
Sprite muda estratégia
e expõe a verdade

A Ogilvy Argentina criou e
a McCann Erickson adaptou!
no Brasil a nova campanha
da Sprite, que vem carregada
de sarcasmo, com foco no jo-
vem adolescente/Para acen-
tuar o tom irreverente, os
quatro filmes têm locução
do irônico VJ João Gordo.
A campanha "As coisas são
como são" admite o que
todo mundo disfarça.

No filme "Arroto" o VJ
diz: "Sprite tem uma coisa
para te dizer", comentan-
do em seguida os argu-
mentos de cada filme. Em
"Arroto", há a confissão de
que ninguém simplesmente
diz "aahhh" depois de beber
refrigerante. Em "Desgraças",
o azar de um pode ser a diver-
são de outro.

Para o diretor de marketing
da Coca-Cola, John Pinto, essa
nova linha de comunicação de
Sprite tem forte identificação
com os jovens. "João Gordo é
perfeito para a campanha. É
autêntico, honesto e original,
reconhecido por dizer as
coisas como são, doa a
quem doer", afirmou.

A irreverência também
está em mídia indoor com
mensagens para banheiros
femininos ("O espelho não
sabe mentir"), masculinos
("O cara aí do lado não
é avantajado. Você é que
é pequeno mesmo") e lafíl
houses ("Mulher de game
não conta").
A campanha terá ações em

pontos-de-venda, internet,
mídia exterior e ações intera-
tivas na MTV.

A direção de criação é dei
Adriana Cury e Luiz Noguei-
ra com direção de adaptação
de Mauro Amar. A produtora
é a Margarida Flores e Filmes

e a trilha da Mr.
Vox Produções que fizeram
a adaptação dos filmes "Ver
beber dá sede", "Ganas", "Ar-
roto" e "Desgraças". A Sprite

é líder no segmento de
refrigerantes sabor limão com
33,4% de share. Em 2005,
criou o Sprite Zero que em
apenas um ano dobrou sua
participação.
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