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O escritório da Ogilvy & Mather no Brasil estreou no último domingo (16) nova campanha 
criada para a Fanta que será distribuída globalmente em mais de 100 países. Trata-se do 
primeiro projeto global da unidade brasileira para a marca pertencente à Coca-Cola.  
O trabalho foi entregue para a Ogilvy Brasil através de concorrência realizada no ano passado 
entre os principais escritórios da rede no mundo, processo coordenado pela equipe de 
marketing da matriz norte-americana, em Atlanta, nos Estados Unidos.  
 
A concorrência foi feita para encontrar a melhor proposta de comunicação possível de 
continuidade à campanha Fanta Play, criada em 2005, pelo escritório global da Ogilvy, em 
Nova York. A linha de comunicação, que chegou ao Brasil em 2006, trabalhava de forma lúdica 
com as barreiras que os adolescentes enfrentam e que os impedem de se divertir – 
representada pelos "inimigos da diversão". A idéia era incentivar o público a usar a imaginação 
para derrubar estas barreiras.  
 
A proposta da Ogilvy Brasil para a segunda etapa mantém a base da comunicação, porém 
trabalhando essas barreiras como se fossem as pressões sociais que envolvem os adolescentes 
nesta fase. Exemplo da necessidade de ser popular, de ser bonito e de conquistar as mulheres.  
Um dos desmembramentos da campanha se dará com o lançamento de "produtos fantásticos". 
Se um adolescente está com uma espinha que o impede de sair com os amigos porque tem 
vergonha, a Fanta oferece um band-aid de "tiração de sarro" que diminui o peso do problema. 
"Queremos mostrar o triunfo da imaginação contra os inimigos da diversão", afirma Anselmo 
Ramos, vice-presidente de criação da Ogilvy Brasil.  
 
O primeiro, de dois filmes produzidos pela campanha, explora a questão da disputa entre 
tribos. Trata-se de uma animação, com título de “Blecaute”, produzida pela Vetor Lobo. Nela 
dois grupos de jovens, separados em ambientes diferentes, disputam qual tem a noitada 
musical mais poderosa até provocarem um blecaute. Um dos garotos, então, usa a garrafa de 
Fanta como fonte de energia e une os grupos misturando os sons.  
 
Volume recorde  
A entrega da plataforma de comunicação global para a agência brasileira também acontece em 
sintonia com o crescimento do volume de vendas de Fanta no País. Andrea Mota, diretora de 
markenting da Coca-Cola sabores (Fanta, Sprite e Kuat), diz que em janeiro e fevereiro deste 
ano o Brasil se tornou o maior mercado mundial no consumo de Fanta. Em 2007, a marca 
alcançou volume recorde dos últimos dez anos.  
 
"Teremos um grande foco na comunicação até maio e deveremos retornar com mais 
investimentos no último quadrimestre", afirma Andrea, que assumiu seu atual cargo neste 
início de ano. Ela não revela valores de investimentos. A Coca-Cola trabalha com um 
orçamento total de R$ 1,5 bilhão para 2008. A atual comunicação tem planejamento completo 
de mídia com spots para rádio, peças de internet, merchandising em TV – no programa 
"Pânico", da RedeTV! e na MTV – além de ações de mídia exterior. A campanha online foi 
criada pela RMG Connect. 
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