
Não é um patrocínio.
É co-produção que
une MTV e Coca-Co-
la. As duas empresas
são co-realizadoras do
"MTV Especial: Estú-
dio Coca-Cola", cria-
do com base na pla-
taforma "Viva o Lado
Coca-Cola da Músi-
ca", que estreou no
último domingo (25),
às 19h30, na MTV.

As ações de marke-
ting, cujos custos não
foram divulgados, são
assinadas pela agência
JWT Brasil. O progra-
ma, com sete edições
no total, e os bastido-
res serão exibidos no
site da Coca-Cola.

A idéia do programa
partiu da Coca-Cola,
que tem a campanha
voltada para a música
como base de envolvi-
mento da marca com
o público jovem. De-
senvolvida com a par-
ticipação da estrutura
da Coca-Cola na América Lati-
na, sob a liderança do Brasil, é
o desdobramento do conceito
global "Viva o Lado Coca-Cola
da Vida", lançado em outubro
de 2006, que tem como mote o
otimismo.

"A música é importante para
o jovem. A Coca-Cola quer,
por meio dela, difundir sua
visão otimista de mundo pa-
ra esse público", diz Luciana
Feres, diretora de execução de
marketing da empresa.

O otimismo, o encontro e
a celebração das diferenças
formam o conceito do "MTV
Especial: Estúdio Coca-Cola",
que pretende ser um "labora-
tório de fusão". A cada edição,

Os cantores Lenine e Marcelo D2 cantam juntos na primeira edição da nova atração

mensal, dois artistas de estilos rock Cachorro Grande com o engloba filme para cinema e
distintos apresentam-se juntos
no palco, fazendo referência à
convivência entre as pessoas,
a união e ao respeito pelas di-
ferenças. "Pesquisas apontam
que a atual geração de jovens
é mais aberta para o novo e
menos preconceituosa", afirma
Luciana. "Ele vai além do dis-
curso sobre as diferenças, gera
conteúdo", salienta Ken Fujio-
ka, diretor de planejamento da
JWT Brasil.

O primeiro encontro será o
do cantor pernambucano Leni-
ne com o rapper carioca Mar-
celo D2. Os demais já definidos
apresentam a roqueira Pitty e a
rapper Negra Li e o grupo de

cantor Nando Reis. "O progra-
ma nos dá tempo para ensaio,
o que é raro", comenta o ex-in-
tegrante dos Titãs.

Luciana ressalta que a atração
traz um formato de presen-
ça de marca pioneiro. "Não
estamos patrocinando, somos
co-realizadores. Nossa preocu-
pação é o conceito, não a expo-
sição da marca", afirma. "MTV
Especial: Estúdio Coca-Cola"
é o terceiro produto derivado
da campanha ligada à música.
O primeiro foi o filme "Ho-
mem Pássaro", para a TV, e o
segundo, a promoção Tag Hits
Coca-Cola.

A divulgação do programa

TV (MTV), revista, internet e
rádio (FMs).

A diretora de execução de
marketing não quis falar em
gastos com marketing. "Inves-
timos R$ 980 milhões em 2007
no Brasil, não só em marke-
ting", resumiu.

Procurada pela Coca-Cola,
a MTV abraçou o projeto de
imediato. "A idéia é sensacio-
nal", diz Zico Góes, diretor
de programação da emissora.
"É um dos melhores projetos
musicais da MTV".

Segundo Luciana, a Coca-Co-
la pensa em dar continuidade
ao projeto, mas ainda não há
definições.

A Coca-Cola Brasil fechou
na semana passada negócio
de aproximadamente R$ 400
milhões para a aquisição da
empresa Leão Júnior S.A., in-
corporando ao seu portfólio
novos produtos, entre os quais
o tradicional Matte Leão.

O negócio inclui, além das
marcas, as três unidades de
produção localizadas em Curi-
tiba e Fernandes Pinheiro, no
Paraná, e no Rio de Janeiro.
Com a transação, a multinacio-
nal passa a ter em sua carteira
um total de 100 produtos.

A empresa atua nos segmen-
tos de bebidas não-alcoólicas,
tais como chás gelados, mate,
sucos, águas, refrigerantes, iso-
tônicos, lácteos e energéticos.
"A transação consolidará ainda
mais a presença do Sistema Co-
ca-Cola Brasil no segmento de

bebidas não-carbonatadas. que
contribui significativamente
para os sucessivos crescimentos
no volume de vendas que te-
mos apresentado ao longo dos
últimos anos", disse Sandor
Hagen, diretor de novas bebi-
das da Coca-Cola do Brasil.
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