
Alunos de pós-graduação da ESPM-Sul criarão nova campanha para a Mu-Mu 

 

Vencedores do Desafio Vonpar e ESPM ganharão uma viagem para o Festival de Cannes, na 

França. 

 

 Depois do sucesso da Cowparade Porto Alegre, a Mu-Mu, marca representada pela vaquinha 

mais querida entre os gaúchos, aposta no coworking para a promoção de seu novo chocolate, 

o Mu-Mu 70%. Para isso, contará com a criatividade e capacidade estratégica dos estudantes 

dos programas de pós-graduação de uma das mais conceituadas instituições do País, a ESPM-

Sul. 

 Os participantes do Desafio, divididos em 39 grupos, terão a missão de criar uma campanha 

que siga o espírito descontraído e inovador da Mu-Mu, cuja embalagem colorida, baseada na 

pop art, ganhou 23 prêmios em um ano. Os autores da melhor proposta de campanha verão 

seu trabalho na mídia e também ganharão uma viagem para cidade francesa de Cannes, com 

direito a passagens, hospedagem e ingressos para conferirem de perto a premiação mais 

badalada da publicidade mundial. 

 

Para montagem das campanhas será aplicado o coworking, método que prioriza a criação 

compartilhada entre profissionais de diversas áreas. Com isso, o objetivo da Vonpar é 

estimular o trabalho em equipe, a troca de conhecimentos e a criatividade integrada, itens 

fundamentais para busca do sucesso no mercado de trabalho. Durante o período de realização 

do Desafio Vonpar e ESPM, ficará exposta no pátio da Instituição uma das vaquinhas da 

Cowparade 2010, que servirá para os alunos como forma de incentivo e motivação. 

 

Um júri formado por representantes da Vonpar e por professores da ESPM avaliará os 

trabalhos. As duas melhores campanhas serão apresentadas para o presidente da empresa, 

Ricardo Vontobel, e para a diretoria da Vonpar Alimentos, que irão selecionar os vencedores. 

 

Vonpar Alimentos 

A Vonpar Alimentos, criada no início de 2010, é composta por três divisões. A Mu-Mu (Divisão 

de Lácteos e Doces), fundada em 1945, conta com aproximadamente 250 colaboradores em 

sua unidade fabril em Viamão. Produz o tradicional doce de leite Mu-Mu, além de creme de 

leite e variações de leite UHT. A Neugebauer Chocolates (Divisão Chocolates) é a fábrica de 

chocolates mais antiga e uma das mais tradicionais do Brasil, fundada em 1891. Localizada em 

Porto Alegre/RS, conta com aproximadamente 500 colaboradores. No portfólio, estão produtos 

como bombom Amor Carioca, confeitos Bib’s, barra de chocolate Preto e Branco, tabletes 

Refeição e Stikadinho. A Divisão de Balas e Pirulitos, localizada em Arroio do Meio/RS, atua no 

mercado de balas, gomas de mascar, drops e pirulitos. Entre eles, a linha de balas Nóig 

Cineminha, Mumulita, e os pirulitos, Baboom. Emprega aproximadamente 360 colaboradores e 

exporta 30% de sua produção para mais de 50 países. 

  

Fonte: Portal da Propaganda [Portal]. Disponível em: 

<http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/noticias/30257-alunos-de-pos-

graduacao-da-espm-sul-criarao-nova-campanha-para-a-mu-

mu?tmpl=component&print=1&layout=default&page>. Acesso em: 23 maio 2012. 
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