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A mídia on-line ganha cada vez mais relevância nas ações de marketing e nas campanhas da 
Coca-Cola. Além disso, a empresa está impulsionando cada vez mais a área Coca-Cola 
Clothing, que licencia a marca para o grupo AMC Têxtil, considerado um dos maiores de moda 
da América Latina. Para se ter uma idéia do tamanho do negócio, a marca foi criada há quatro 
anos e hoje é comercializada em mais de 500 lojas no Brasil.  
 
De acordo com Ricardo Fort, diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil, o licenciamento é uma 
excelente oportunidade para comunicar o otimismo de Coca-Cola, transmitindo essa 
mensagem por meio de outras categorias de produto, aproveitando o interesse que a marca 
desperta como ícone pop. "Para a marca, o valor de ter sua imagem nas roupas dos 
adolescentes é muito grande. O licenciamento ajuda a Coca-Cola a fazer parte da vida dos 
jovens de uma forma ainda mais relevante." 
 
Recentemente, a marca fez sua estréia no Fashion Rio e lançou sua primeira campanha 
publicitária, com filme para Internet e outras atividades para o meio digital, como um concurso 
de dança virtual no site de Coca-Cola. A campanha retrata um universo de humor e diversão, 
que celebra encontros de gerações e estilos diferentes.  
 
Hoje, a Coca-Cola trabalha com várias agências simultaneamente, sendo a área de trademark 
Coca-Cola atendida por McCann Erickson, JWT, Santo, Wieden + Kennedy ou Ogilvy & Mather, 
dependendo do projeto. A companhia trabalha com algumas outras agências nos demais 
sabores de refrigerantes e categorias de produtos: Santa Clara, com Kuat; Ogilvy & Mather, 
com Fanta e McCann Erickson, com Sprite; NBS, com as bebidas sem gás. Na mídia on-line, as 
marcas de sabores Coca-Cola são atendidas pela Gringo, enquanto a RMG Connect cuida das 
campanhas de Kuat, Fanta e Sprite. Além das citadas, outras agências participam de 
determinados trabalhos ou peças.  
 
Formado em Engenharia e pós-graduado em Marketing, o paulista Ricardo Fort está 
completando dez anos de Coca-Cola Company. Desde setembro de 2006, ocupa o cargo de 
diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil, após quatro anos na matriz da companhia, em 
Atlanta, EUA, onde ocupou diferentes posições, sendo a última delas a de diretor global de 
Futebol. 
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