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No início deste mês, dois dias 
após o lançamento da nova fer-
ramenta interativa do YouTube, 
o YouTube Video Annotations, a 
Salles Chemistri criou o primeiro 
filme interativo veiculado na pla-
taforma, onde quem escolhe ao 
que assistir são os internautas. A 
ação é baseada no comercial “Rit-
mos”, que explora a variedade de 
categorias esportivas disponíveis 
nas lojas Centauro. Há cenas de 
futebol, running, basquete, boxe 
e tênis, entre outros esportes. O 
usuário do portal clica na ima-
gem da modalidade preferida 
e, assim, é levado automatica-
mente para outra página, na 
qual pode assistir a um filme de 
varejo com ofertas específicas 
para a opção selecionada.

“A Salles sempre teve uma 
característica de inquietude, 
de buscar desafiar o mercado. 
O desenvolvimento dessa peça 
foi reflexo da nossa equipe 
ágil e inteligente”, diz Hugo 
Rodrigues, vice-presidente de 
criação da Salles Chemistri e da 

Centauro usa interatividade no YouTube
Desenvolvido pela Salles Chemistri, o filme é o primeiro a utilizar novo recurso no portal de vídeos
Maria Beatriz Gonçalves

Ficha técnica
Título: “Filme interativo”

Anunciante/produto: Centauro/ 

Institucional

Agência: Salles Chemistri

Criação: Renato Di Giorgio, Kevin Zung, 

Willians de Abreu e Daguito Rodrigues

Direção de criação: Kevin Zung e 

Hugo Rodrigues

Produtora/filme: Dínamo Filmes

Direção/filme: José Furlan

Direção/fotografia: Marcelo Brasil

Pós-produção: Dínamo Digital

Produtora/som: Play it Again

Aprovação/cliente: Ana Paula Grimaldi 

Roso e Patrícia Yogui

A 3M acaba de voltar à mídia 
com campanha institucional que 
destaca a importância da marca 
no cotidiano das pessoas. A ação 
foi criada pela MatosGrey, que 
desenvolveu cinco peças para 
revistas semanais, de negócios 
e segmentadas, além de adap-
tações para sites e spots em 
emissoras de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Porto 
Alegre e Recife.

Para 2008, o núcleo de 
marketing corporativo da em-
presa reservou R$ 3 milhões para 
publicidade. O valor é grande 
se comparado ao dos anos an-
teriores. Segundo Luiz Serafim, 
responsável pelo setor, o maior 
investimento em campanhas 
corporativas é uma tendência 
mundial da companhia. O pla-

Peças ressaltam temas como saúde, meio 
ambiente e responsabilidade social

3M faz parte da vida

no da corporação desde 2005 
é dobrar de tamanho até o fim 
de 2009. “Para atingirmos essa 
meta é importante que o cliente 
que só compra produtos 3M de 
saúde operacional, por exemplo, 

conheça nossas produções de 
outras áreas”, afirma.

A comunicação da empresa, 
apesar de seguir a tendência 
mundial, foi desenvolvida sem 
qualquer influência externa. A 
ação, além de exaltar a abran-
gência da indústria, fala de coi-
sas preciosas para o consumidor. 
Cinco temas são abordados: 
inovação, saúde, segurança, 
responsabilidade social e meio 
ambiente. Para cada um existe 
uma peça bastante textual, que 
termina com frases curiosas. 
“Você vai chegar à conclusão 
de que até a lua é da 3M” é uma 
delas. No hotsite (www.eda3m.
com.br), o internauta pode usar 
post-its virtuais para dar suas 
idéias de um mundo melhor.

Adriano Conter

Em ação conjunta com o 
Núcleo Jovem da Editora Abril, 
a AlmapBBDO lança a revista 
Twist, criada para a Pepsi Twist. 
O título é desdobramento de 
uma campanha de 2007 que “ofe-
receu” duas vagas de estágio fic-
tícias na editora para os Limões 
que protagonizam as campanhas 
do refrigerante da Ambev.

A revista, em formato de 
gibi, traz matérias que explo-
ram a estética das HQs. “Após a 
campanha do ano passado, nos 
perguntamos o que fazer com os 
Limões”, explica Brenda Fucuta, 
diretora responsável pelo depar-
tamento. Da dúvida fez-se uma 
limonada, e, segundo Brenda, 
decidiu-se criar uma revista 
“sem noção, como os Limões”, 

Limões da Pepsi Twist criam revista

em alusão ao comportamento 
dos “garotos-propaganda”. O 
planejamento (formato e perio-
dicidade, entre outros pontos) 
teve o objetivo de materializar 
para os leitores a experiência 
dos Limões nas redações da 
editora. “Com a experiência 
adquirida no estágio, os Limões 
resolveram lançar a sua própria 
revista, abordando os assuntos 
mais próximos do seu univer-
so”, completa Paulo Camossa 
Jr., diretor geral de mídia da 
AlmapBBDO.

Com previsão de cinco edi-
ções por ano, a Twist número 2 
deve chegar às bancas em julho 
como encarte das revistas Capri-
cho, Superinteressante, Mundo 
Estranho e Loveteen. Entre as 

matérias da primeira edição estão 
“Cleópatra, a rainha baranga”, 
que faz uma incursão histórica 
divertida sobre a beleza da mí-
tica imperadora egípcia, e “Meu 
limão, meu limoeiro”, sobre as 70 
variedades de limão existentes.

Quanto ao futuro da publica-
ção e das campanhas interativas 
da marca, Renata Wirthman, su-
pervisora de contas da agência, 
afirma não haver nada certo. “O 
consumidor vai ajudar a definir 
os próximos passos — assim 
como opinou que os Limões 
deveriam ser contratados. A 
cada edição, vamos avaliar o 
que agrada e o que podemos 
melhorar e, assim, evoluir com 
o projeto”, diz.

Eduardo Duarte Zanelato 

O fato de ser mãe de gêmeos 
já equivale à prática de um 
esporte radical. Mas a atriz Fer-
nanda Lima vai além e salta de 
pára-quedas no filme criado pela 
Leo Burnett para o novo Always. 
Resultado de extensas pesqui-
sas sobre absorção, a linha de 
absorventes higiênicos Always, 
da Procter & Gamble, ganha um 
diferencial importantíssimo para 
as consumidoras: proteção dupla 
contra vazamentos. 

“Estamos lançando o ab-
sorvente que evita vazamentos 
como nenhum outro”, informa 
Danielle Panissa, gerente de 
marketing da marca no Brasil. 

Fernanda Lima 
em dose dupla

No novo produto, a malha seca 
combina-se com uma cobertura 
secundária através da fusion 
bond, uma colagem especial que 
resulta em total capacidade de 
absorção do fluido.

Escolhida por meio de en-
quetes, a atriz foi o nome mais 
mencionado entre as mulheres 
ouvidas por evocar beleza, sen-
sualidade, credibilidade e por 
sua ligação com os esportes 
radicais. No comercial, Fernan-
da salta com dois pára-quedas 
para ilustrar o conceito de que 
uma proteção extra faz toda a 
diferença. 

Andréa Ciaffone

Publicis Brasil. Ele pondera que 
a novidade do YouTube estava 
aberta a todos. “E a questão da 
interatividade está no discurso 
do mercado há anos”, completa. 
Mas a verdade é que, nesse caso, 
a agência saiu na frente.

Ao todo, são 14 filmes de ofer-
tas que convidam o interlocutor 
a comprar pelo site da loja. Além 
disso, há mais 37 links disponíveis. 
O conceito utilizado é: “Tênis é a 
sua paixão? Variedade é a nossa”. 

Segundo Rodrigues, um dos 
méritos da ação é que o filme con-
segue ser um trabalho de varejo 
sem “agredir” ninguém. “A agência 
sempre deu um tom institucional 
às suas campanhas de varejo. 
Sempre houve esse residual nas 
peças. Dessa vez, fizemos o oposto. 
Proporcionamos a um filme insti-
tucional — no qual transmitimos 
o espírito da marca — as caracte-
rísticas do varejo, como eficiência 
e multiplicidade de ofertas. Tudo 
isso de acordo com o desejo do 
consumidor”, conclui.
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