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Máquina centenária  
de felicidade
Coca-Cola chega aos 125 anos como líder tanto entre bebidas como em valor de marca. 
Seu sucesso passa pela propaganda e por estar atrelada a um estilo de vida

Por JOSÉ GABRIEL NAVARRO * jnavarro@grupomm.com.br

Desde muito cedo, a Coca-Cola 
estabeleceu um vínculo entre a marca 
e a busca da felicidade. Em 1931, o 
ilustrador Haddon Sundblom criou um 
personagem que passou a fazer parte 
do Natal: Papai Noel. Antes cultuado 
como São Nicolau, a figura ganhou para 
sempre a aparência de bom velhinho 
e a roupa vermelha (cor escolhida não 
por acaso).

A aderência total dos norte-
americanos ao produto, porém, veio 
na década seguinte. “A Coca-Cola 
tornou-se um símbolo patriótico na 
Segunda Guerra Mundial, quando foi 
considerada o ‘reforço moral’ para 
as tropas”, conta o jornalista Mark 
Pendergrast, autor de Por Deus, 
pela Pátria e pela Coca-Cola. “Era 
um reforço saborear o gostinho de 
casa, enquanto os soldados estavam 
entrincheirados.”

A assimilação com o “american 

Um anúncio de 1990 apontava que a 
Coca-Cola obteve sucesso onde os lí-

deres mais ambiciosos da história falha-
ram. A marca atingiu o coração das pes-
soas e isso se deu pela escolha da arma 
certa: a publicidade. Mas, ao completar 
125 anos no sábado 7, sua trajetória re-
vela que sua força vai além da propagan-
da. Em sua receita há muito de inovação. 
Pode-se dizer também que a história da 

Coca-Cola é uma história do marketing.
Atualmente, a companhia investe US$ 

2,9 bilhões globalmente em publicidade 
em 206 mercados. Celebridades e atle-
tas são convocados para suas campanhas 
desde a virada do século passado. A mar-
ca tem sido pioneira em testar formatos e 
hoje Coca-Cola é tanto uma marca quanto 
um meio. No começo desta década, Ste-
ve Heyer (ex-COO da empresa) declarou 

que ela não é uma bebida: é uma ideia.
Para onde, então, caminha a Coca-Co-

la? Determinada a dobrar sua receita em 
dez anos, a companhia vem se posicio-
nando como a incorporação da felicida-
de. “Se você for capaz de se vincular a essa 
emoção na mente das pessoas, isso é algo 
poderoso”, declarou Joe Tripodi, o CMO 
da empresa, ao Advertising Age.

Faz sentido. “A Coca-Cola sempre ba-

seou seu crescimento na fórmula secre-
ta da bebida. Hoje, ela é mais que isso: 
The Coca-Cola Company está presente 
globalmente de forma forte, não enges-
sada, mas adaptada ao mercado de ca-
da país. Se alguém descobrir a fórmula 
secreta, não vai afetar o negócio, porque 
o produto básico é só um detalhe neste 
momento em que a empresa fala mais de 
um modo de viver, um modo feliz de vi-
ver”, explicou André Matias, gerente de 
estratégia e avaliação de marca na Inter-
brand Brasil.

Uma das provas da energia que o no-
me do refrigerante evoca, aliás, vem da 
própria Interbrand, pioneira na área de 
brand valuation. Há 11 anos seguidos, a 
Coca-Cola permanece no topo da lista de 
marcas mais valiosas do mundo elabora-
do anualmente pela consultoria.

Tanto poder — mais impressionante 
ainda quando se constata que a Coca-Cola 
consegue conquistar novos consumido-
res desde o início de seu ciclo de expan-
são, há um século —, porém, pode não 
ser o bastante para convencer clientes 
em busca de hábitos saudáveis. “É difícil 
desassociar a marca do refrigerante e le-
var esse estilo de vida estabelecido pela 
comunicação da empresa para as outras 
marcas que ela agora abrange. O maior 
desafio não é só lançar outros tipos de 
produto, como isotônicos e sucos, mas 
associá-los à essência daquilo que a Co-
ca-Cola transmite”, afirmou Matias.

Especulações à parte, o desempenho 
da gigante é superlativo. Diariamente, 1,6 
bilhão de pessoas consome algo de uma 
das mais de 500 marcas que a corporação 
possui em praticamente todos os países. 
O portfólio da organização inclui desde 
inúmeros sabores de refrigerante até co-
leções de roupas e acessórios. 

Em seus planos de futuro, o projeto 
2020 planeja fazer dobrar não apenas sua 
receita. A intenção é que o número de 
produtos vendidos chegue a três bilhões 
por dia, no mundo. É um desafio imenso. 
“Não estamos repousando sobre os lou-
ros nem por um minuto. A pior coisa para 
uma companhia é ela acreditar em seus 
próprios press clippings”, disse Tripodi.

*Com Advertising Age
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A melhor campanha, quem escolhe?
way of life” prosseguiu, tendo a McCann 
Erickson como agência responsável 
pela conta da Coca-Cola até a década 
de 90. Os baby boomers assistiram, 
em 1963, ao filme “Beach”, em que 
jovens em forma se divertiam numa 
praia embalados por música pop e 
carregando caixas de garrafas de Coke..

Em 1986, crianças conversavam 
com uma voz eletrônica vinda da TV. 
Era mais uma peça da McCann, em que 
jovens discutiam a mídia da qual mais 
se abasteciam à época. Em 1993, a 
Creative Artists Agency fez mais uma 
vez a Coca-Cola aproveitar o Natal: sob 
aurora boreal, ursos polares saboreavam 
a bebida e sorriam. Façanha da 
computação gráfica daqueles tempos, o 
vídeo levou semanas para ser feito.

Já nos anos 2000, quando a companhia 
já tinha firmes acordos com agências de 
todo o globo, viu-se um acompanhamento 
das tendências da comunicação. A 

“Fábrica da felicidade”, criada em 2006 
pela Wieden+Kennedy, fez da linha de 
produção de uma garrafa  uma sucessão 
de eventos fantásticos. Nesse período, 
a marca deixa de lado o foco exclusivo 
sobre o modo de vida norte-americano. 

Ano passado, a máquina de felicidade 
chegou a um aparelho instalado numa 
universidade de Nova York. Filmados 
por uma câmera escondida, os alunos 

pediam uma bebida e recebiam 
também caixas de pizza, sanduíches de 
metro, esculturas em bexiga

Entre tantas opções, não é à toa 
que Pendergrast se esquiva ao ser 
perguntado sobre qual prefere. “O ‘X’ da 
questão da publicidade da Coca-Cola é 
expressar a ideia de que suas bebidas 
o fazem feliz, cheio de energia, jovem e 
sexy. Quem escolhe é você”, arrematou.

produtos e é sinônimo de um estilo de 
vida alegre

A “Fábrica de Felicidade”, campanha criada pela Wieden+Kennedy, com produção da Psyop, foi lançada globalmente em 2006

Papai Noel foi criado em 1931. Em 1993, de novo a empresa evocou o Natal, com os ursos polares
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