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Hui Minglian, uma chinesa de 38 anos, nunca havia bebido uma Coca-Cola antes de visitar a 
Shuang Zone, um enorme pavilhão que a fabricante de refrigerantes construiu no centro de 
Pequim para que os visitantes possam assistir às provas olímpicas de graça, em TVs gigantes. 
 
Mas quando uma mulher trajando um uniforme vermelho vibrante lhe deu uma garrafa 
pequena, geladinha, ela não hesitou em beber. "Gostei o gelado é bom", disse. 
 
As Cocas resfriadas precisamente a 3º C são parte de uma campanha com que a Coca-Cola 
Co. conta para ajudar a transformar seu patrocínio dos Jogos Olímpicos de Pequim em ouro de 
marketing. A idéia, diz Joseph Tripodi, diretor de marketing e comercial da empresa, é 
"ensinar aos consumidores como beber e amar Coca". Muitos chineses não tomam bebidas 
geladas por considerarem que não faz bem para o estômago. Enquanto Hui desfrutava de sua 
Coca gelada, na Shuang Zone, vários outros esperavam que suas garrafas esquentassem um 
pouco antes. 
 
A Coca associa a marca de seu principal refrigerante com as olimpíadas há décadas. Mas esta 
blitz é especialmente importante porque os Jogos apresentam uma chance para que ela supere 
a arqui-rival Pepsi-Cola na luta pelos cobiçados 1,3 bilhão de consumidores da China um 
mercado que a Coca acredita poder se transformar em seu maior no futuro. No momento, o 
mercado chinês é o quarto maior do mundo para a Coca, em volume.  
 
A Coca é a líder mundial na guerra das colas, com cerca de metade do mercado, mais que o 
dobro da fatia dos refrigerantes da PepsiCo Inc. Na China, a Pepsi-Cola é número 1 mas 
resultados iniciais mostram que a investida olímpica da Coca, que começou no início de 2007, 
está reduzindo a diferença. No ano passado, a marca Coca-Cola ficou com 22% do mercado de 
refrigerantes carbonatados no país, um crescimento de 0,5 ponto porcentual em relação a 
2006. A Pepsi-Cola ficou com 22,9%, ante 23,3% em 2006, segundo a firma de pesquisa 
Euromonitor International. 
 
Segundo um estudo recente da consultoria R3 e da CSM Media Research, 47% dos chineses a 
identificam como patrocinadora dos Jogos e apenas 3% dos entrevistados associam outros 
principais patrocinadores ao evento, como o McDonald's Corp. e a Adidas AG. 
 
Numa cartada já no ano passado, a Coca-Cola assinou um acordo de patrocínio com Yao, o 
atleta mais famoso da China, que havia representado a Pepsi durante anos. Desde abril, o hino 
do anúncio da marca na China, "Vermelho ao redor do mundo", tornou-se uma canção popular 
até mesmo em alguns jogos da Olimpíada. No domingo, por exemplo, o hino da Coca irrompeu 
do Cubo d'Água depois que Guo Jingjing, uma atleta patrocinada pela empresa, executou o 
salto do trampolim ganhador da medalha de ouro. (Muitos eventos de saltos ornamentais 
usam música pop e batidas tecno como fanfarra.)  
 
A Coca não divulga seus gastos, mas a IEG LLC, uma firma que faz um acompanhamento e 
análise de patrocínios de empresas, estima que a empresa colocou cerca de US$ 400 milhões 
nos Jogos de Pequim, sendo US$ 80 milhões para compra de direitos de patrocínio por quatro 
anos e US$ 320 milhões em anúncios, promoções e outras iniciativas de marketing ao redor do 
mundo. 
 
O principal arquiteto da estratégia olímpica da Coca na China é David Brooks, que, entre idas e 
vindas, está no país desde 1975 e fala mandarim fluentemente. Esse americano de 46 anos 
ganhou experiência com as olimpíadas quando foi encarregado da empresa no patrocínio do 
revezamento da tocha para os Jogos de Atenas de 2004. Brooks voltou à China como gerente 
geral do projeto olímpico de Pequim da Coca em 2005. Hoje, sua equipe tem mais de 2.000 
pessoas. 
 
"Há muito pouca gente na China que não apóia a Olimpíada", diz Brooks. "Isso é algo com que 
uma marca de mercado de massa como a Coca tem de se envolver." 



 
A Coca saiu na frente de outros patrocinadores olímpicos. Em 2001, a empresa colocou 
outdoors por toda Pequim que diziam "Torça pela China" poucas horas depois de a cidade 
conquistar o direito de sediar os Jogos. 
 
Em 2005, a Olimpíada não estava ainda nas mentes de muitos marqueteiros. Foi quando a 
equipe de Brooks começou a planejar. A Coca criou sua própria agência de anúncios olímpicos, 
apelidada de "Red Lounge", em 2006. Num escritório de Xangai, uma equipe formada por 
pessoal de dez outras agências trabalhou com gerentes de marca da Coca para desenvolver 
anúncios, websites e outras iniciativas de marketing.  
 
A Adidas começou sua grande campanha para a Olimpíada de Pequim em dezembro. O 
McDonald's, maior cliente de bebida de máquina da Coca-Cola, começou em agosto passado. 
Graças, em parte, ao começo adiantado, as vendas da Coca-Cola deram um salto de 18% na 
China em 2007. "O que a Coca entendeu cedo é que sua concorrência não era apenas a Pepsi 
eram os outros patrocinadores olímpicos", diz Greg Paull, diretor da R3, que faz consultoria 
para a Coca e uma dúzia de outros patrocinadores dos Jogos de Pequim.  
 
Para ter sucesso, Brooks e sua equipe decidiram cedo que seu programa de marketing teria de 
alcançar as populosas províncias chinesas, já que apenas uma pequena parcela dos habitantes 
do país vive em Pequim. Por isso, fazer uma campanha de marketing nacional a partir da 
capital não funcionaria. Ele pensou então que a Coca deveria usar a Olimpíada para alcançar a 
clientela potencial de províncias distantes. 
 
Isso, esperava a empresa, a ajudaria a ganhar força contra a Pepsi e outras marcas. O 
consumo médio anual per capita de refrigerantes na China foi de 8,4 litros em 2007, segundo 
a "Beverage Digest", que acompanha dados sobre bebidas no mundo. Isso deixa muito espaço 
para crescimento. Nos Estados Unidos, o consumo per capita de refrigerantes foi de 187 litros 
no ano passado. 
 
Um ponto central da campanha da Coca foi o revezamento da tocha olímpica. Patrocinado pela 
Coca junto com a Samsung Electronics Co. e a Lenovo Group Ltd., o revezamento passou por 
11 cidades chinesas ao longo de quatro meses. 
 
Enquanto a Coca planejava sua estratégia, a Pepsi contra-atacava. Com um ex-executivo da 
MTV encarregado de seu marketing de bebidas na China, a Pepsi há muito tinha associado sua 
marca a cantores e à cultura da juventude chinesa. No ano passado, a Pepsi aproveitou a onda 
de patriotismo chinês trocando suas típicas latas azuis por vermelhas. Pessoal da Coca 
também reclamou que engarrafadores da Pepsi tentaram infiltrar-se no revezamento da tocha 
distribuindo camisetas da Pepsi. Uma pesquisa da R3 e da CSM chegou a apontar que 10% dos 
chineses achavam que a Pepsi era um patrocinador olímpico mais que verdadeiros 
patrocinadores como Adidas e McDonald´s. 
 
A PepsiCo se nega a comentar sua participação de mercado. Dick Detwiler, um porta-voz da 
empresa, diz não saber de notícias de interferência na rota da tocha e afirma, em relação a 
táticas de marketing como a lata vermelha, que a empresa estava "simplesmente se juntando 
à festa e apoiando a China num momento muito empolgante". 
 
Para a Coca, os Jogos terão acabado bem antes de os resultados de longo prazo da campanha 
poderem ser medidos. O conhecimento da marca não se traduz necessariamente em vendas. 
Brooks diz que a iniciativa olímpica da empresa tem mais a ver com construção de marca do 
que um rápido efeito nas vendas. 
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Para a General Electric Co., ser um dos maiores patrocinadores da Olimpíada de Pequim não é 
só para aumentar a receita e reforçar sua imagem ante o público em geral. A empresa 
americana vê outro grande benefício: é um lugar excelente para fazer afagos nos empregados 
com bom desempenho e em clientes importantes. 
 
A GE está recebendo 2.000 clientes, entre outros convidados, durante os Jogos de Pequim, e 
oferecendo a todos eles jantares, ingressos para as competições e excursões turísticas. O 
presidente da empresa, Jeffrey Immelt, e outros executivos de alto escalão estão entre os 
cicerones, segundo a porta-voz da GE Deirdre Latour.  
 
A Coca-Cola Co. está hospedando cerca de 8.000 convidados chineses durante os Jogos, além 
de 1.500 clientes importantes e dirigentes de engarrafadoras, entre outros. Entre os que 
desfrutam da viagem gratuita a Pequim, com direito a ingressos para provas superconcorridas 
e viagens turísticas pela região, estão 32 funcionários que, segundo a empresa, "tiveram um 
impacto extraordinário nos negócios ao inspirar positivamente outros empregados e incorporar 
os valores da empresa".  
 
De acordo com estimativa da IEG LLC, uma empresa que acompanha patrocínios de empresas, 
a Coca e a GE estão gastando, cada uma, cerca de US$ 400 milhões em programas de 
patrocínio e marketing da Olimpíada. 
 
Esses presentes acontecem num período em que o desaquecimento econômico reduziu o 
ânimo de muitas empresas americanas e tornou ainda mais valiosa a conquista de clientes. É 
prática comum as empresas oferecerem entretenimento a convidados durante uma Olimpíada, 
mas a de Pequim oferece um potencial ainda maior, o que levou muitos executivos a ir até lá. 
As empresas também usam as viagens aos Jogos ou os negócios na China como uma forma de 
motivar os funcionários. 
 
O programa de premiação de funcionários da Coca é o primeiro nos 80 anos de patrocínio da 
Olimpíada pela empresa, segundo um porta-voz. A idéia nasceu de uma estratégia traçada 
pela empresa há alguns anos, de dar prioridade a programas que motivem os trabalhadores. 
 
Entre os vencedores está um gerente que ajudou a desenvolver e lançar a Coca Light Plus e a 
Coca Light Plus com vitaminas versões da Coca-Cola vendidas em alguns países e um diretor 
que colaborou na definição da estratégia da empresa em relação ao impacto de bebidas na 
saúde e bem-estar. Eles passaram cinco dias da semana passada participando de uma 
"experiência de imersão e aprendizado de mercado" em Pequim e relataram suas experiência 
num website interno. 
 
"Esta tem sido uma experiência memorável", diz Bryan Jacob, diretor do departamento de 
recursos hídricos e meio ambiente da Coca-Cola que fica em Atlanta, no Estado americano da 
Geórgia, e premiado por um trabalho em programas de mudanças climáticas. O grupo ficou 
hospedado num hotel cinco estrelas, tomou café da manhã com a ginasta Dominique Dawes, 
ganhadora de uma medalha olímpica em 1996, e foi levado a uma excursão que incluiu visita à 
Grande Muralha. Mas essa visita não foi a primeira viagem de Jacob a uma Olimpíada. Ele 
competiu na modalidade de levantamento de peso em Barcelona, em 1992, e em Atlanta, em 
1996 (a Coca-Cola diz que o histórico esportivo não interferiu na escolha dele). 
 
Outras empresas selecionaram funcionários de bom desempenho para tarefas no evento. A 
McDonald's Corp. mandou 1.400 dos melhores empregados de seus restaurantes em 36 países 
para trabalhar nas quatro unidades montadas na Olimpíada, segundo Johan Jervoe, vice-
presidente corporativa de marketing global da McDonald's. 
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