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Há um ano, Ricardo Fort 
deixava a direção de marketing 
da Coca-Cola Brasil para assumir 
a vice-presidência de marke-
ting da Índia e Oeste Asiático 
(região que inclui os mercados 
do Butão, Nepal, Bangladesh, 
Sri Lankla e Ilhas Maldivas). O 
cargo é altamente estratégico 
para as pretensões globais da 
companhia. Com 1,2 bilhão de 
habitantes, o país deve superar 
a China e se tornar o mais po-
puloso do mundo até 2030. Os 
desafios são proporcionais ao 
tamanho do potencial de con-
sumo. Estrela dentre as nações 
emergentes, ao lado do Brasil e 
da China, a Índia é provavelmen-
te o território mais heterogêneo 
do planeta, com diferenças geo-
gráficas, climáticas, religiosas e 

Um ano de desafio para  
a Coca-Cola na Índia 
Marca ficou relegada a nichos no país; cabe ao brasileiro Ricardo Fort o desafio de popularizá-la
Jonas Furtado

do ponto de vista de negócios 
quanto do cultural, consultores 
explicam como é a vida no país. 
Achava que tinha entendido o 
que encontraria por aqui. Essen-
cialmente, tive duas surpresas. 
A primeira foi o quão próximos 
são Índia e Brasil, em termos de 
valores básicos, como família, 
relacionamento com os amigos. 
E a outra é como os países são 
diferentes em outros aspectos. 
Os profissionais são todos muito 
bem preparados nas escolas 
e faculdades, mas tem grande 
dificuldade em trabalhar em 
grupo. Os indianos são muito 
competitivos, disputam desde 
criança um lugar na escola, 
no colegial, na faculdade, no 
MBA. Para cada um desses 
profissionais que chegou aqui, 
para trabalhar na Coca-Cola, há 
trezentos, quatrocentos mil que 
não deram certo.”

Objetivos
“São dois os objetivos prin-

cipais do trabalho aqui. Inter-
namente, é o desenvolvimento 
de organização do marketing, 
da forma como o grupo está es-
truturado, dos processos como 
trabalhamos, dos perfis de pro-
fissionais com os quais a gente 
atua. Isso está praticamente 
pronto, teve muita mudança de 
pessoal, temos processos novos, 
mexemos muito na estrutura de 

Ricardo Frot, à frente do marketing na Índia: recuperar hiato de 16 anos
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demográficas abissais, em pouco 
mais de três milhões de metros 
quadrados de extensão. 

Não bastassem as dificuldades 
naturais e sociais, Fort também 
trabalha contra o hiato de 16 anos 
da marca no país. Intimada por 
leis a associar-se a alguma compa-
nhia local e a revelar sua fórmula 
secreta, a Coca-Cola preferiu dei-
xar a Índia em 1977, retornando 
apenas em 1993, quando as exi-
gências foram retiradas. O tempo 
foi o bastante para que a principal 
rival ganhasse terreno – hoje, a 
Pepsi tem 13% de share contra 
8% da Coca. Nenhuma das duas 
marcas, porém, lidera o segmento 
de refrigerantes no país – privilé-
gio que cabe a Thums Up e Sprite, 
dois rótulos que pertencem a 
Coca-Cola Company. 

Nesta entrevista exclusiva 
ao Meio & Mensagem, Fort 
faz um balanço dos primeiros 
12 meses de sua experiência 
na Índia. 

Diferenças e 
semelhanças

“A Coca-Cola tem um jeito 
de preparar as pessoas antes 
de serem expatriadas, tanto 
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Campanha de Fanta: produto do portfólio também na Índia

Campanha local para a Coca-cola: jogos da Commonwealth

marketing, estamos preparando 
o grupo para trabalhar nos pró-
ximos cinco, seis anos. A outra 
metade do trabalho é externa: 
desenvolver a marca Coca-Cola, 
que é extremamente subdesen-
volvida por aqui, por uma série 
de fatores. Como no Brasil a gen-
te cresce respirando Coca-Cola, 
acharam que eu poderia ajudar 
nesse momento.” 

O maior desafio
“Hoje em dia, em uma função 

de marketing, a parte de rela-
cionamento em equipes multi-
funcionais, como colaborar para 
um objetivo comum, vale mais 
do que o trabalho individual das 
pessoas. Esse foi o meu maior 
desafio: mudar o modelo pro-
dutivo, incentivando o trabalho 
em grupo. Há outros (desafios). 
Trabalho em marketing porque 
adoro isso. Eu o faria de graça. 
Aqui, se você tenta aplicar a 
mesma lógica, não funciona. 
Falei em reestruturar as pessoas, 
conversar com elas sobre o que 
elas gostam de fazer, mudar 
algumas de área. Em algum 
momento, alguém me disse: 
aqui não é o que você gosta de 
fazer, mas sim o que se entende 
por sucesso – o que a família vai 
entender como sucesso, o que 
mercado vai entender. Se você 
der um trabalho de acender e 
apagar a luz o dia inteiro, mas 
colocá-lo em um patamar alto 
e chamá-lo de vice-presidente, 
o cara vai.” 

Cultura local  
de marketing

“As corporações, as multi-
nacionais especialmente, têm 
uma expectativa e uma co-
brança muito grande em cima 
de performance, na Índia. Isso 
faz com que muitas decisões 
sejam baseadas em curto prazo, 
inclusive na área de marketing. 
Todas as marcas que se possa 
imaginar são vendidas em 
promoção, (com campanhas) 
anunciando preço e oferecendo 
benefício tangível para o con-
sumidor. Quando se pergunta 
aos consumidores daqui quais 
as marcas que gostam, eles não 
entendem, não há esse relacio-
namento com as marcas. No 
Brasil, há uma visão de longo 
prazo, de amor pela marca. Na 
Índia, a gente tem a obrigação 
de entregar o longo prazo no 
curto prazo. Não se pode igno-
rar essa cultura, mas, ao mesmo 
tempo, meu papel é desenvol-
ver a organização e as marcas, 
para daqui a 10 anos.” 

Branding
“O potencial é igual ao do 

Brasil, e agora é uma hora 
boa (para se desenvolver a 
marca). A Índia está em um 
momento econômico que per-
mite que muitas pessoas da 
base da pirâmide passem a fazer 
parte do mercado de consumo. 

Essa é a hora de recrutar uma 
geração nova de consumido-
res, não importa a idade. Eles 
estão com dinheiro no bolso e 
prontos para consumir. Quem 
tem dinheiro aqui é igual quem 
tem (dinheiro) fora da Índia: 
quer produtos de qualidade, 
marcas reconhecidas. É uma 
hora boa para um trabalho de 
branding. Se fosse há seis anos, 
por exemplo, talvez o mercado 
não estivesse pronto.”

Potencial da índia  
para a coca-cola

“A Índia é o lugar onde a Co-
ca-Cola mais cresce no mundo, é 
um mercado estratégico. Com o 
nível de desenvolvimento que a 
gente tem, na próxima década, a 
Coca-Cola da Índia será uma das 
maiores do mundo. A concorrên-
cia é muito forte, especialmente 
entre as marcas que estão na 
Índia há mais tempo. Mas nossa 
posição é muito privilegiada: o 
portfólio da empresa tem mais 
da metade do share de refrige-

rantes, além das duas principais 
marcas (Thums Up e Sprite).” 

Desafios logísticos
“No Brasil, como a Coca tem 

uma história muito forte com os 
brasileiros e o desafio passa a ser: 
como fazer isso crescer ainda 
mais? Aqui, na Índia, o desafio 
refere-se a alcance. Como chegar 
a toda essa gente? Não só em ter-
mos de marketing, mas também 
de outras áreas. Como distribuir 
os produtos? A grande quanti-
dade de vilas espalhadas pelo 
interior. Há vilas com mil, duas 
mil pessoas. Poderíamos colocar 
geladeira nessas vilas, mas (mui-
tas delas) não têm eletricidade. 
Então, como vender um produto 
(próprio para ser consumido) 
gelado nesses lugares? Ou seja, 
os desafios são mais complexos. 
Temos projetos de geladeiras 
carregadas com painéis solares, 
carros distribuidores com painéis 
solares. Voltando ao marketing, 
aqui não existe nada nacional. 
Para se ter uma ideia, há 189 

idiomas nacionais. Os costumes 
são diferentes. Não dá para fazer 
propaganda com comida, pois os 
hábitos são muito diferentes. En-
contrar uma mídia que funcione 
para todos também é muito difí-
cil. São desafios bem diferentes 
do que temos no Brasil, é quase 
uma operação de guerra.”

Críquete, bollywood  
& propaganda

“Aqui há uma fixação do 
consumidor por Bollywood e 
por críquete que não dá para 
comparar com o que temos 
no Brasil. Não tem jogador de 
futebol, ator ou atriz que tenha 
tantos fãs fanáticos como aqui. 
As pessoas são tão movidas pelo 
sucesso, aspiram tanto por reco-
nhecimento e por se sobressair 
em um mar de gente, que os 
jogadores de críquete e atores de 
Bollywod são referências muito 
fortes. Temos um relacionamen-

to profissional com vários deles. 
O problema é que muitas vezes 
as agências de publicidade fa-
zem propaganda para os atores, 
não para as marcas. Isso não faz 
sentido, as marcas ficam em um 
papel secundário. Ninguém sabe 
o que a marca quis dizer para 
você, o astro da comunicação é 
o personagem.” 

A ausência de 16  
anos da coca-cola 

“Atrapalhou, claro. Seria pre-
ferível nunca ter saído da Índia. 
Toda essa geração que tem hoje 
20, 30 anos, cresceu sem beber 
Coca-Cola. Estamos tentando 
criar uma memória afetiva come-
çando hoje, enquanto um consu-
midor brasileiro, por exemplo, 
teve contato com Coca-Cola 
muitas vezes ao longo da história 
da vida dele. Vai demorar um 
tempo para recuperar isso, mas 
eventualmente vai acontecer.”
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1431, p. 54-55, 18 out. 2010.




