
A Havas Worldwide Brasil,

antiga Euro RSCG, acaba

de contratar Tales Bahu como

diretor executivo de criação.

O executivo comandará as

equipes criativas de São Paulo,

do Rio de Janeiro e da Havas

Worldwide Digital, antiga Euro

RSCG 4D. Bahu passou 15 anos

na AlmapBBDO, seis deles como

diretor de Criação. Ele também

teve passagens pela WMcCann

e pela Africa. A Havas Worldwide

possui 316 escritórios em

75 países e está presente em

cinco continentes.

●

Quais ações a marca
está realizando para o
final do ano?
Além do lançamento de novos

sabores de panetones, a Ofner

acabou de fechar uma parceira

com o Instituto Nextel, que possui

o projeto Conexão Direta. Ele

atua na capacitação profissional

de jovens, com idade entre 16

e 24 anos, para ingressarem no

mercado formal de trabalho,

especialmente na conquista do

primeiro emprego. O objetivo é

que nossos clientes contribuam

para o auxílio dessas pessoas.

Por isso, na compra de qualquer

item da linha dos produtos

de Natal da Ofner (Panetones,

Bolo Rei, Stollen e Bolo Genovês),

o cliente pode adquirir um

cartão natalino, no valor de R$ 3.

Todo o dinheiro arrecadado com

a venda de cartões será para o

Instituto Nextel.

Como será a venda dos
cartões? O cliente que
realiza compras pela internet
também pode ajudar?
Não. Os clientes podem escolher

entre quatro modelos de cartões

disponíveis nas 22 lojas físicas

da confeitaria. Os cartões

também são vendidos avulsos

pelo valor de R$ 6, caso o

consumidor não tenha adquirido

nenhum item natalino, mas

queira contribuir com o projeto.

Este dinheiro será aplicado
de qual maneira na ONG?
O valor arrecadado ajudará

na ampliação do atendimento

de jovens em situação de

vulnerabilidade social. Além

disso, nós contratamos oito

jovens para vagas temporárias.

Isso ajuda na autoestima e na

inserção do menor no mercado

de trabalho. Vale dizer que mais

de 2,5 mil jovens já se formaram

no Instituto Nextel. E 71% dos

alunos conquistam o primeiro

emprego em até três meses após

a conclusão do curso.

É a primeira vez que a Ofner
realiza projetos deste tipo?
Nos anos anteriores nós fizemos

parcerias parecidas como esta

com a GRAACC e com a Casa

Hope. Carolina Marcelino

➤

Larry, mais conhecido como “o
velhinho da Quaker” vai apare-
cer diferente nas gôndolas dos
supermercados a partir de de-
zembro. O personagem, conhe-
cido dos brasileiros há 60 anos
ganhou de presente um trata-
mento estético. Com um ar
mais jovem, a Pepsico realizou
uma transformação em Larry
que ganhou um lifting facial —
técnica utilizada pela medicina
para o rejuvenescimento —
além de hora marcada no salão
de beleza.

O resultado, fruto do tra-
balho da Hornall Ander-
son, empresa americana
de design, é um rosto mais
jovem e que tem como ob-
jetivo conquistar um novo
público: o jovem.

Daniel Assef, diretor de
Marketing da Pepsico Bra-
sil, conta que a nova
estratégia visa fortale-
cer as marcas de pro-
dutos Quaker, que in-
cluem além da famo-
sa aveia, biscoitos e
barras de cereais.
“Percebemos que a aveia es-

tava estagnada como categoria
de consumo e que vinha perden-
do espaço nas gôndolas dos mer-
cados. A partir daí surgiu a ideia
de transitar por novas áreas, o
que exige um apelo mais jo-
vem”, explica.

Com o novo rosto de Larry,
que já foi lançado nos Estados
Unidos, a Pepsico espera au-
mentar sua participação de
mercado nos novos produtos.
“Vamos encerrar este ano com
10% no segmento de biscoitos
e esperamos crescer ainda
mais”, informa. Segundo a Pep-
sico, os novos produtos da li-

nha já representam 30% da re-
ceita da marca.

E as mudanças não ocorre-
ram apenas no visual da
Quaker, hoje com 65% de parti-
cipação de mercado no segmen-
to de aveia. Assef explica que re-
centemente a empresa integrou
na unidade fabril de Sorocaba a
produção das barras de cereais
e biscoitos. “Antes, a produção
dos biscoitos era feita por con-
tratos com terceiros, o que tor-
nava a cadeia de produção mais
cara", explica. Já a produção de
aveia se mantém na fábrica loca-
lizado no Sul do país. ■

Continental dá cozinha completa no Facebook

Skol lança campanha
bem-humorada

EMPRESAS

A F/Nazca S&S criou a nova

campanha da Skol para promover

a garrafa retornável da marca.

O comercial de 30’’ mostra um

grupo de garotos acampando,

quando um deles decide urinar no

rio. De forma humorada, um peixe

joga o líquido de volta no rapaz.

No fim, o locutor diz: “É amigo,

tudo na vida tem volta”.

Heads cria para
prêmio da ABP

Propaganda da vida real

Santa Ajuda renova
patrocínio com a Oz!

A Continental lança em sua página

no Facebook o concurso cultural

“Renove seu amigo secreto de

Natal”. A promoção vai desafiar

a criatividade e a originalidade

dos internautas que, por meio de

um aplicativo, deverão desenhar

um amigo na rede social. Criada

pela agência Fischer&Friends,

a ação on-line faz parte do novo

posicionamento de comunicação

da Continental. A empresa vai presentear o melhor desenhista

com uma cozinha completa da marca.
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Havas Worldwide Brasil

A agência Heads assina a

campanha do Prêmio Destaque

Profissional de Comunicação

2012, promovido pela Associação

Brasileira de Propaganda (ABP).

A campanha foi baseada no

conceito “O mercado esquece

quem não se destaca”. As peças

serão veiculadas nas mídias

eletrônica e impressa.

A OZ! Organize sua Vida

renovou parceria com o canal

GNT. A marca será novamente

a fornecedora de produtos

de organização apresentados

durante os quadros do “Santa

Ajuda”. Exibido às quintas-feiras,

o programa é apresentado por

Micaela Góes.

Fotos: divulgação

A Wunderman, em parceria com o canal Discovery
Travel & Living, desenvolveu para a Land Rover a ação
“A Gente Vive para Contar Histórias”. O projeto — em
forma de documentário — convidava seis profissionais
de diferentes áreas para viver uma jornada inusitada
por cinco dias, a bordo de um Land Rover Defender.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

1 milhão
É o número de fãs que a My Gloss

conquistou no Facebook.

A marca, que já conta com seis

lojas, prevê fechar 2012 com

R$ 9 milhões em faturamento,

200% a mais do que em 2011.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

TALES BAHU

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...LAURY ROMAN

Pepsico renova o “velhinho
da Quaker” e busca os jovens
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 nov. 2012,  Empresas, p. 129.




