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A Coca-Cola acabou de com-
pletar 120 anos, mas está cheia 
de gás. A companhia tem ganha-
do dinheiro, especialmente nos 
mercados emergentes (ler sobre 
o Brasil no texto abaixo). No 
terceiro trimestre do ano, faturou 
US$ 6,4 bilhões, ou 7% a mais do 
que no mesmo período de 2005. 
O lucro cresceu 14%, chegando 
a US$ 1,4 bilhão. A boa fase é re-
fl exo direto da gestão do irlandês 
Neville Isdell, presidente do con-
selho de administração e principal 
executivo da gigante que serve 1,5 
bilhão de doses de bebidas por dia 
e atua em mais de 200 países.

Com 40 anos de Coca-Cola, 
Isdell foi chamado de volta da 
aposentadoria, há dois anos, para 
dar um chacoalhão na companhia 
após a controvertida gestão de 
Douglas Daft, entre 2000 e 2004. 
O novo chefão lançou, logo de 
saída, um documento chamado 
Manifesto for Growth (Manifesto 
pelo Crescimento), no qual re-
defi niu com clareza o campo de 
atuação da empresa. Recheado de 
frases motivacionais e chavões do 
universo corporativo, o texto, na 
prática, abriu caminho para uma 
redefi nição completa do posicio-
namento da companhia que se 
mostraria bastante efetiva. 

“A empresa passou a agir 
de maneira positiva”, diz Tom 
Mattia, diretor mundial de co-
municação e relações públicas, 
um veterano executivo que 
está desde o começo do ano na 
Coca-Cola. “O produto precisa 
ser bom, mas também temos 
de ser queridos, admirados. Um 
refrigerante custa em média US$ 
1, é muito fácil para as pessoas 
trocar de marca”, afi rma. 

Do ponto de vista da comuni-
cação, portanto, a empresa passou 

a atuar do lado do bem — um 
sentimento que é traduzido 
na assinatura da nova 
campanha global: 
“The Coke side of 
life”, que no Brasil 
se tornou “Viva o 
lado Coca-Cola da 
vida”. É bom con-
textualizar: estamos 
em plena era Bush, 
ainda sob efeito do 
11 de Setembro e da 
invasão do Iraque. E a 
Coca-Cola, assim como o 
McDonald’s, é um símbolo do 
imperialismo ianque, queiram os 
executivos da companhia ou não. 

“A Coca-Cola é uma marca 
bastante local, embora seja global. 
Atuamos, por exemplo, na Faixa 
de Gaza, no Líbano e em Israel. 
Não conheço outra companhia que 
faça o mesmo”, diz Mattia. É por 
isso, segundo ele, que a empresa 
precisa estar de bem com todas as 
comunidades onde está presente, 
seja por meio da comunicação 
adequada, seja com ações diretas 
de caráter social. Parece conversa 
de capitalista com a consciência 
culpada? “Desde que passamos a 
agir assim, sob as direções do ma-
nifesto, os resultados fi nanceiros 
melhoraram”, afi rma o executivo.

Quem pôs a mão na massa e 
transformou a Coca-Cola em uma 
empresa do bem em plena era do 
antiamericanismo foi o francês 
Marc Mathieu. No início de 2004, 
quando deixou o comando da 
subsidiária de seu país natal para 
assumir a vice-presidência de 
marcas globais, em Atlanta, mui-
tos de seus compatriotas estavam 
nas ruas protestando contra a 
destruição do Iraque. Um dos al-
vos dos manifestantes era, claro, 
o refrigerante. “A Coca-Cola é um 

símbolo do sonho americano”, 
diz o executivo. “Mas também 
representa o sonho universal. 
Passamos então a focar isso”, 
afirma Mathieu. Ele nega que 
exista uma relação direta entre 
o sentimento antiimperialista e a 
nova campanha global, lançada 
nos Estados Unidos em março e 
no Brasil no início do mês.

Desde 1998, aliás, a compa-

nhia não tinha uma 
campanha verda-
deiramente global. 
Na época, o slogan 
utilizado em todo 
o mundo, a par-
tir de 1992, era 
“Coca-Cola sem-
pre”. Nesse perío-
do, as estratégias 
de comunicação 
foram assumidas 

localmente. “Reco-
locamos a Coca-Cola 

no patamar em que ela 
sempre esteve, mas que se 

diluiu um pouco nos últimos 
anos”, diz Mathieu.

Para materializar o concei-
to “The Coke side of life”, Ma-
thieu convocou a fi lial holandesa 
Wieden+Kennedy para a criação. 
A principal peça da campanha é 
o filme “Fábrica”, já exibido no 
Brasil, no qual o simples ato de 
comprar o refrigerante em uma 
máquina suscita a exibição de um 
roteiro pleno de felicidade, feito em 
animação. A imagem ícone, que vai 
ganhar diversas releituras ao longo 
da ação, é uma garrafa de refri-
gerante expelindo o líquido com 
toda a força. “Quer dizer: tudo o 
que vem de dentro da Coca-Cola é 
bom. Até as coisas ruins se tornam 
boas”, explica o francês.

Outra incumbência de Ma-
thieu, que tem 47 anos e há dez 
trabalha para a corporação, é 
expandir o raio de atuação da 
companhia com o lançamento de 
novas marcas e formatos. A idéia, 
expressa com todas as letras no 
manifesto, é atingir o consumidor 
em todos os momentos em que 
ele precise de hidratação. Já faz 
anos que a empresa produz chás, 
isotônicos, água, energéticos. Só 
que, agora, a Coca-Cola deixou de 
se apegar a categorias e passou a 
trabalhar com estilos de vida. “O 
foco é o consumidor, o benefício 
que os produtos vão trazer para 
ele”, diz Penny McIntyre, vice-
presidente sênior de bebidas não 
gasosas e novos produtos. “O suco 
não é apenas um suco, é uma 
plataforma que carrega benefícios 
não só funcionais, mas também 
emocionais”, afi rma a executiva. 

O ritmo de lançamentos é 
intenso, por conta dessa nova 
política. O mercado norte-ameri-
cano recebeu, apenas nos últimos 
meses, a Coca-Cola Zero (um 
refrigerante dietético que emula 
o gosto da versão clássica da bebi-
da), a Coca-Cola Blak (que pode 
ser defi nida como um refrigeran-
te de café), a série M5 (a bebida 
tradicional embalada em garrafa 

de alumínio feita por designers 
internacionais), o Enviga (uma 
bebida baseada em chá verde que 
promete acelerar o metabolismo 
e queimar calorias), o Odwalla 
(suco com proteínas) e o Godiva 
(um achocolatado baseado na 
tradicional marca belga). 

E parece ser só o começo. 
Cada um dos vários executivos 
que Meio & Mensagem ouviu 
durante três dias de visita à sede 
da companhia em Atlanta repe-
tiu uma espécie de mantra: “Não 
posso falar muito agora, mas vol-
te daqui a um ano para conferir 
o que estamos fazendo”.

A Coca-Cola não informa o 
quanto de sua receita depende 
do tradicional refrigerante negro 
e quanto ganha com suas outras 
divisões. Mas ninguém nega que 
as aventuras em novos mercados 
têm sido muito bem remunera-
das. “Os não gasosos hoje são 
altamente rentáveis”, diz Penny. 
A água, por exemplo, é o item da 
indústria que apresenta a maior 
taxa de crescimento (entre 8% e 
10% ao ano), e a Coca-Cola tem 
adquirido ou lançado marcas no 
segmento no mundo todo. Os 
sucos também vêm dando saltos 
expressivos de 5% ao ano. Os chás 
são considerados pela empresa 
uma megatendência global. “As 
bebidas funcionais vão sair do 
nicho para as massas”, diz David 
Fielding, vice-presidente da plata-
forma de chás e um dos respon-
sáveis pelo lançamento do Enviga, 
que já está chegando às lojas dos 
EUA, mas que vai à mídia apenas 
em 2 de janeiro (não há previsão 
de lançamento no Brasil). 

Até uma espécie de antídoto 
ao predomínio da Starbucks no 
hábito norte-americano de tomar 
café foi arquitetado pela Coca-
Cola. A empresa criou a marca 
Far Coast para brigar nesse mer-
cado. Trata-se de uma tecnologia 
nova de extração do café expres-
so que não precisa de baristas 
especializados. Uma máquina foi 
especialmente desenvolvida para 
transformar a operação em algo 
tão simples quanto abrir uma 
torneira. Por enquanto, apenas 
três cidades terão lojas da Far 
Coast, a título experimental: To-
ronto, Oslo e Cingapura. Daqui 
a seis ou 12 meses, dependendo 
do resultado dos testes, a Coca-
Cola vai passar a oferecer a seus 
principais clientes, como bares 
e restaurantes, a instalação do 
apetrecho. E aí o mundo vai se 
curvar em direção a Atlanta até 
na hora do cafezinho.
* O jornalista viajou a convite da Coca-Cola

Um mergulho na Coca-ColaUm mergulho na Coca-Cola
Dona da marca mais valiosa do planeta aposta no marketing do bem e comemora bons resultados
João Paulo Nucci, de Atlanta*

Brasil cresce há dez trimestres
O anúncio do resultado do 

último trimestre não deixou dúvi-
das: o crescimento da Coca-Cola 
está sendo induzido pelos países 
emergentes. E a subsidiária bra-
sileira da empresa está na linha 
de frente desse processo, já que 
cresce consecutivamente há dez 
trimestres. E a boas taxas: nos três 
trimestres de 2006, a fi lial registrou 
altas de 9%, 7% e 11% nas vendas, 
respectivamente. Os números ab-
solutos não são divulgados. 

Para quem iniciou a década 
em uma luta de foice contra o 
avanço das tubaínas, trata-se de 

um feito e tanto. Grande parte da 
virada da empresa no País se deve 
ao trabalho do executivo norte-ame-
ricano Brian Smith, que a assumiu 
em agosto de 2002. “A subsidiária 
era a terceira maior do mundo, mas 
não fazia dinheiro”, diz. À época, 
lembra Smith, a companhia atuava 
com basicamente duas embalagens 
e praticava guerra de preços com 
os concorrentes menos qualifi cados. 
Hoje, são pelo menos 18 embalagens 
no mercado e um forte trabalho de 
segmentação do público — o Vibe 
Zone, que pega na veia dos jovens, é 
a principal iniciativa nesse campo. 

Smith não fala sobre as ra-
zões que levaram a Coca-Cola 
a abrir mão da cota de patro-
cínio do futebol na Rede Globo 
(que será assumida pela Casas 
Bahia). Diz apenas que a marca 
permanecerá com presença no 
futebol, já que será a patrocina-
dora do top de cinco segundos 
das transmissões. Mas o que se 
comenta nos corredores da sede 
em Atlanta é que o investimento 
no futebol tem alto custo e dei-
xou de ser efi ciente para o que 
a marca pretende hoje, que é 
segmentar seu público.     (JPN)

“The Coke side of life”, nova assinatura 
mundial da marca, tornou-se “Viva o lado 
Coca-Cola da vida” no Brasil
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