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Em uma iniciativa pioneira no mercado publicitário nacional, a Coca-Cola coloca no ar no 
próximo dia 3 a “Fábrica da felicidade – O filme”, um comercial de três minutos e meio, que 
será o carro-chefe das ações de marketing da marca este ano, que levou 11 meses para ser 
desenvolvido. A campanha da qual faz parte o filme inclui ainda um forte trabalho nos 
cinemas, na mídia exterior, além de diversas ações na internet e envelopamento da frota de 
caminhões da Coca-Cola. A empresa também desenvolveu embalagens temáticas. A iniciativa 
é a continuação da campanha “Viva o lado Coca-Cola da vida”, que já foi veiculada nos Estados 
Unidos, França e Chile. 
 
O comercial central só estréia em março, mas desde a semana passada trailers, de 30 
segundos, estão em exibição na TV. Cartazes também anunciam a estréia do filme nas ante-
salas da rede Cinemark. A Wieden + Kennedy (Amsterdam) foi a agência responsável pela 
campanha, que teve a participação de mais de 50 especialistas em animação 3D, da produtora 
Psypop. A adaptação para o Brasil foi feita pela McCann-Erickson, que também criou as peças 
de mídia exterior. O lançamento da ação será em alto estilo no horário nobre da programação 
da TV aberta e fechada. Na Globo, será veiculado no intervalo de “Tela Quente” e também 
irá ao ar nos dez canais Globosat. 
 
Valores 
O otimismo, um dos valores que a Coca-Cola quer associar a sua marca, é o ponto central do 
filme. Ele mostra a superação dos personagens mágicos que habitam máquinas de Coca-Cola 
para entregar o refrigerante. No momento em que um consumidor aperta o botão da máquina 
para tomar uma Coca-Cola, uma luz vermelha se acende, indicando que não há mais 
refrigerante. Começa, então, uma saga fantástica em busca da bebida, em um mundo cheio de 
adversidades, que existiria dentro da máquina. Na versão brasileira, o VJ da MTV Cazé 
 
Peçanha empresta sua voz ao zelador que protagoniza o filme. “Este é um projeto pioneiro 
tanto em produção quanto em mídia. Para a exibição do comercial, tivemos que negociar 
mudanças de grade, já que ele é quase um curta-metragem. Apresentamos um mundo de 
otimismo e fantasia ao consumidor”, conta Ricardo Fort, diretor de marketing de Coca-Cola. 
Ele informa que a fase de sustentação da campanha terá outros tamanhos e formatos de 
comercial e que a ação ficará três meses no ar. Já o vice-presidente global de comunicação da 
Coca-Cola Company, Jonathan Mildenhall, diz que a multinacional tem olhado para as 
produções de Hollywood para ver como a publicidade pode estar ligada ao entretenimento e 
que essa observação gerou a iniciativa. “Colocamos no ar um mundo de fantasia que tem 
potencial para trazer muitos frutos nos próximos anos”. 
 
Além de incluir peças de mídia exterior diferenciadas como outdoors com garrafas que 
deslizam, campanha terá muita força na internet. A idéia é usar o meio para aumentar a 
aproximação com o público jovem. O planejamento de mídia online é da JWT e a estratégia e 
desenvolvimento do site, da Gringo. Uma parceria com a empresa portuguesa YDreams gerou 
iniciativas diferenciadas como um game sensorial que será instalado nas ante-salas da rede 
Cinemark Porto Alegre. A interatividade também estará dentro das salas de cinema da capital 
gaúcha. O público poderá interagir com as aventuras do filme em um jogo coletivo, em que os 
movimentos das mãos das pessoas ajudam a comandar os personagens. Já em salas do Rio e 
São Paulo, o público poderá brincar com um tapete interativo que projeta imagens de acordo 
com os movimentos do jogador. 
 
A Coca-Cola também lançará uma garrafa contour com embalagem full body sleeve com a 
identidade visual da campanha. A “Fábrica da Felicidade” estará presente ainda em lojas de 
conveniência BR, Shell, Esso e Texaco. A Coca-Cola não revela a verba da campanha, 
mas informa que destinará R$ 1,5 bilhão a ela no Brasil este ano. Este número inclui desde 
campanhas publicitárias à abertura de fábricas. O número é 15% maior que o investimento da 
multinacional no País em 2007. 
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