
P&G tem aplicativo com identidade sustentável 
 

 
 
A Future Friendly, marca sustentável da Procter & Gamble, acaba de lançar o "Living World", 
um aplicativo com três jogos que incentivam ações verdes: Save Water, Save Energy e Reduce 
Waste (economize água, poupe energia e reduza o desperdício, em tradução livre). 
Desenvolvido para usuários de iPhone, iPad e iPod Touch, o dispositivo está disponível 
somente na versão norte-americana do iTunes. 
 
Criada pela StrawberryFrog de Nova York, a iniciativa apresenta o conceito criativo "Little acts. 
Meaningful Impact" (Pequenas ações. Impactos significativos) e conta com a direção de criação 
da brasileira Suzana Apelbaum (ex-agência Rede), além da direção de arte de Andrezza 
Valentim e Maite Albuquerque, ambas publicitárias nacionais. De acordo com Apelbaum, a 
ação busca demonstrar a necessidade de se conservar o meio ambiente e ao mesmo tempo, 
entreter. "Junto com isso, o projeto pretende aumentar o conhecimento e a venda de produtos 
da linha Future Friendly que garante uma performance excelente no dia a dia, levando em 
conta o cuidado com o meio ambiente", explica. 
 
Os jogos contam com ações como colher gotas de chuva e levá-las a um balde (Save Water), 
atravessar um labirinto com o menor consumo de energia possível (Save Energy) e jogar o 
papel na lata de lixo reciclável (Reduce Waste). Produzido em proximidade de formato com o 
Tamagochi, o jogo trabalha com a ideia de mudança evolutiva. Ou seja, ao passo que o 
usuário realiza pequenas ações sustentáveis e vai acumulando pontos, o cenário do "mundo" 
se torna melhor. 
 
Aliado à aposta na sustentabilidade, o jogo brinca com elementos interativos. Foram 
desenvolvidas ações, por exemplo, que exigem que o usuário faça movimentos como inclinar, 
balançar e soprar no aparelho para usufruir de todas as funcionalidades no momento de jogar. 



O ponto inovador, de acordo com a criativa, está na criação de um aplicativo que vai além do 
discurso. "O assunto sustentabilidade é muito saturado e, portanto, é difícil chamar a atenção 
do público. O interessante deste trabalho é que ele é algo divertido e que envolve crianças e 
adultos. No fim do dia, fico feliz de fazer um trabalho que, apesar de publicitário, ajuda de fato 
na consciência ambiental", afirma. 
 
A divulgação do aplicativo está sendo realizada nos sites Face-book e Twitter. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 maio 2011, p. 8.  


