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importância de incentivar a superação dos desafios
entre as crianças
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Mudança global da marca de curativos da 3M substitui foco da
superproteção para a resiliência
A Nexcare, linha de produt os de cuidados pessoais da 3M, apresent a seu novo posicionament o global ao público a part ir de
16 de julho. Ant es focando em superprot eção, agora, a marca se alinha ao conceit o de resiliência e superação de desafios,
sempre cont ando com os produt os Nexcare para ajudar em caso de machucados e feridas para alcançar a melhor
cicat rização e cura possível.
Co nfira o vídeo da campanha:

A frase “Para os que não desist em” marca o vídeo, que possui rit mo fort e e most ra crianças e adult os em at ividades físicas.
O slogan “Incent ive. Cuide” resume bem a mudança na est rat égia da Nexcare, baseada em uma pesquisa mundial que most ra
que os pais at ualment e não querem criar seus filhos em bolhas superprot et oras e, sim, cuidar sem deixar de incent ivá-los a
se superar. Est e ano, pela primeira vez, a marca Nexcare invest e em uma campanha 100% digit al.
Ao t odo, são 6 vídeos, branded cont ent para pais em sit e de not ícias, ações com influenciadores e at ivações em PDVs. “Em
anos ant eriores fizemos ações na TV abert a e fechada. Agora, nosso objet ivo é at ingir o hábit o mult it ela dos consumidores.
Port ant o, mídias digit ais est ão cada vez mais present es na jornada do consumidor que pode com um simples clique conhecer
os produt os”, coment a Emerson Mot a, responsável por comunicação e branding da divisão de Cuidados Pessoais da 3M.
A campanha Nexcare no Brasil foca nos produt os: Tegaderm, Fit a Flexível à Prova D’água, Fit a Micropore, Curat ivos
Superflexíveis e Curat ivo à Prova D’água. Todos eles cont am com diferenciais t ecnológicos e oferecem benefícios aos
usuários nos cuidados com a pele.
O Tegaderm é feit o com filme t ransparent e à prova d’água que deixa a pele t ranspirar, mant ém um ambient e adequado para
cicat rização e bloqueia a ent rada de água, germes e sujeiras. Permanece por vários dias na pele sem descolar, reduzindo o

número de t rocas.
A Fit a Flexível à Prova D’água é feit a por uma espuma que amort ece e prot ege cont ra o at rit o. Seu adesivo garant e fort e
adesão e permanece sobre a pele úmida durant e a prát ica de exercícios. Ainda acompanha os moviment os do corpo, sem
descolar.
A Fit a Micropore foi projet ada para t er o máximo de suavidade, não int erferindo nas funções normais da pele, além de ser
hipoalergênico e permit ir que a pele t ranspire para melhor confort o. Os Curat ivos Flexíveis proporcionam mais confort o e
melhor desempenho durant e a aplicação. Por sua vez, o Curat ivo à Prova D’ água t em format o diferenciado, mat erial
t ranspirável ult rafino e é superconfort ável. Para out ras informações sobre os produt os Nexcare, acesse o sit e oficial:
www.nexcare.com.br.

Ficha T écnica Campanha:
Tít ulo: Para os que não desist em
Duração: 30 seg / 15 seg
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Agência: HWP Cost a Rica
Diret or criat ivo: Luis Diego Camacho
Produt or audiovisual: La Fábrica films
Direção: Luis Cast ro
Produção: Rolando Romero
Fot ografía: Rolando Campos
Música: Ronie Mejía
Edição: Luis Cast ro
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 91 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 31,7 bilhões em vendas globais em 2017. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2017, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,8 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.400 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
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