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Joe Tripodi, vice-presidente executivo da companhia, fala sobre o Brasil e aponta marketing 
focado no tempo real 
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Ao contrário de empresas que atuam em segmentos nos quais se pode lançar um produto 
novo a cada mês, a Coca-Cola lida com a necessidade de alimentar a inovação de um produto 
que é rigorosamente o mesmo desde seu lançamento em1886– salva a rara exceção do 
período da New Coke, em 1985, considerado por inúmeros consultores como um dos maiores 
fiascos da história do marketing.   
 
Quando chegou à companhia em 2007, o vice-presidente executivo e diretor global de 
marketing e comercial Joe Tripodi, executivo número um do marketing da companhia no 
mundo, recebeu a missão de modernizar a comunicação da empresa. As apostas do executivo 
foram na reaproximação da marca à música, na multiplicação de ações de marketing 
envolvendo os grandes eventos esportivos que apoia – a Coca-Cola é patrocinadora da Fifa e 
dos Jogos Olímpicos, e na comunicação com as novas gerações.  
 
Segundo Tripodi, foi-se o tempo em que a prioridade do anunciante era planejar a 
comunicação durante o Super Bowl. A bola da vez é a interação em tempo real com os 
consumidores pela internet. Em conversa com o Meio&Mensagem, o executivo mostra para 
onde está indo a comunicação da marca mais valiosa do mundo – segundo o ranking da 
Interbrand – e sétimo maior anunciante do mundo, de acordo com o DataCenter do 
Advertising Age. E os novos caminhos são muito diferentes daqueles trilhados há até bem 
pouco tempo. 
 
Meio&Mensagem ››  Como manter viva a chama de inovação de uma marca que está 
no mercado desde 1886? 
  
Joe Tripodi ›› Nós não somos a Apple que a cada dois meses pode fazer um grande evento e 
aparecer com um equipamento novo para causar frenesi no mercado. O nosso produto é o 
mesmo desde que começamos e não podemos mudar a fórmula. Então, quando falamos de 
inovação para a Coca-Cola, podemos pensar em coisas como embalagens, equipamentos e 
engajamento de consumidores. Nesse sentido, em embalagens, criamos a pet PlantBottle, em 
que 30% da matéria é feita a partir de cana-de-açúcar que seria desperdiçada, e que traz 
impacto muito positivo para o meio ambiente. Já colocamos 10 bilhões delas no mercado. Em 
equipamentos, gostou muito da Freestyle Machine, que permite o fornecimento de até 100 
sabores diferentes em nosso portfólio. E em engajamento com os consumidores, focamos 
nossa comunicação em social, mobile, digital e serviços baseados em localização. Ao 
juntarmos tudo isso, criamos cases como a Máquina da Felicidade ou Sprite Shower, no Brasil. 
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M&M ›› E qual o desafio para um diretor global de marketing para gerir uma marca 
que já é a número um do mundo? 
  
Tripodi ›› A sensação é a mesma do campeão da Copa do Mundo, porque todos tentarão 
fazer coisas para te ultrapassar. Eu acredito que não existe apenas uma coisa específica que 
irá resolver todos os nossos desafios, mas sim que precisamos fazer centenas de coisas melhor 
do que fazíamos antes. Apesar do progresso dos últimos cinco anos, acreditamos que o melhor 
está por vir, porque somos a maior empresa de bebidas do mundo e temos a missão 
fundamental de hidratar as pessoas. Sem hidratação, as pessoas morrem, até mais rápido do 
que se não tiverem comida. Por isso, temos o desafio de oferecer uma gama diversificada de 
produtos para que eles estejam disponíveis às pessoas para quando elas precisarem. 
 
M&M ›› Como você gerencia a marca em países tão distintos e quais deles vêm 
ganhando peso na estratégia da companhia? 
  
Tripodi ›› Nós enxergamos o mundo em três blocos. O primeiro é de países com mercados 
desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão e os da Europa Ocidental, que já possuem taxas 
de crescimento menores e elevado consumo per capita de nossos produtos. O segundo é o de 
mercados em desenvolvimento, onde colocamos Brasil e outros como México. São lugares com 
crescimento muito grande, muita empolgação no mercado local, mas que ainda oferecem 
possibilidades grandes de crescimento para a companhia. E temos o grupo dos emergentes, 
como os países da África ou outros como Vietnã. China e Índia estão nessa categoria, em que 
o consumo per capita é muito pequeno. Gerenciar uma empresa como a Coca-Cola é 
administrar um portfólio não só de marcas, mas de países. Precisa entender porque há 
crescimento modesto em mercados desenvolvidos e ganhos tremendos em países como Brasil, 
Índia e China. Ao fazer isso com dinamismo você otimiza suas receitas. Hoje, 80% de nossas 
receitas são de fora dos Estados Unidos, então somos uma companhia global e onde países em 
desenvolvimento e emergentes estão se tornando uma porção ainda maior de nossas receitas 
e lucros, em um movimento que se fortalecerá nas próximas duas décadas. 
 
M&M ›› Em que segmentos de consumo a Coca-Cola pode crescer no Brasil? 
  
Tripodi ›› Estamos muito empolgados com o País e temos o compromisso de investir 
fortemente nos próximos dez anos. E isso não tem a ver com Copa do Mundo e Jogos 
Olímpicos apenas. É muito mais do que isso. Enxergamos o País em uma posição muito boa, 
com crescimento dos gastos da classe média e migração para as cidades. Quando as pessoas 
conseguem emprego e mais dinheiro, há mudanças nas vidas delas que afetam nosso negócio 
positivamente, porque elas se focam mais em conveniências como bebidas não alcoolicas. Por 
isso, achamos que a Coca-Cola pode crescer muito no segmento de refrigerantes. Mas também 
vemos grandes oportunidades na categoria de sucos, porque os sucos prontos para beber tem 
baixa penetração na categoria de sucos no Brasil. No País, boa parte dos sucos é feita em casa 
ou, por exemplo, em barracas nas estradas. E estamos preparados para o segmento, porque 
temos como parceiros a família Cutrale, maior produtora mundial e que nos fornece a maior 
parte do que comercializamos no mundo. Também acreditamos no segmento de chá e a marca 
Mate Leão tem grande perspectiva de crescimento. Ela tem um posicionamento único no Brasil 
e conseguimos lançá-la no Japão mantendo a personalidade brasileira da marca. Estamos há 
pouco mais de quatro meses, mas já dá para apontar sucesso na estratégia. 
 
M&M ›› O que se pode adiantar em relação à comunicação da marca para a Copa do 
Mundo em 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016? 
  
Tripodi ›› A ativação que fizemos em Londres é a maior que já tivemos em Jogos Olímpicos, 
chegando a ações em 110 países. Mas nas Olimpíadas de 2016 teremos ainda mais, com uma 
inacreditável participação de nossos mercados ao redor do mundo. Em termos de 
planejamento, estamos no subsolo ainda. Contratamos gente no Brasil para trabalhar na Copa 
de 2014 e nos Jogos de modo a alinhar as coisas e ter certeza de que faremos tudo para 
construir os fundamentos da comunicação bem antes dos eventos. Ao fim dos Jogos de 
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Londres, mudamos o foco para a Copa do Mundo, mas simultaneamente iniciamos a 
construção do programa olímpico e estamos identificando qual será a grande ideia criativa por 
trás dos Jogos de 2016 e como a usaremos na comunicação que será veiculada no resto do 
mundo. É importante ressaltar que a equipe brasileira de Coca-Cola estará à frente do 
processo de comunicação para o resto do mundo. E isso é ótimo, porque notamos muita 
criatividade e inspiração vindas do País, o que se converterá em uma oportunidade única para 
construirmos nossas marcas e nosso negócio. Em relação à Copa especificamente, já estamos 
trabalhando com a Wieden+Kennedy brasileira e ficamos empolgados com o conceito. Mas só 
anunciaremos qual é em 2013 (a agência lançou há duas semanas uma campanha que marcou 
a entrada do anunciante no tema, com uma ação na qual os consumidores podem sugerir os 
gostos e comportamentos que o mascote da Copa, provavelmente o Tatu-Bola, poderá ter para 
ser mais brasileiro). 
 
Fonte: Meio & Mensagem. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/09/12/Coc
a-Cola-inovacao-sem-mudar-produto.html>. Acesso em: 13 set. 2012. 
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