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A terceira edição da Semana Otimismo que transforma, que será realizada de 17 a 23 de 
maio, terá apoio de mídia da Rede Globo, Rede Bandeirantes e da Editora Abril. O executivo 
Marco Simões, diretor-superintendente do Instituto Coca-Cola Brasil e vice-presidente de 
comunicação e sustentabilidade da multinacional, disse que esses meios de mídia tornaram-
se voluntários diante do apelo social da causa educativa que proporciona recursos para 
projetos de educação, reciclagem, valorização juvenil e cuidado com águas tropicais do País. 
Este ano Simões destaca que o objetivo é arrecadar, com os 2,5 centavos de Real, um total 
de 4,5 milhões. Projetos educativos no Maranhão serão priorizados para diminuir o Ideb 
(índice Nacional de Educação Básica) local, o mais baixo do País. Já são assistidos 36 mil 
jovens, porém a meta é atingir 300 mil em quatro anos. 
 
Durante a Semana, cada embalagem vendida de qualquer produto do portfólio da Coca-Cola, 
como refrigerantes, sucos, águas, chás, energéticos e hidrotônicos reverterá recursos para o 
projeto. No último ano, o Instituto Coca-Cola Brasil arrecadou R$ 4 milhões. McDonald’s, Wal-
Mart, Spoleto, Domino's, Koni Store e Carrefour são parceiros. 
 
Este ano, a Semana também contará com a participação da cantora Alcione, que substitui a 
atriz Isabell Fillardis. A Marrom não cobrou cachê para narrar o comercial que começou a ser 
exibido no último domingo (10). Alcione gravou dois filmes: um institucional e outro para a 
força de vendas. 
 
A campanha elaborada pela DPZ contará com filme em TVs fechadas, anúncios em revistas, 
jornais, spots para rádios e material de divulgação em pontos-de-venda, além de um plano 
especial para mídias sociais como Orkut, Twitter, YouTube, Facebook e Blogs, desenvolvido 
pela DSOne, da executiva Dina Costa, especialista neste segmento. 
 
"Como uma das líderes no mercado de bebidas não-alcóolicas, a Coca-Cola Brasil considera 
que tem o papel de sensibilizar o consumidor para questões desta importância. Por isso, 
criamos este formato, convidando o consumidor a participar da construção de um País 
melhor", ressaltou Simões. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 11 maio 2009, p. 27.  


