
O filme "Resfrie suas ideias" criado pela WMcCann não tem trilha sonora e convida o público a elaborar seu próprio som 

Sprite produz comercial sem áudio 

Sprite, umas das marcas da 
Coca-Cola, anunciou um con-

junto de ações, criado pela WMc-
Cann, para reforçar sua posição 
junto aos jovens. 

Uma das iniciativas será um 
filme, intitulado "Resfrie suas 
idéias", veiculado sem trilha so-
nora, que tem como objetivo 
convidar os internautas para ela-
borarem seu próprio som, por 
meio de ferramentas de edição, 
disponibilizadas no site da marca 
(www.sprite.com.br), que podem 
ser utilizadas na campanha. 

No filme e na internet serão 
apresentados apenas alguns sons 
do dia a dia, como lata sendo aber-
ta, roda de skate batendo no piso 
e freada de ônibus, que podem 
ser utilizados para a composição. 

As 30 melhores trilhas sono-
ras, que serão votadas pelo públi-

co, ganharão um Xbox com Ki-
nect e passarão por uma análise 
da Coca-Cola e do Rapper Emiti-
da. Em fevereiro de 2012, será exi-
bido o novo filme de Sprite com 
a trilha sonora criada pelo consu-
midor vencedor. Os interessados 

tem até o próximo dia 14 de de-
zembro para montar sua música. 

Para reforçar a iniciativa, a 
companhia também contratou o 
rapper Emicida para 'inspirar' os 
consumidores nas suas composi-
ções. Entre outras ações, o rapper 

é responsável pela trilha sonora já 
disponível no site. 

Além da campanha, as latas de 
Sprite também mudaram sua rou-
pagem. Elas passam a ter estam-
pado um fone de ouvido enrola-
do nas cores da marca, em uma 

referência aos aparelhos de MP3. 
A logomarca também apresen-
ta um diferencial. A tradicional 
cor cinza é alterada para o lilás. 
Além disso, também passa a ser 
comercializada com um mecanis-
mo termo sensível, que é ativado 

no momento em que a lata é res-
friada, reforçando, dessa forma, o 
conceito jovem do produto. 

A criação é de Renata Raggi e 
Viviane Pepe. A direção de cria-
ção é de Carlos Murad. A produ-
tora é a Dínamo Filmes. 
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http://www.sprite.com.br
Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 25 out. 2011, p. 12.




