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Bossa Nova Films vence concorrência para produzir comerciais da loja sazonal da maior rede 
de varejo do País 
 
A Casas Bahia escolheu, por meio de concorrência, a Bossa Nova Films para produzir os 
comerciais da Super Casas Bahia 2008, que acontecerá pela primeira vez, simultaneamente, 
em São Paulo (Pavilhão de Exposições do Anhembi) e no Rio de Janeiro (Rio Centro). A 
produtora concorreu com a Open Filmes, a Maria Bonita e a Mixer — que até o ano passado 
era responsável pelos filmes publicitários do superevento de varejo e que responde pela 
produção dos comerciais de linha da rede. 
 
Segundo a Casas Bahia, a proposta da Bossa Nova foi a mais adequada às necessidades da 
companhia. A criação da campanha e a coordenação de toda a concorrência são 
responsabilidade da unidade de São Caetano da Y&R, criada exclusivamente para atender o 
maior anunciante do País. 
 
A produção executiva do Super Casas Bahia 2008 na Bossa Nova Films (que não tem escritório 
no Rio de Janeiro) será do sócio Eduardo Tibiriçá. O trabalho publicitário para o evento, 
realizado também pelo terceiro ano consecutivo com criação da Banco de Eventos, começa 
ainda neste mês. A data de início do evento é mantida a sete chaves pela empresa. No ano 
passado, o público foi de 1,9 milhão de visitantes, com faturamento em torno de R$ 80 
milhões. Cerca de 900 produtos foram lançados. 
 
Na semana passada, a Casas Bahia também anunciou a abertura da primeira loja conceito no 
Shopping Palladium, em Curitiba (PR), com design da GH&Associados. A previsão é inaugurar 
loja conceito também em São Paulo e no Rio de Janeiro, até o fim do ano. "A loja conceito é 
um espaço contemporâneo que proporciona experiência de compra emocional para os clientes 
do shopping com foco em lançamento de produtos e novas tecnologias", afirma o diretor 
executivo da rede, Michael Klein. Na loja conceito do Paraná os consumidores encontram o 
espaço life styles, com três opções de sala, cozinha e quarto decoradas por arquitetos. Os 
clientes também poderão experimentar vídeo games e celulares. No setor de imagem e som 
há totens de auto-atendimento para solucionar dúvidas sobre os produtos. 
 



A festa de inauguração contou com a dupla sertaneja Guilherme & Santiago, em um espaço de 
1,7 mil metros quadrados (área de vendas). A loja no shopping tem 37 funcionários e é a 
décima da rede na cidade. 
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