
A incrível Coca-Cola  
 
Há anos chegava no Brasil um produto que tinha tudo para ser um fracasso. Aliás, tinha tudo para 
ser um fracasso mesmo no seu país de origem, os Estados Unidos. Era um refrigerante criado por 
um farmacêutico, tinha uma estranhíssima cor preta, um nome ainda mais estranho e uma marca 
feita por um modesto guarda-livros, que simplesmente escrevera com sua caneta o nome da 
beberragem: Coca-Cola. 
 
Se nos Estados Unidos o sucesso de Coca-Cola era de espantar, imagine no Brasil, país tropical, 
acostumado aos sabores e cores dos sucos dos nossos variadíssimos pomares.  
 
Mesmo assim, em 1942, após pressões políticas feitas pelo próprio embaixador americano, Coca-
Cola aportou por aqui. Explicam-se as pressões políticas: a legislação da época criava uma 
reserva de mercado para o guaraná e foram necessárias profundas alterações nas leis para que a 
Coca-Cola pudesse ser comercializada livremente.  
 
A imprensa brasileira abominou o produto. Em sabor, aparência e filosofia política. Entre outros 
apelidos muito pouco carinhosos, Coca-Cola era conhecida como "A Água Negra do Imperialismo".  
 
Um anúncio - já mostrado aqui na coluna - tinha o nada delicado título de "Coca-Cola provoca 
câncer", para ver como os tempos já foram difíceis para o refrigerante. Mas Coca-Cola tinha a 
mística da marca, a confiança nas ferramentas do marketing, uma eficiente agência de 
propaganda e uma filosofia de trabalho de sucesso internacional. Se tivesse havido uma única 
pesquisa de mercado, e se a pesquisa tivesse sido levada a sério, nós não teríamos Coca-Cola no 
Brasil. Tomada quente, por paladares não habituados, Coca-Cola era pior do que apenas ruim. 
Provocava vômitos. Quem relata estes fatos são os próprios profissionais envolvidos no esforço de 
introduzir (e bota introduzir nisso) Coca-Cola no Brasil.  
 
A agência de propaganda da Coca-Cola, McCann, traduziu o slogan americano (A pausa que 
refresca) e utilizou todos os veículos de comunicação então existentes (cartazes de bonde, rádio, 
revistas e jornais) e inventou outros como outdoors gigantes e minicartazes de esquinas. Diante 
da natural dúvida do consumidor quanto aos prejuízos à saúde trazidos pelo refrigerante, criou o 
mote "Isto Faz um Bem".  
 
Já na década de 50 Coca-Cola era um sucesso, pois tinha inovado na comunic ação, revolucionado 
o relacionamento com o revendedor, feito promoções até então inéditas. A propaganda 
praticamente ensinava as pessoas a tomar Coca-Cola (toda mensagem terminava com a 
informação de que era um produto para ser bebido bem gelado) e mostrava sempre pessoas 
saudáveis, jovens, esportivas.  
 
Trouxe para você alguns anúncios da fase inicial da Coca-Cola, escolhidos aleatoriamente na 
minha coleção de Seleções das décadas de quarenta e cinqüenta. Notem a qualidade do leiaute e 
do acabamento, principalmente levando em conta a péssima qualidade de reprodução dos veículos 
impressos da época. Uma homenagem aos profissionais responsáveis por um produto 
aparentemente inviável, que completa 60 anos de Brasil com 33% do mercado. 
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