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Salve Seu Porquinho
Esse foi o mote da campanha que 
criamos para o Zoom, num ano de 
crise e que teve a Black Friday como 
uma boa oportunidade de realizar 
desejos de compra adiados.  

Com filme para TV e um especial 
para a internet a campanha foi 
sucesso de público e comentários 
nas redes sociais.

[ Assista ao filme da TV ] 

[ Veja o filme feito para a internet ] 

https://youtu.be/0hUiA5Xxxyw
https://youtu.be/x9OvRzf7sbw
https://youtu.be/0hUiA5Xxxyw
https://youtu.be/x9OvRzf7sbw


Chicago News
Os telespectadores do Canal Universal adoram as 
séries da franquia Chicago (PD, Fire e Med) e 
piram quando os personagens de uma aparecem 
nas outras. #Crossover 

Como parte da estratégia de lançamento de um 
novo produto, Chicago Justice, propusemos um 
projeto especial para os fãs do canal. Criamos o 
Chicago News, um telejornal fictício. 

No Chicago News nossa apresentadora fala sobre 
tudo que está acontecendo na cidade através dos 
episódios das séries, unindo todas elas em um 
único programa, ou seja, um verdadeiro crossover 
em forma de notícias.  

[ Assista um episódio ] 

https://www.facebook.com/UniversalChannelBrasil/videos/10155374713008900/


Não tá fácil  
pra ninguém
Apesar dos novos aplicativos de paquera, 
encontrar a pessoa certa ainda é um 
desafio para muita gente. Foi a partir dessa 
constatação, que criamos a campanha do 
ParPerfeito, apresentando o verdadeiro 
diferencial da ferramenta: encontrar a cara 
metade das pessoas. 

Luigi Baricelli estrelou os filmes da 
campanha que teve foco em TV fechada e 
meios digitais, com filmes editados 
especialmente para cada um dos meios.

[ Veja o filme "entrevistas" ] 

[ Veja o filme “amor online" ] 

https://youtu.be/SbRYCsT2Xps
https://youtu.be/MbyyUlOXu_k
https://youtu.be/MbyyUlOXu_k
https://youtu.be/SbRYCsT2Xps


Caminhos  
daVacina
Para contar os desafios que MSF 
vence para levar vacinas até lugares 
remotos do mundo, criamos um 
documentário que está disponível na 
internet e na grade da Globonews.

[ Clique e assista ao trailer ] 

[ Clique e assista ao documentario ] 

https://youtu.be/Q1pIYcOYAbE
http://www.msf.org.br/caminhos-da-vacina/


Black Friday 2015
Fomos responsáveis por toda a 
campanha do comparador de 
preços Zoom para a principal data 
do varejo eletrônico: a Black Friday. 
  
Uma campanha que contou com 
comercial na TV aberta e fechada, 
internet e redes sociais. Além do 
Sérgio Mallandro, claro. 

[ Assista ao filme para a TV ] 

[ Assista ao filme para a Web ] 

https://youtu.be/OHO_HsnJogA
https://youtu.be/xxIvUocsev8


SnapChat 
Bates Motel

Como manter a audiência de Bates Motel 
engajada ao longo da semana e longe dos sites de 
downloads de séries? Esse era o nosso desafio. 

A resposta foi o projeto SnapChat do Norman, o 
personagem principal da série. Ele “assumiu” a 
ferramenta e a conta do canal, para, entre um 
episódio e outro, postar vários conteúdos 
exclusivos. 

Todos os conteúdos estavam conectados com a 
história principal e traziam mais informação e 
diversão para os fãs da série.



PMMB 2015
Pelo terceiro ano consecutivo, 
fomos os responsáveis pela 
estratégia de segunda tela, 
criação e desenvolvimento do 
app do Prêmio Multishow.



Dando um Zoom
Transformamos uma marca em 
youtuber com conteúdo relevante, mas 
sem perder a piada. 

Nossa estratégia de conteúdo para o 
Zoom transformou os reviews de produto 
em entretenimento da melhor qualidade 
internética. Um programa quinzenal, 
criado, produzido e dirigido por nós e que 
na primeira temporada já ultrapassou 
2.000.000 de views em mais de 40 
episódios cheios de diversão e 
informação. 



Campus Party
Sessões de filmes trash, séries de 
ficção científica e reality de efeitos 
especiais (com pipoca grátis). 

Esse foi o jeito que criamos para 
apresentar um canal de TV nerd ao 
público da Campus Party?



Voluntário 
Virtual
A plataforma digital que criou uma 
rede de pessoas que doam sua 
influência nas mídias sociais para 
ajudar MSF a levar a importância de 
seu trabalho ainda mais longe. 

[ Clique e acesse o projeto] 

http://www.msf.org.br/voluntario-virtual/
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