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Um ícone  
feito de pet
Vice-presidente global de design da Coca-Cola, David Butler 
explica como a disciplina é essencial para a marca e conta 
que será lançado um centro de design de excelência na AL 
Por erica ribeiro eribeiro@grupomm.com.br

MÁQUINA EM AÇÃO

“O design é fundamental para o nosso ne-
gócio. Mas o ponto crucial para isso ser efe-
tivo está na forma como a empresa enxer-
ga o design. Muitas vezes, ele é visto como 
um detalhe, como algo específico, restrito 
a um rótulo de garrafa ou a um cartaz no 
ponto de venda. Mas ele é muito maior, é 
uma forma de pensar. Nosso desafio é ins-
tigar nas pessoas envolvidas no negócio es-
te olhar holístico sobre o design. Com isso, 
conseguiremos buscar sistemas de design, 
em vez de soluções pontuais aqui e ali. De-
senvolvemos uma ferramenta chamada De-
sign Machine, que concentra soluções ino-
vadoras criadas por profissionais de diver-
sos países para aplicação em diferentes mer-
cados. Essa ferramenta permite a customi-
zação de peças de comunicação adequan-
do-as às características do mercado local.”

CONCEITOS EM MOVIMENTO

“Nosso objetivo  é deixar de perceber o 
design como um ‘momento’, e passar a 
pensar em design como um ‘movimen-
to’. Em outras palavras, desfazer o mistério 
em torno da prática do design e abordá-
lo de uma maneira mais ampla, de forma 
que todos possam desenvolver soluções 
de design para expandir o nosso negó-
cio. Estamos atualmente no processo de 
lançamento de nosso Centro de Design 
de Excelência em toda a América Latina 
e nossa equipe no Brasil é fundamental 
na condução de nossa visão e missão. A 
ideia é disseminar o conceito de design 
thinking. Mostrar como esse pensamento  
pode ser determinante para os negócios 
e que o design não é um tema restrito a 
um setor.” 

USOS DO COTIDIANO 

“Cada um, em sua área, pode pensar em 
design ao desenvolver soluções que tra-
gam valor a todos os nossos stakeholders. 
Queremos espalhar essa mensagem aos 
colaboradores e parceiros, incluindo as 
agências que trabalham com nossas mar-
cas. A proposta é pensar em design como 
algo inclusivo, que não diz respeito a ape-
nas um grupo, mas que deve fazer parte 
do cotidiano de todos. Nosso projeto é 
aberto, transparente, colaborativo, não 
exclusivo. Hoje, as marcas que não con-
versam com seus consumidores e escu-
tam o que eles têm a dizer dificilmente se 
manterão no coração deles. A maioria das 
nossas ideias nasce de uma necessida-
de dos nossos clientes e consumidores.”

tem colaborado de forma muito forte para 
o crescimento de nossas vendas globais.”

HORA DE CAPACITAR

“Estamos desenvolvendo a capacitação 
de nossas equipes em design, começando 
com um profissional especializado para ca-
da uma quatro áreas prioritárias: os conti-
nentes América Central e América do Sul e 
os países Brasil e México, que contam com 
um recurso específico em função da sua re-
levância para o negócio. Em cada uma des-
sas áreas prioritárias, esse profissional terá 
como foco trabalhar junto a vários departa-
mentos da empresa para que todos, com o 
tempo, enxerguem e exerçam o pensamento 
de design holístico em tudo o que fizerem.”

RETRATO BRASILEIRO

“Já estive no Brasil cinco vezes, já conhe-
ço um pouco do País. Entre o Bric (Bra-
sil, Rússia, Índia e China), por exemplo, 
o Brasil é o que encara a vida de maneira 
mais alegre e otimista. Esse estilo de vi-
da se encaixa perfeitamente com a for-
ma como a marca Coca-Cola se comu-
nica com as pessoas. Esse estilo de vida 
se reflete claramente nas soluções de de-
sign que nascem aqui no Brasil. O Brasil 
tem oportunidades fantásticas com estes 
dois grandes eventos esportivos. Será uma 
excelente oportunidade também para o 
design, na medida em que os organiza-
dores e as empresas deverão pensar em 

soluções inovadoras para os desafios das 
cidades, como as ligadas a aspectos sus-
tentáveis e legados ao País.” 

O PET COMO MATÉRIA-PRIMA

“O pensamento de design de uma forma 
holística, em minha opinião, fará toda a di-
ferença para essas soluções. O pet, uma das 
matérias-primas das nossas embalagens, 
pode ser usado em camisas, peças de co-
municação e até mobiliário, como assen-
tos para os torcedores nos estádios. Nosso 
foco no Brasil é criar soluções que, além de 
se comunicar com nossos consumidores 
e clientes, deixe um rico legado. A Améri-
ca Latina é um mercado de extrema rele-
vância para nossa operação. O continente 

David Butler, vice-presidente de design da Coca-Cola: um olhar holístico 
e ao mesmo tempo customizado 
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