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Meio & Mensagem — Qual a posição que o País ocupa hoje 
dentro do plano global de negócios da Coca-Cola?  
Luciana Feres — É a quarta maior divisão em volume e 
uma das que mais crescem no mundo, com 4% no ano 
passado contra 3% da nossa cifra mundial. No último 
trimestre de 2009 esse crescimento foi o dobro da média 
global. O papel do País hoje em liderar o crescimento da 
América Latina coloca-o numa posição importante e de 
alta influência em qualquer decisão dentro da Coca-Cola 
mundial, tanto nas estratégias comerciais quanto nas 
de marketing. O País tem hoje um dos maiores brand 
love, o índice de amor à marca que medimos em todos 
os paí ses onde atuamos, com mais de 60% dos entrevis-
tados declarando que amam a marca. Só estamos atrás 
da Itália e da África do Sul. Com a realização da Copa 
de 2014, a companhia vai investir R$ 11 bilhões nos 
próximos cinco anos em marketing. Será criada uma 
estrutura dentro da Coca-Cola Brasil só para cuidar do 
evento, o que significa que duplicaremos o nosso staff 
de marketing. E essa estrutura certamente será mantida 
até a Olimpíada de 2016.

M&M — Que critérios a empresa adota hoje para desenvolver 
a comunicação específica para cada região? Qual é a contri-
buição do Brasil para esse processo?  
Luciana — A América Latina inaugurou há cinco anos um 
formato de trabalho que chamamos de charter, no qual 
os países se revezam na liderança de projetos regionais. 
Hoje o Brasil lidera três dos mais importantes trabalhos 
de marketing que temos para a América Latina, como 

toda a comunicação de Coca-Cola Zero, na qual a Ogilvy 
Argentina responde à Coca-Cola do Brasil. Acontece 
um casamento entre os argentinos e a nossa agência no 
Brasil para a marca, que é a JWT, para que possamos 
entregar um plano completo. O resultado é um trabalho 
muito fluído, no qual o que importa é a qualidade dos 
talentos que temos em nosso pool de agências. A Ogilvy 
Brasil é responsável pela comunicação de Fanta não só 
na América Latina, mas em todo o mundo. O Brasil, líder 
global em vendas da bebida, é centro de excelência em 
desenvolvimento de comunicação para Fanta e exporta 
esse trabalho. 

M&M — Como é a integração do trabalho criativo desenvol-
vido na América Latina com a Coca-Cola Mundial?  
Luciana — Temos hoje dois formatos de hubs: os globais, 
ou seja, países selecionados para serem de centro de 
excelência global, com o Brasil desenvolvendo esse papel 
com Fanta; e os regionais, nos quais revezamos com o 
México e com as divisões South Latin (que fica na Ar-
gentina) e Center Latin (com sede na Costa Rica). O 
Brasil lidera hoje os projetos mais importantes, que são 
Copa do Mundo (exportado para três países) e Coca-
Cola Zero. Essa estrutura tem algumas características 
diferentes em relação a como outras empresas trabalham 
no mercado, e que são positivas para os profissionais 
brasileiros. 

M&M — Quais são elas?  
Luciana — Primeiro é o entendimento de que não pre-
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cisamos de uma estrutura América Latina separada do 
negócio para pensar a comunicação na região. A beleza 
desse modelo está em montar uma network entre os 
profissionais que estão alocados nos mercados e os que 
conhecem suas realidades, respondendo diariamente 
aos resultados de volumes de vendas. Eles trabalham 
juntos numa organização matricial. Ou seja: quando o 
Brasil é líder em Coca-Cola Zero, o gerente e o diretor 
de marketing das divisões South Latin e Center Latin 
respondem a nós. Quando é o México que está à frente, o 
Brasil responde a eles e tenta influenciar levando insights 
do consumidor brasileiro que consideramos importantes 
serem refletidos no projeto. É uma estrutura dinâmica 
que nos permite desenvolver todos esses profissionais 
na mesma proporção, dando a eles uma visão maior de 
América Latina, permitindo que vejam tanto as especifi-
cidades quanto as similaridades entre todos os mercados 
da região. Cada vez mais a estrutura evolui para hubs, 
sem perda de frescor e qualidade criativa nem resultados 
e eficácia. Podemos buscar os melhores talentos, com 
as agências brasileiras não devendo nada às demais da 
região. No Oscar interno da Coca-Cola, somos o país mais 
premiado nos últimos dois anos, com duas estatuetas em 
2009 pelos cases “Laranja caseira” e Coca-Cola Zero.

M&M — O presidente da Coca-Cola do Brasil, Xiemar Zarazuá, 
destacou no anúncio dos resultados de 2009 que o foco na 
classe C vem trazendo grandes dividendos para a empresa 
nos últimos anos. Essa estratégia também teve o propósito 
de barrar o avanço das chamadas tubaínas?   
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Luciana — Vimos em 2008 de forma muito clara o boom 
da classe C no Brasil. Mas desde 2001, quando enten-
demos que tínhamos essa oportunidade e um mercado 
tubaineiro muito forte, começamos a traçar estratégias 
e planos para investir nessa direção, que passou a ser 
foco do negócio. O principal movimento foi a diversifi-
cação do portfólio de embalagens para oferecer aquela 
mais adequada e com diferentes pontos de preço. In-
tensificamos a segmentação do trabalho de execução 
e distribuição para áreas de vendas onde antes não 
entrávamos. Também aplicamos uma comunicação mais 
voltada para esse público, com investimento em mídias 
que nos aproximaram mais desse consumidor. Um dos 
principais insights que nortearam essa estratégia foi 
uma campanha lançada há dois anos, cuja assinatura era 
“Mãe, você é essa Coca-Cola toda”. Na classe C, a mãe é 
uma guerreira, provedora financeira e responsável pela 
saúde emocional dos filhos. Nessa plataforma, que toca 
o coração da classe C, lançamos uma promoção no ano 
passado com pin codes que podiam ser enviados via SMS 
e que oferecia aos vencedores cursos profissionalizan-
tes e microcomputadores, com a ideia de oferecer um 
futuro melhor. O resultado é que alcançamos neste ano 
o nosso share recorde na categoria refrigerantes nos 
últimos 16 anos.

M&M — A Coca-Cola vem realizando uma série de aquisições em 
segmentos em que não tinha grande atuação, aumentando de 
forma significativa seu portfólio de produtos no Brasil. Quais 
são as perspectivas de crescimento para os próximos anos?  
Luciana — O consumo per capita no Brasil é de 190 doses 
(237ml) por ano, contra 650 no México. Isso mostra 
que o País é um mercado muito promissor para bebidas 
prontas, com alto potencial de crescimento. Saímos de 
cinco marcas no fim da última década para oito em 2005 
e 14 em 2009, com 150 versões desses produtos, desde 
refrigerantes, águas e chás a sucos prontos e energéti-
cos. Triplicamos o portfólio investindo e crescendo em 
refrigerantes; compramos as marcas de sucos prontos 
Mais e Del Valle; criamos duas marcas de energéticos 
(Burn e Gladiator); e em chás tivemos a aquisição da 
Leão Júnior. O negócio Coca-Cola no Brasil hoje vive um 
momento muito saudável tanto nos resultados quanto no 
prestígio das marcas.

M&M — Como é o equilíbrio entre a comunicação digital e a 
mídia tradicional dentro da atual estratégia de marketing?  
Luciana — O compromisso de uma marca líder é no mí-
nimo surpreender com suas iniciativas e propostas de 
marketing. Para isso, precisamos saber qual é o patamar 
que o consumidor brasileiro espera de Coca-Cola e in-
vestir nessa direção. A web, o celular e todas as mídias e 
pontos de contato digital têm um crescimento no mundo 
todo, mas mais impressionante no Brasil. Somos hoje o 
país onde o consumidor passa mais tempo na internet, 
a quarta maior população de web e estamos entre os 
três primeiros em redes sociais. Estamos aumentando 
drasticamente nossos investimentos em mídia digital 
nos últimos anos, alcançando a condição de terceiro 
anunciante online do Brasil, atrás apenas de Bradesco 
e Unilever (segundo o Ibope Monitor). Também dentro 
desse modelo de hub, lideramos projetos digitais para o 
mundo todo, como em Fanta, para a qual somos centro 
de excelência digital.

M&M — Quais os projetos digitais que deram maior retorno?  
Luciana — Algumas atividades que empreendemos no ano 

passado tiveram repercussão impressionante. Quando 
lançamos a campanha “Abra a felicidade”, desenvolve-
mos um jogo no qual um robô convidava as pessoas a 
abrirem uma Coca-Cola. Tivemos 3,5 milhões de par-
ticipantes em 45 dias, recorde de visitação em nosso 
site. O Brasil foi pioneiro em estabelecer uma parceria 
com o Messenger, com a montagem de um modelo de 
mídia que é benchmark para os demais países. Hoje é 
obrigatório que todos os nossos projetos de marketing 
tenham um braço digital, em que sempre há estratégia 
específica para as redes sociais. O Orkut é a grande rede 
social no Brasil; o Facebook está crescendo muito, temos 
uma página mundial criada pelos usuários. A companhia 
fez uma parceria com essa comunidade no Facebook. 
Sprite é uma marca muito ativa na web. Assim como 
Coca-Cola Zero, que há dois anos fez uma parceria com 
a MTV, o Studio Coca-Cola Zero, que disponibilizava na 
web conteúdo musical proprietário com produção de 
qualidade — e que virou um CD lançado pela Universal. 
Para concluir, ganhamos pelo segundo ano seguido o Top 
of Mind na web. Ser Top of Mind eleito pelo público heavy 
user de web, competindo com todas as marcas novas que 
surgiram nesse ambiente, é um presente.
M&M — Qual a ligação entre as ações de marketing vi-
sando a Copa da África do Sul com a que será sediada no 
Brasil em 2014?  

Luciana — Essa não é apenas mais uma Copa para 
a Coca-Cola Brasil, justamente por ser aquela que 
antecede 2014. Já começamos a trabalhar com esse 
objetivo em mente, por isso realizamos nosso maior 
investimento da história em marketing já feito numa 
Copa. Tivemos a felicidade de ter o Mundial de 2010 
sediado na África do Sul. Isso porque o Brasil, o país 
do futebol, tem em suas raízes a cultura africana e 
muitas similaridades. Quando nosso time global mon-

tou um grupo de trabalho para pensar essa campanha 
de Coca-Cola, além de refletir o time da África do Sul, 
convidaram a equipe multifuncional do Brasil, tendo 
em mente que qualquer ideia construída tinha de ter o 
pensamento também em 2014. O Brasil teve um papel 
ativo na aprovação do briefing da campanha, na avalia-
ção das propostas criativas. Tivemos ainda o privilégio 
de sediar a produção de boa parte dos comerciais. Os 
dois filmes veiculados no mundo todo foram produzidos 
aqui. O primeiro é estrelado pelo Roger Milla, que co-
memorou um gol dançando na Copa de 1990. Esse filme 
foi rodado no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, 
com atores brasileiros. O segundo, sobre a visita da Taça 
Fifa original ao Brasil, foi rodado em Vargem Grande, 
também no Rio, e com elenco brasileiro.

M&M — Quais os desdobramentos locais dessas ações glo-
bais para esta e a próxima Copa do Mundo?  
Luciana — A música da campanha, composta pelo rapper 
somaliano K’naan na África do Sul, foi local. Produzimos 
alguns duetos de artistas brasileiros com o K’naan que 
serão vistos nos próximos meses. Dessa campanha glo-
bal fizemos algo muito maior no Brasil, como a visita de 
quatro dias da Taça Fifa. Montamos uma experiência de 
marca para recebê-la por dois dias no Forte de Copaca-
bana, no Rio de Janeiro, e mais dois em São Paulo, no 

Memorial da América Latina. Havia um conteúdo nesse 
evento muito maior do que a própria taça, com uma 
sala em que disponibilizamos vídeos e documentários 
contando a história das Copas do Mundo e mostrando 
campanhas da Coca-Cola desde os anos 30 — ainda que 
nosso envolvimento oficial seja a partir da década de 50 
e nosso status de parceiro Fifa tenha começado na de 
70. Esse evento foi reconhecido pela Fifa como o mais 
grandioso da história do Tour da Taça.

“Hoje é obrigatório que 
todos os nossos projetos  
de marketing tenham  
um braço digital,  
em que sempre há 
estratégia específica  
para as redes sociais”
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