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ANUNCIANTES

COCA-COLA ALTERA MARKETING
Mesmo tendo uma atuação

relevante na vice-presidência

de marketing da Coca-Cola

nos últimos cinco anos, perío-

do no qual a empresa voltou a

concentrar 50% de share do

mercado nacional de refrige-

rantes, o executivo Fernando

Mazzarolo deixou a empresa

na semana passada.

A motivação não foi explicita-

da no comunicado oficial

emitido pela empresa, mas

fontes próximas ao assunto

acreditam que a decisão está

relacionada com o foco mer-

cadológico local adotado na

sua gestão, deixando parcial-

mente de lado as ações or-

questradas fora do país.

"Temos de pensar globalmen-

te e agir localmente", dizia,

como um mantra, na maioria

das suas entrevistas, como na

recente que divulgou o proje-

to Vibezone.

Mazzarolo participou desde o

início do planejamento da

campanha "Real" (veja maté-

ria nesta página), processo

iniciado há cerca de um ano e

meio. Ele deixa a Coca-Cola

no período do seu lançamen-

to. Foi sua a decisão de con-

vocar a Loducca para partici-

par do projeto. No realinha-

mento mundial anunciado no

início de 2002, não quis per-

der a agência que fí-zera, na

sua avaliação, "um ótimo tra-

balho para a marca Sprite".

Com o desligamento de

Mazzarolo, a Coca-Cola emi-

tiu comunicado anunciando

mudanças em sua estrutura

organizacional. Segundo a

nota, a empresa decidiu reali-

zar uma reestruturação envol-

vendo três áreas-chave para o

seu negócio. A partir de ago-

ra, as divisões de marke-ting,

planejamento estratégico e de

novos produtos estão sob a

mesma vice-presidência, para

a qual foi designado Hendrik

Steckhan.

Ele ocupava desde dezembro

de 2002 a posição de diretor

de planejamento estratégico e

integração de negócios na

Coca-Cola no Brasil.

O comunicado diz ainda que,

com a nova estrutura organiza-

cional, Hector Nuñez, que esta-

va à frente da diretoria de novos

produtos, foi promovido a dire-

tor regional da Coca-Cola para

a América Central e Caribe,

com base na Costa Rica.

A campanha "Essa é a real", da

Coca-Cola, começa a ser veicula-

da a partir desta segunda-feira

(31), durante intervalo no Jornal

Nacional.

Inicialmente serão apresentados

três filmes criados pela McCann-

Erickson e dois da Loducca. A

Loducca criou um terceiro co-

mercial, mas que não está incluí-
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do no flight inicial. A agência de

Celso Loducca também elaborou

nove spots para o meio rádio.

A produção é assinada pelas pro-

dutoras 02 ("Equipe", "Distra-

ção", "Ficada" e "Discoteca"), com

direção de Nando Olival e Tônico

Mello; AD Studio (clip com dire-

ção de Jarbas Agnelli); e Zeppelin

Filmes (trabalhos da Loducca com

direção de Zé Pedro).

"Essa é real" é uma versão da ação

mundial "Real", criada original-

mente pela Red Cell Berlin

Cameron, de Nova York. A

Loducca e a McCann deram cores

tupiniquins ao projeto. A direção

de criação no Brasil é, respectiva-

mente, de Celso Loducca e Luiz

Nogueira.

No Brasil, também serão exibidos

nas TVs dois comerciais da cam-

panha internacional. A parte de

mídia exterior foi coordenada pe-

la McCann, mas só entra no ar

durante o mês de abril. A verba

dessa campanha institucional está

incluída no orçamento de R$ 500

milhões da empresa para 2003.
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