
Meio & Mensagem — Por que a Coca-Co-
la criou esta área específica para pensar a 
Copa do Mundo do Brasil e os Jogos Olím-
picos Rio 2016? 

Michel Davidovich — Essa área foi criada 

com a responsabilidade de liderar a prepa-

ração da Coca-Cola para a Copa do Mun-

do. Começou desta forma e agora também 

está voltada para a Olimpíada. A idéia é ga-

rantir foco no planejamento de longo prazo 

para estes eventos, enquanto as outras áre-

as cont inuam concentradas no cotidiano 

da companhia. Da mesma forma, durante 

a Copa e a Olimpíada, é importante dar a 

tranqüilidade para que as outras áreas con-

tinuem tocando o dia a dia, enquanto esta-

remos executando as ações para os even-

tos. Isso dá tranqüilidade para o restante da 

companhia continuar funcionando. Caso 

contrário, o planejamento ficaria compro-

metido, porque a empresa não conseguiria 

se voltar para estes eventos neste momen-

to. E, durante a execução das nossas ações 

com foco na Copa e nos Jogos Olímpicos, 

todo o resto é que ficaria mal. 

M&M — Quando foi criada esta área e quan-
tas pessoas integram a sua equipe? São to-
dos do Brasil? 
Davidovich — Foi instalada há um ano e 

meio e hoje envolve dez pessoas, mas até 

a Copa chegaremos a 300. Podemos até ter 

gente de fora, mas, se tivermos, vai ser mui-

to pouco. É um time brasileiro mesmo, inte-

grado por pessoas de todos os níveis: des-

de gerencial, passando por gente mais ope-

racional, que vai atuar dentro dos estádios, 

nas Fan Fest etc. É u m a equipe multidisci-

plinar e com níveis diferentes de seniorida-

de. Após a Copa teremos algumas mudan-

ças, até porque o perfil dos Jogos Olímpicos 

é diferente. Não serão necessariamente as 

mesmas pessoas atuando. Mas a estrutu-

ra, o conceito, permanecerá. Reduziremos 

o número de pessoas após a Copa de 2014, 

mas ele voltará a subir e durante a Olimpía-

da chegaremos a mais de mil. 

M&M — Por que esse número muito maior 
de profissionais envolvidos com os Jogos 
Olímpicos? 

Davidovich — Porque a execução, a ope-

ração durante os Jogos Olímpicos, é muito 

mais complexa do que a da Copa. Teremos 

eventos simultâneos, acontecendo em um 

mesmo lugar ou em espaços distintos. Na 

Copa, falamos dos estádios e das Fan Fest. E 

cada cidade-sede tem um jogo a cada qua-

tro dias. Conseguimos gerenciar o número 

de pessoas. Mas, na Olimpíada, serão cinco, 

seis, sete, dez coisas acontecendo simulta-

neamente. E são competições muito distin-

tas que requerem formas de operacionali-

zar muito diferentes. 

M&M — A iniciativa é algo pontual ou a Co-
ca-Cola pode manter essa área depois dos 
eventos? 
Davidov ich — É um p r o j e t o f o r m a d o 

para estes dois eventos. Após a realiza-

ção deles, as pessoas vão ser rea locadas 

para suas áreas de origem ou outras áre-

as afins. O d e p a r t a m e n t o em si n ã o vai 

existir mais . 

M&M — Vocês já estão trabalhando em al-
gum projeto? 
Davidovich — Acontece muita coisa an-

tes dos eventos em si. Teremos a própria 

Copa das Confederações que será realiza-

da em 2013 e já estamos olhando para is-

so. Também estamos planejando uma série 

de pré-eventos que vamos desenvolver an-

tes da Copa do Brasil. Estamos falando de 

uma dimensão um pouco mais ampla, não 

apenas do mês da Copa ou da Olímpiada. 

M&M — Esta iniciativa é uma prática da 
Coca-Cola nos países que sediam estes 
eventos? 
Davidovich — Desde 1996, na Olimpía-

da de Atlanta, a Coca-Cola cria esta equipe 

independente para tocar tanto Olimpíada 

quanto Copa do Mundo. Estes dois even-

tos t ipicamente acontecem em países di-

ferentes, mas, neste caso, teremos os dois 

aqui no Brasil, e com isso, obviamente, va-

mos gerar u m a sinergia grande em nossa 

estrutura interna. Mas, para dar u m a idéia, 

neste momento, tem um time forte traba-

lhando na Olimpíada de Londres. Em todo 

evento global, principalmente em todas as 

Copas e Jogos Olímpicos, temos uma estru-

tura deste tipo. 

M&M—A criação da área é uma maneira de 
ativar o patrocínio de forma estratégica? 
Davidovich — Com certeza. Na verdade, 

o patrocínio em si, o valor que é pago para 

a Fifa e para o Comitê Olímpico, é apenas 

o tíquete de entrada. Acreditamos que tem 

de se trabalhar muito e investir muito mais 

do que o dinheiro que é pago pelo patro-

cínio para realmente podermos traduzi-lo 

em algo relevante para a marca. E este é o 

nosso objetivo. 

M&M — 0 cuidado no planejamento que es-
tá sendo feito pela Coca-Cola vai auxiliar 
a evitar ações de marketing de guerrilha, 
de emboscada? 
Davidovich — A responsabilidade para evi-

tar o marketing de guerrilha não é da Co-

ca-Cola, é da Fifa. Mas sempre que identi-

ficamos alguma coisa neste sentido, acio-

namos a Fifa para que eles tomem as me-

didas cabíveis. Nosso objetivo é termos os 

olhos abertos. 

M&M—Qual o investimento nesta iniciativa? 
Davidovich — É difícil falar de verba da 

área, porque o nosso trabalho é muito mais 

de coordenação de projetos que, na práti-

ca, envolvem a verba da companhia intei-

ra. Durante o ano de 2014, especificamen-

te, praticamente quase todo budget de mar-

keting da The Coca-Cola Company estará 

direcionado para a Copa do Mundo. E cla-

ro que temos um budget de pessoas, mas 

não é relevante e não divulgamos. Os inves-

timentos mais relevantes que vamos fazer 

são os investimentos de mercado, mas que 

não são da área, e este número não pode-

mos divulgar. 
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"(...) têm de se trabalhar muito e investir muito mais do que o dinheiro que e pago pelo 

patrocínio para realmente podermos traduzi-lo em algo relevante para a marca." 

M&M — Mas podem divulgar quanto vão 
investir na Copa do Brasil e na Olimpíada 
Rio 2016, isoladamente? 
Davidovich — O n ú m e r o q u e t rabalha-

mos é dos invest imentos do Sistema Co-

ca-Cola Brasil no País entre 2010 e 2014, 

q u e será de R$ 11 bilhões, dos quais R$ 

2,5 b i lhões a p e n a s es te ano . Este valor 

inclui marketing, invest imento em linha 

de produção e fábricas. Entendemos que, 

não só pelos eventos, o Brasil está se ex-

pand indo muito e a gente t em de investir 

em capacidade de produção para atender 

esta d e m a n d a . 

M&M — E a Coca-Cola já tem algum va-
lor definido para investimentos até 2016? 
Davidovich — Ainda não, mas certamen-

te o ritmo de investimento será constante, 

ou ampliado. O Brasil é um país estratégi-

co para a Coca-Cola mundialmente. Além 

de receber estes eventos globais, o mercado 

brasileiro também está se desenvolvendo. A 

Coca-Cola está apostando muito no Brasil. 

M&M — Qual a importância do futebol ho-
je para a Coca-Cola? Vocês vão trabalhar o 
esporte de maneira diferenciada até 2014? 
Davidovich — O futebol é fundamental pa-

ra a Coca-Cola. Temos patrocínios de cam-

peonatos regionais, de clubes, o pacote de 

futebol da TV Globo. Acreditamos que ele 

é u m a ferramenta de conexão com o nosso 

consumidor muito forte. O futebol é a pai-

xão nacional. Durante a Copa do Mundo é 

a seleção. Antes da Copa, são os clubes e 

os campeonatos. Já estamos promovendo 

u m a série de ativações através do futebol. 

Temos projetos sendo tocados em 2011 e 

vamos continuar ampliando isso até 2014. 

M&M—Qual o legado vocês esperam que es-
tes eventos deixem para a Coca-Cola Brasil? 
Davidovich — Tem um legado óbvio, que 

é a conexão da marca com nossos consu-

midores. Esperamos conseguir um pata-

mar ainda maior, que hoje já é bem alto, de 

conexão com consumidores, clientes, em 

pontos de venda, com varejistas etc. Temos 

como objetivo incrementar a nossa reputa-

ção corporativa como um todo. 

M&M — E qual o legado que a Coca-Cola 
quer deixar para o País após estes eventos? 
Davidovich — A Copa pode ser usada co-

mo catalisadora em algumas plataformas 

em que a gente aposta muito. A primeira é 

de comunidades, na qual se encaixa o pro-

jeto "Coletivo" Através dele, entramos nas 

comunidades por meio de parcerias com 

ONGs locais e es tabelecemos um centro 

de capacitação de jovens para a conquis-

ta do pr imeiro emprego. Depois cr iamos 

facil idades para que eles encon t rem es-

te posto, seja den t ro da Coca-Cola, seja 

em parceiros nossos, como McDonald 's 

ou Walmart . Hoje já t emos 70 un idades 

instaladas em todo Brasil e vamos aumen-

tar muito. Até 2014 deveremos ter cente-

nas delas. Outro legado muito importante 

tem a ver com a reciclagem, assunto fun-

damenta l para nós, porque não tem ape-

nas o aspecto ambiental , mas t a m b é m o 

social, que envolve cooperativas de cata-

dores q u e geram u m a renda mui to rele-

vante. Desde já estamos t rabalhando jun-

to com as cidades-sede para ajudá-las na 

ques tão da coleta seletiva. Também tere-

mos campanhas que ajudarão a educar a 

população a separar o resíduo sólido do or-

gânico, com um trabalho muito forte nes-

se sentido até a Copa. Queremos mudar o 

patamar de reciclagem no Brasil. E um ou-

tro legado que queremos deixar tem a ver 

com estilo de vida ativo, saudável. O prin-

cipal projeto que temos para isso é a "Co-

pa Coca-Cola" que é uma Copa que acon-

tece t a m b é m dentro das comunidades. A 

primeira edição foi realizada este ano e es-

tava programado para terminar no domin-

go 27. Foram dez mil jovens participando. 

E qu i semos trazer as famílias para junto 

das comunidades, para o evento. Fizemos 

u m a parceria com o Ministério da Saúde 

para dar dicas de vida saudável. Enquanto 

os garotos estavam jogando, a família fazia 

exercícios, mostrando a importância disso 

para a qualidade de vida. 

M&M—Quando começam as campanhas pu-
blicitárias relacionadas à Copa e Olimpíada? 

Davidovich — Aos poucos já estamos fa-

zendo alguma coisa. Quando a logomarca 

da Copa do Brasil foi lançada no ano passa-

do, por exemplo, nós colocamos a imagem 

na lata. Por enquanto são coisas mais táti-

cas. Já em relação à campanha oficial para a 

Copa, devemos ter algo já no ano que vem, 

com algumas ativações e uma entrada mais 

forte em 2013, com a Copa das Confedera-

ções. A campanha está sendo desenvolvida 

a quatro mãos com o time global, e deverá 

ser a mesma no m u n d o inteiro. A criação 

será da Wieden + Kennedy. 

M&M — Qual a importância da Coca-Co-
la Brasil para a companhia em termos de 
vendas atualmente? 

Davidovich — Hoje, em volume de ven-

das, o Brasil é o quarto mercado mundial 

da Coca-Cola, e em primeiro está os Esta-

dos Unidos, em segundo o México e em 

terceiro a China. 

M&M - Há a expectativa de que o Brasil 
passe algum desses mercados? 
Davidovich — Ultrapassar o México e os 

Estados Unidos é muito difícil, em um cur-

to prazo. O consumo nestes dois países é 

muito superior ao do Brasil. A China é que 

tem uma distância pequena em relação ao 

Brasil, mas é um pouco complicado con-

correr com os chineses. Apesar de o nosso 

país estar indo bem, o ritmo de crescimen-

to da China é muito mais acelerado. O que 

queremos realmente é crescer muito aqui 

e sabemos que o Brasil tem este potencial. 

Se por acaso ultrapassarmos alguma destas 

divisões, será ótimo, mas não estamos tor-

cendo contra elas, até porque somos uma 

empresa só. Mas acreditamos que o Brasil 

vai continuar sendo uma divisão muito es-

tratégica da Coca-Cola. 

28 NOV 2011 • meio&mensagem 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33 n. 1487, p.6-7, 28 nov. 2011.




