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Em 125 anos de história, a Coca-Cola 
sempre foi, de maneira consistente, 

uma das melhores empresas do merca
do. Porém, houve épocas mais difíceis, 
conforme Joe Tripodi , CMO da corpo
ração, admite sem medo. "Com toda a 
honestidade, acreditamos que a compa
nhia, uns dez anos atrás, se perdeu devi
do à arrogância e insolência" disse. Em 
2007, quando Tripodi trocou uma car
reira de sucesso na Allstate por um car
go na gigante das bebidas, seus desafios 
incluíam reverter a percepção da Coca-
Cola como uma empresa lerda e conser
vadora, conseguir impor coerência a sua 
publicidade — e agências — e reduzir a 
dependência do seu carro-chefe. 

Mas 2011 foi um ano para entrar nos 
livros de recordes. A Diet Coke ultrapas
sou a Pepsi, tornando-se a segunda maior 
marca de refrigerante dos EUA, sob as l i 
deranças de Katie Bayne, presidente do 
segmento de bebidas gasosas, e Beatriz 
Perez, ex-diretora de marketing da com
panhia na América do Norte e a atual d i 
retora de sustentabilidade. 

Além disso, a empresa adicionou a seu 
portfólio a Del Valle e a Minute Maid Pul-
py — ambas as marcas bilionárias, sendo 
a Minute a primeira desse porte lançada 
em um mercado emergente: a China. Pe
lo décimo segundo ano, a Coca-Cola l i 
derou a lista das marcas mais valiosas da 
Interbrand. E o carro-chefe da empresa 
demonstrou que apenas melhora com o 
tempo, uma vez que, com aumento de 
3% no acumulado do ano, impulsiona o 
crescimento da companhia. 

"Devido à escala e dimensões da Coca-
Cola, temos de ter uma cultura que nos 
estimule a compartilhar os aprendizados 
e fracassos, tudo que é bom ou ruim," en
sina Tripodi. "Temos uma equipe ao re
dor do mundo que se preocupa menos 
em ganhar reconhecimento, e mais em 
participar de uma grande ideia." 

E houve várias delas este ano. As ven
das da Fanta aumentaram 3% desde o 
início do ano em função da campanha 
mundial "Less serious" liderada por Jo
nathan Mildenhall, vice-presidente mun
dial de estratégia publicitária e conteú
do, e veiculada em 190 países. Já a cam
panha inusitada da Minute Maid, "Wake 
up your MMojo" da Doner, levou o suco 
de laranja além da mesa do café da ma
nhã, atraindo homens e jovens adultos. 
A Diet Coke, em parceria com a StyleCas-
ter, lançou uma lata com design moder
no, de edição limitada, e novos comerciais 
de 15 segundos — tudo parte de um ca
lendário de marketing reforçado, já que 
Alison Lewis, vice-presidente sênior de 
marketing na América do Norte, deseja 
consolidar a posição do refrigerante no 
segundo lugar. 

Uma nova campanha mundial deno
minada Coca Cola Music, voltada para o 
público adolescente, foi lançada com o 
evento 24hr Session, com a banda Ma
roon 5 enterrada em um estúdio em Lon
dres para criar uma música original. Shay 
Dhoran, vice-presidente sênior de marcas 
de refrigerantes, levou essa campanha a 

mais de 130 mercados. 
Mas isso não significa que as meno

res foram esquecidas. Um vídeo online 
engraçado, da agência Zambezi, lançou 
mão de Jennifer Aniston na promoção 
da Smartwater. O vídeo viralizou, conse
guindo aproximadamente dez milhões 
de visualizações no YouTube. A bebida 
Fuze também foi bem-sucedida em sua 
primeira campanha de televisão, condu
zida pela Amalgamated. 

As agências da empresa incluem a Wie-
den & Kennedy, encarregada da Coca-
Cola e da Coca Diet, a Crispin, Porter & 
Bogusky, a cargo da Coca Zero e Vita-
minwater; e a Ogilvy & Mather, que es
tá desenvolvendo a primeira campanha 
da Coca-Cola Freestyle, além de traba
lhar com a Fanta. 

Tripodi afirmou que a companhia es
tá mais alerta à forma como vê e gerencia 
seu portfólio, o que é uma necessidade, 
uma vez que há mais de uma dúzia de t i 
pos de bebidas não alcóolicas, prontas pa
ra beber, na qual pode atuar. "Não tenta
mos utilizar o mesmo modelo de marke
ting de massa, de marca grande {contra 
as menores). Nossa meta nesse sentido é 

agir de uma forma inovadora e distinta, 
que aproveita ao máximo um orçamen
to limitado," afirmou. "Estamos treinan
do nossas empresas e comunidade para 
não sair dizendo 'não dá para fazer su
cesso com essa marca pequena porque 
minha verba é restrita.' Isso é besteira." 

A Coca-Cola também está inovando 
na área de serviços alimentícios, com a 
implantação da Coca-Cola Freestyle, que 
conseguiu suas maiores contas nos Esta
dos Unidos este ano. Empregando a tec
nologia de microdosagem, desenvolveu 
uma máquina de próxima geração que 
serve até 125 sabores diferentes de refri
gerantes, águas aromatizadas, bebidas 
esportivas e limonadas. Ela envia ainda 
dados de utilização, como quais sabores 
são mais comprados e em que horários, 
para a matriz da Coca-Cola. 

T e n d ê n c i a s 
O futurístico Freestyle é apenas um 

exemplo de como a companhia continua 
a criar tendências. Chamou a atenção ao 
fazer um processo seletivo para buscar 
uma agência para acompanhar o que é 
dito sobre suas marcas nas redes sociais. 
Também atraiu os olhares ao adquirir uma 
participação minoritária na empresa Mu-
sic Dealers para ajudá-la na descoberta e 
licenciamento de música de bandas po
pulares ao redor do mundo. 

Mais recentemente, a empresa, em 
conjunto com a Leo Burnett, criou mais 
de 1,4 bilhão de latas brancas de Coca 
para divulgar o projeto de conservação 
dos ursos polares do World Wildlife Fund 
(WWF) e arrecadar fundos para ele. Pio 
Schunker, vice-presidente sênior de pla
taformas integradas de marketing, está 
empenhado em fazer com que essa seja 
uma das ações mais integradas da em
presa em toda sua história. 

Esses esforços são exemplos da ma
neira pela qual a empresa está seguindo 
sua visão gerencial 2020 Vision, que i n 
clui dobrar o faturamento do sistema e 
mais que dobrar as vendas, chegando a 
aproximadamente três bilhões de doses 
por dia. É um objetivo colossal, levando-
-se em conta que se planeja atingi-lo em 
apenas dez anos o que se levou em tor
no de 125 para conseguir. 

Para Tripodi, a capacidade de a em
presa inovar o produto, as embalagens e 
a abordagem ao consumidor são os itens 
que vão permitir que a Coca-Cola cumpra 
essa meta. "Isso dá segurança. Quando se 
está bem, pode-se tentar coisas novas, ser 
ousado, perturbador" disse. "Tudo leva a 
um processo de pensamento que diz que 
nossa visão é factível, se nos mantivermos 
disciplinados e direcionados." 
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