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Em uma iniciativa que inova 
a forma de interagir com o con-
sumidor, a Coca-Cola lançou na 
semana passada uma ação para 
a Sprite em que os usuários de 
celulares que possuem a tecno-
logia bluetooth vão poder baixar, 
em abrigos de ônibus espalhados 
pela cidade do Rio de Janeiro, a 
trilha sonora do comercial de TV 
“Truck”, que integra a campanha 
“Liberte-se da sede”. 

A utilização de bluetooth em 
mobiliário urbano é inédita no 
País, afi rma o diretor de marke-
ting da Coca-Cola, John Pinto. 
A tecnologia permite a comuni-
cação sem fi o entre dispositivos 
eletrônicos como aparelhos 
celulares de nova geração e 
computadores portáteis. Serão 
colocadas dez peças em abrigos 
de ônibus no centro da cidade 
e outras nos bairros Botafogo, 
Cosme Velho, Gávea, Ipanema, 
Jardim Botânico e Urca. Ao 
passar por esses pontos, os usu-
ários desses aparelhos receberão 
uma mensagem de texto com as 
perguntas “Trocar dados com 

Foram revelados, no dia 7, 
os vencedores do Grand Prix 
da nona edição do Prêmio de 
Mídia do Estadão, dividido pela 
primeira vez em duas categorias. 
A premiação em Monografia 
— que envolveu três concorren-
tes — fi cou com Publicis Brasil e 
Ergon Comunicação pelo traba-
lho “Copa do Mundo na TV: um 
golaço de mídia”. Já na categoria 
Cases, a DM9DDB levou a melhor 
entre sete participantes com 
“Como pendurar 60 milhões de 
brasileiros ao vivo”. 

Além das duas premiações, 
esta edição teve como novidade 
a votação pela internet, que valia 
o voto de um jurado. De acordo 
com Cláudio Santos, diretor de 
mercado anunciante do Grupo 
Estado, o evento tem se apri-
morado a cada ano. “A votação 
online é mais por uma questão 
de praticidade do que estraté-
gica, pois é de uma efi  ciência 
indiscutível”, diz. 

Realizado pelo jornal O Es-
tado de S. Paulo em parceria 
com o Grupo de Mídia de São 
Paulo, o prêmio tem como ob-
jetivo incentivar a criatividade 
e o desenvolvimento técnico 
da mídia, e concedeu R$ 10 mil 
para cada vencedor. 
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Sprite usa bluetooth em campanha de mobiliário urbano 
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Publicis, Ergon 
e DM9 levam 
GPs no Prêmio 
do Estadão

Sprite?” ou “Aceitar Sprite Zero.
mid de Sprite?”. Será necessário 
que o bluetooth esteja ativado 
para que a ação seja implemen-
tada. Haverá informações sobre 
a campanha de Sprite Zero nas 
peças localizadas nos abrigos e 
chamadas como “Baixe agora a 
trilha de Sprite no seu celular”. 

Garrafa
A Coca-Cola também anun-

ciou nesta semana as come-
morações dos 90 anos de um 

dos ícones da empresa: a gar-
rafa contour. Além da estética 
que diferencia o refrigerante, a 
garrafa em questão é uma das 
poucas embalagens que rece-
beram registro do Escritório de 
Patentes e Marcas Registradas 
dos Estados Unidos. A contour 
também foi imortalizada pelo 
cinema com aparições como no 
fi lme Os Deuses Devem Estar 
Loucos, em que uma tribo de 
Bushmen pensa que a garrafa é 
um objeto sagrado vindo do céu.

Até hoje, todas as marcas re-
gistradas da Coca-Cola lançadas 
globalmente — desde a Diet Coke 

(1982) até a Blak Coke (2006) 
— são engarrafadas em contour.

Robert Galbraith

Coca-Cola comemora 90 anos da tradicional garrafa contour
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