ‘Você muda
de roupa, elas mudam de vida’. Usamos personagens reais que mudaram
a própria vida e a de suas famílias por
meio da capacitação profissional”,
conta Clarice Martins Costa, membro
do conselho do Instituto Renner e
diretora de RH da empresa, destacando que a companhia irá prestar
contas do resultado da ação no site
www.lojasrenner.com.br.

Fonte: Meio & Mensagem, a.xxx, n. 1321, p. 17, 11 ago. 2008.

Segundo Clarice,
desde 1991, quando se
reposicionou, a empresa focou na mulher, e
na hora de definir uma
causa para seus investimentos sociais entendeu que deveria seguir
a linha. A inserção da
mulher no mercado
de trabalho foi a causa
escolhida após pesquisa feita pelo Instituto
para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), que ouviu
mais de 10 mil clientes da rede. Também
foi levada em conta a
opinião dos cerca de
10 mil funcionários da
Renner, coletada via
entrevista.
Fernando Murad

Peças mostram pessoas que mudaram de vida

Projeto

Nasce Cuca, uma escola de criativos
O publicitário Miguel Bemfica,
ex-diretor de criação da DM9DDB e
agora na DPZ Propaganda, dá início
a uma nova empreitada no mercado
da propaganda com a criação da
Cuca, Escola de Criativos. O projeto tem o objetivo de capacitar os
alunos com técnicas criativas para
solucionar problemas do dia-a-dia
de uma agência de propaganda.
Bemfica conta que foi motivado
a lançar esse espaço em virtude da
necessidade de ajudar os estudantes a incrementar seus portfólios e
fornecer noções importantes sobre
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Bemfica, o idealizador, quer capacitar
jovens profissionais

a rotina de uma agência. “Sempre
senti que dar dicas funcionava e era
algo de extrema importância, já que
o mercado mudou, está muito acelerado, e os profissionais raramente
têm tempo de fazer treinamento.”
Na Cuca, os alunos terão aulas
com criativos que estão em agências
renomadas e possuem experiência
no mercado. Um deles é Roberto
Fernandez, diretor de criação da
JWT. “O projeto dá uma oportunidade para o jovem profissional entrar
no mercado com maior facilidade.
Temos escolas e faculdades boas no
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Brasil, mas todas com um formato
mais tradicional. O que acontece é
que os estudantes entram no mercado com uma visão pouco eficiente
de como é trabalhar com criação”,
explica Fernandez.
A metodologia da escola prevê
briefings e produtos e prazos reais
para que os alunos possam ganhar
experiência com os jobs, como acontece diariamente em uma agência
de publicidade. Eles criam anúncios
desde o primeiro dia e trabalham
em equipe desde o segundo mês do
curso, que dura cinco meses e acon-

tece duas vezes ao ano. Os melhores
trabalhos serão exibidos no blog da
Cuca e enviados aos diretores de
criação parceiros da escola no intuito de acelerar o encaminhamento
profissional dos estudantes.
“A escola chega para complementar as faculdades. A formação
acadêmica é essencial para o publicitário, mas não adianta ser genial
apenas, porque sem um portfólio
você não consegue entrar em uma
agência”, completa Bemfica. Ele
costuma usar o exemplo do Zico,
que apesar de jogar muito futebol
não foi campeão do mundo pela seleção. Mas o meia Zinho, apelidado
de Enceradeira, foi. “Às vezes você
tem de saber jogar para não passar
despercebido”, brinca Bemfica.
Maria Beatriz Gonçalves
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