
Lacta Bubbly estreia campanha criada pela Ogilvy & Mather 
 

 
 
Comercial do novo LACTA Bubbly, que em 6 meses já conquistou  20% do segmento de 
tabletes aerados, celebra o lado leve da vida no estado de São Paulo. 
 
Um chocolate aerado, de textura leve, em formato de bolhas, que derrete na boca e tem o 
delicioso sabor dos chocolates LACTA. Essas são as características de LACTA Bubbly, que está 
no mercado brasileiro desde julho de 2012 e acaba de lançar sua primeira campanha 
publicitária – segundo dados Nielsen, a marca já obteve 20% de market share no segmento de 
tabletes aerados em 6 meses. 
 
Criada pela Ogilvy & Mather, a campanha celebra o lado leve da vida. O filme mostra um avião 
que entra em gravidade zero assim que o piloto morde um pedaço da barra do chocolate 
LACTA Bubbly e os passageiros, que se preparavam para um salto de paraquedas, começam a 
flutuar,  desfrutando da sensação de leveza das barras de LACTA Bubbly que derretem na 
boca. A produtora foi a Paranoid, com direção de cena assinada pelo Denis Cisma. 
 
“Estamos convidando o consumidor a curtir e se entregar ao lado leve da vida com LACTA 
Bubbly”, explica Juliana Macedo, gerente de marketing para LACTA na Mondelēz Brasil. 
 
A trilha sonora do novo comercial é de autoria da banda americana Guards, com o hit I Know 
It’s You, um rock indie que promete agradar aos ouvidos dos brasileiros mais descolados. 
 
LACTA Bubbly é totalmente produzido na fábrica de Curitiba da Mondelēz Brasil, que 
atualmente é a maior fábrica de chocolates do grupo americano no mundo, e está disponível 
para compra no sabor ao leite, em dois tamanhos: 110 e 23 gramas. 
 
Sobre Mondelēz Brasil 
 
Mondelēz International é líder mundial em chocolates, biscoitos, balas e bebidas em pó. A 
companhia engloba as marcas de snacks da antiga Kraft Foods, após a cisão da operação 
norte-americana de alimentos em outubro de 2012. No Brasil, possui seis fábricas, nos estados 
de São Paulo, Paraná e Pernambuco e emprega cerca de 12 mil pessoas. A empresa tem em 
seu portfólio marcas valiosas, como Trident, Chiclets e Halls, os chocolates Lacta, Bis e Sonho 
de Valsa, os biscoitos Club Social e Trakinas, os refrescos em pó Tang, Clight e Fresh, as 
sobremesas e o fermento em pó Royal e o cream cheese Philadelphia. A Mondelēz 
International tem uma receita anual de aproximadamente U$ 36 bilhões e opera em mais de 
80 países. Visite www.mondelezinternational.com/br. 
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Ficha técnica         
                           
Agência: Ogilvy & Mather Brasil        
Título: Gravidade Zero          
Duração: 30" e 15"     
Produto: Lacta          
Cliente: Kraft Food    
VP nacional de criação: Anselmo Ramos   
Diretor geral de criação: Roberto Fernandez        
Diretor de criação: Roberto Fernandez       
Redator: Beto Cocito / Marco Pupo   
Planejamento: Karina Meyer / Juliana Matheus       
RTVC: Fabiano Beraldo / Andrea Consoleto / Adriana Jorge            
Atendimento: Emmanuelle Goethals / Carina Moubazbaz   
Aprovação cliente: Giles Atwell / Juliana Macedo / Lilian Reis       
Produtora: Paranoidbr          
Diretor: Denis Cisma  
Características: Digital         
Produtor executive: Egisto Betti     
Direção de fotografia: Lito Mendes da Rocha        
Equipe produção: Equipe Paranoidbr          
Atendimento: Arthur Machado        
Montador: Federico Brioni    
Pós-produção: Clan VFX     
Finalização: Clan VFX           
Finalizador: Leandro Basso  
Elenco: Gabriela Meireles Fechter / Karlo Francisco Caruso Porto / Luciene Menezes Bafa / 
Michel Henrique Fagundes Martins / Ronaldo Augusto Oliva / Vanessa Bizarro de Oliveira                          
Produtora som: Satelite Audio        
Produção trilha: Equipe Satelite       
Criação trilha: Guards - I Know It's You      
Locutor: Marcelo Campos     
Atendimento: Guta Lima / Renata Rodriguez 
 
Fonte: Portal da Propaganda. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/component/content/article/16-
capa/34657-lacta-bubbly-estreia-campanha-criada-pela-ogilvy-a-mather>. Acesso 
em: 14 mar. 2013. 
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