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Aatriz Giovanna Ewbank é pro
tagonista da nova campanha 

de H2OH! que estreou semana 
passada. O comercial, criado pe
la AlmapBBDO, divulga o lan
çamento de H2OH! Frutas, que 
começou a ser comercializada 
mês passado no Brasil. No filme, 
a atriz aparece entrando em uma 
lanchonete, pedindo a bebida. Ao-
tomar um gole, as frutas do am
biente começam a flutuar. A ideia 
é passar a sensação de leveza do 
produto. A situação se repete por 
diversas cenas até que Giovanna 
acaba de beber seu H2OH! e as 
frutas param de voar. O comer
cial tem como trilha a música 
"Relator", interpretada pela atriz 
Scarlett Johansson e por Pete 
Yorn. 

De acordo com Luciana For
tuna, diretora de marketing de 
bebidas da PepsiCo, a campanha 
pretende destacar os atributos 
da nova l inha H 2 O H ! Frutas que 
tem o mesmo conceito de leveza 
de H 2 O H ! Limão, só que com 
um toque a mais de suco de fru
tas na composição, conferindo ao 
produto visual e sabores diferen
ciados. 

Luciana lembrou que é a pri
meira vez que a marca usa uma 
celebridade na comunicação. "O 
comercial reúne elementos como 
a trilha sonora e a presença da 
Giovanna Ewbank, que foram es
colhidos para transmitir a gran
diosidade e o ineditismo da l inha 
H 2 O H ! Frutas, aliados ao espírito 
jovem e moderno da marca". 

O filme foi primeiro para a 
Fan Page da marca, na última 
quarta-feira (22). Além disso, 
os fãs de H 2 O H ! no Facebook e 
seguidores do Twitter já podem 
conferir conteúdos exclusivos da 
gravação da campanha e partici
par de concursos culturais. 

Na época do lançamento 
da bebida, Luciana contou que 
H 2 O H ! Frutas chegou para ex
pandir a categoria e atender aos 

consumidores que procuram 
uma bebida leve e saborosa para 
acompanhar as refeições. 

Lançada na Argentina em 
2007, a H 2 O H ! Citrus responde 
por mais da metade das vendas 
no segmento. A expectativa da 
companhia é grande também pa
ra o mercado nacional. Já a opção 
pelo lançamento do sabor laranja 
levou em conta a popularidade 
da fruta junto ao consumidor 

brasileiro. 
Hoje, o produto é líder da ca

tegoria de bebidas levemente ga
seificadas, superando Aquarius 
Fresh, da Coca-Cola, seu prin
cipal concorrente. O setor teve 
crescimento de 7% nos últimos 
três anos, de acordo com infor
mações da PepsiCo. 

Os investimentos para o de
senvolvimento dos novos pro
dutos não foram revelados, mas 
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fazem parte do aporte de R$ 2,5 
bilhões previstos pela Ambev 
no Brasil neste ano. Desde 1997, 
a Ambev produz, comercializa e 
distribui as marcas Pepsi, H2OH!, 
Gatorade e Lipton no País. A cam
panha de lançamento de H 2 0 H ! 
Frutas tem criação de André Go
la, Ricardo Wolff e André Kassu. 
A direção de criação é de Luiz 
Sanches. A produtora é a Mixer, 
com direção de Fábio Soares. 
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