
J.W. Thompson exporta comerciais 
 Agëncia brasileira cria filmes para seda, close Up e Lux marcas da Uliver, que ser”ao veiculadas em outros paises 

"paquera"moça em filme do novo anti-sponge Seda Cabeleira armada de garota em safárí confunde leoa Animal apaixonado: roteiro mais comportado para o México

A J.W.Thompson assina a no-
campanha da marca Seda, da 

Unilever, que começou a ser 
culada no México semana 

filme, de 30 segundos, di-
a nova variante do xampu 

anti-sponge, que tem 
objetivo evitar que os ca-

mulheres fiquem ar-
mados. No comercial, uma moça 

está fazendo um safari e encon-
tra uma leoa, que se apaixona 
por ela. O animal confunde a 
moça com um leão, por causa de 
seus cabelos, que mais parecem 
uma juba. 

De acordo com Linneu, que é 
diretor de criação da Thomp -
son, além do filme para o Méxi -
co, ainda está sendo preparada 
uma nova versão de 40 segun- 

dos do comercial, que vai ser 
veiculada em outros países. 

A criação da campanha é de 
Átila Francucci, Fernando No-
bre e João Linneu. A produtora 
é a Republica Filmes, com dire-
ção de cena de Carlos Manga Jr. 

De acordo com Linneu, foi 
uma vitória ter a Republika tra -
balhando nesse projeto, já que a 
produtora não faz parte do pool 

da Unilever. O anunciante tra-
balha com a Conspiração, 02 
Filmes, Cine, Academia de Fil-
mes, JX Plural e Made to Create, 
mas a Unilever, a pedido da 
Thompson, autorizou a agência 
a trabalhar com a Republika. 

Linneu ressalta que é muito 
importante para a agência ter 
seu trabalho exibido em outros 
mercados. Ele acredita que seja  

um desafio, já que é um público 
consumidor com uma noção cul-
tural totalmente diferente. No 
México, por exemplo, as mulhe-
res são mais tradicionais e con-
servadoras, por isso, não seria 
possível utilizar cenas e piadas 
ousadas para vender o produto. 
O comercial "Praia", que está 
sendo veiculado na América La-
tina, não teria boa aceitação no 

México. O filme, que divulga o 
Seda Verão Intenso, mostra uma 
garota se preparando para to
mar sol na praia, fazendo to
pless. Quando percebe a aproxi
mação de um rapaz, a moça pre
fere cobrir os cabelos. A 
Thompson também está traba
lhando em campanhas para ou
tros produtos da Unilever, como 
Lux e Close Up. 

"Sem-dente" provoca ataque de riso 

J.W.Thompson também 
nova campanha de Tri-

que começou a ser veicula-
último dia 7. 

mostra, de forma bem-
humorada, uma jovem em um 

rindo muito. A câmera se 
possível ver que uma 

inteira de estudantes não 
consegue se conter diante de um 
acesso de riso generalizado. 
Em meio ao cenário está um pro-

que tenta continuar sua 
aula de história baseada na ex-

de um quadro onde está 
retratada uma família de nobres. 
Quando a pintura é mostrada, as  

figuras da realeza aparecem com 
os dentes podres ou sem dentes. 
Tanto o professor quanto os alu-
nos seguem rindo enquanto a lo-
cução explica: "E... uma boca 
malcuidada faz você passar ver-
gonha por muuuitos e muuuitos 
anos...". A assinatura é "Só Tri-
dent é gostoso, sem açúcar, e 
protege seus dentes". 

A criação é de Andréa Siqueira 
e Rinaldo Ferrarezzi, com direção 
de criação de Atila Francucci e 
Wilson Mateos. A produtora é a 
Sentimental Filmes, com direção 
de cena de Maurício Guimarães e 
Luciano Zuffo. Trilha da Tesis. 

Pintura retrata família nobre: vergonha por anos a fio 
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Gargalhada geral: boca malcuidada 


