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Grandes anunciantes como a Coca-Cola buscam fórmulas para individualizar campanhas 
  
Quando a Coca-Cola começou a colocar no papel a sua campanha publicitária para a Copa do 
Mundo, a maior ação do grupo neste ano, havia um caminho óbvio. Com investimentos em 
publicidade superiores a US$ 2,5 bilhões ao ano no mundo, queria algo que tocasse as 
pessoas, falasse de "alma para alma". Apelar para a emoção é truque antigo no mundo da 
propaganda e em eventos esportivos, em especial, abusa-se desse caminho. O desafio era, 
então, tocar o coração, personalizar a campanha - tendência amplamente discutida ontem no 
Festival de Publicidade de Cannes - e ser original. 
 
A Coca-Cola decidiu contratar o ex-atacante de Camarões Roger Milla, um dos jogadores mais 
carismáticos do mundo. Os profissionais de marketing da gigante mundial de bebidas 
perceberam que Milla e sua famosa dancinha - aquela que fez após comemorar o seu segundo 
gol na Copa de 1990 contra a Argentina - criavam empatia imediata com o público. Isso 
constatado, veio a parte difícil: como explorar a ideia da dança e personalizar a ação pelo 
mundo?  
 
As agências de propaganda da Coca-Cola começaram a pensar em uma peça publicitária 
personalizada, que gerasse identificação em todos os países da Copa. "Teria que fazer sentido 
para cada país. Ou então teríamos muitas mensagens fracas em muitos lugares do mundo e 
não iria funcionar", disse ontem Joseph Tripodi, vice-presidente executivo e chefe de 
marketing da multinacional.  
 
Um caminho tomado pela Coca foi fundamental - e, acertado, dada a reação em Cannes 
ontem, quando os anúncios foram vistos no maior auditório do festival, lotado. Na campanha, 
jogadores de diversos países mostram danças de comemoração após um gol fictício. Nas 
cenas, há dinamarqueses imitando vikings, como se estivesse à frente de um navio. Nigerianos 
fazem danças típicas da África. E os brasileiros aparecem deslizando pelo gramado do campo, 
como se fossem peixinhos mergulhando. 
 
Ao fundo, a música tema da Coca-Cola no Mundial. Tudo parece muito real, como se fosse 
uma reportagem de um programa esportivo com as melhores comemorações de gol de alguma 
Copa passada. O filme, que teve alguns trechos filmados no Brasil, foi lançado em janeiro no 
mercado brasileiro, onde a Coca-Cola é líder no setor de refrigerantes, com uma fatia em torno 
de 55%. A empresa não informou qual sua meta de vendas para 2010, mas segundo 
estimativas do setor, as vendas de refrigerantes devem crescer 6,8% neste ano. 
 
"A ligação com o público tem que ser honesta. Precisamos criar uma ideia global para uma 
campanha de forma que ela ' case ' com as referências de cada povo", explicou Tripodi. No 
evento de Cannes 2010, essa já debatida necessidade de campanhas publicitárias que gerem 
identificação imediata evoluiu a um novo nível de debate. Isso ficou claro ontem, durante as 
apresentações em seminários dos executivos do Google, da Microsoft e do Facebook.  
 
Pesquisa apresentada pelo Google mostra que a resposta positiva do público em relação a uma 
marca cresce se há alguma ação interativa com o consumidor. "O nível de lembrança das 
campanhas que interagem com o público é cerca de 60% maior que outras ações em que não 
há interação", disse Henrique de Castro, vice-presidente de mídia global do Google.  
 
Ele cita, por exemplo, a atual campanha "Write the Future", da Nike, que criou uma série de 
ações nas cidades que abrigaram jogos, na África do Sul. Há telões da Nike espalhados por 
Johanesburgo, com frases de internautas e eleição dos melhores jogadores de partidas. É uma 
extensão da campanha global de mesmo nome, atualmente na TV, com jogadores como 
Robinho e Cristiano Ronaldo.  
 
Segundo Castro, do Google, outro movimento forte na internet é a segmentação da 
publicidade. O consumidor de determinada cidade verá um anúncio na internet diferente do 



anúncio feito para o consumidor da cidade vizinha. "Ao se levantar pela manhã, ao visitar uma 
loja virtual na internet, o usuário verá anúncios de guarda-chuva, se estiver chovendo na 
cidade onde está. E existirão anúncios de barracas para acampar, se for sexta-feira e a 
previsão for de sol no bairro", diz ele. "Isso e é algo para apenas alguns anos", diz ele. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 jun. 2010, Empresas, p. B6. 


