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A briga das "colas" pelo mundo é acirrada. No Brasil, ela se transformou em uma guerra. Mesmo 
assim, a Coca-Cola Brasil é líder de mercado. Segundo dados da Nielsen, ela tem 39% do 
mercado de refrigerantes, cresceu 7% em 2004 e aposta na continuidade do crescimento em 
2005, pretendendo aumentar sua participação em segmentos como o de chás, sucos e águas. Seu 
faturamento, em 2004, atingiu R$ 7,4 bilhões, 12% a mais que em 2003. Para falar sobre a Coca-
Cola, nas vésperas do lançamento de uma nova campanha, a coluna convidou Brian Smith, 
presidente da empresa no Brasil. 
 
Aqui vão os principais trechos da sua entrevista, dada por e- mail da cidade do México, onde se 
encontra. 
 
O produto Coca-Cola vem se mantendo imbatível através dos anos. Qual a mágica?  
Brian Smith - Somos desafiados diariamente a inovar e surpreender, de maneira positiva, nossos 
consumidores. Como Coca-Cola já é um ícone para bilhões deles, o nosso target é nos 
superarmos sempre. O que é bastante instigante. Esse é o nosso motor. Vou te dar um exemplo: 
o lançamento da nova campanha da Coca-Cola, que estréia amanhã, com o mote "Viva o que é 
bom". A Coca-Cola inova de novo e oferece aos consumidores a chance de interferir diretamente 
nesta campanha.  
 
Como?  
 
- Deixamos que nossos consumidores escolhessem, diretamente, qual o filme de estréia, aquele 
que melhor retrataria a mensagem de Coca-Cola. Ele vai ser veiculado na MTV. Para chegar a 
isso, montamos uma parceria com a TIM e com os portais Terra, Globo.com, AOL, IG, Yahoo e 
MSN. Durante a semana, as pessoas foram convidadas, por meio desses portais, a participarem 
da escolha do filme.  
 
Como manter o antigo consumidor e ao mesmo tempo atrair o novo?  
 
- Superando suas expectativas, sempre. E lembrando que, para um produto universal como a 
Coca-Cola, consumido pela netinha e pelo vovô, pelo operário e pelo empresário, é preciso contar 
com uma estratégia que considere os diferentes perfis. Para o jovem, por exemplo, criamos o 
Coca-Cola Vibezone, evento com múltiplas atrações, de música a esportes radicais, que reforçou 
sua afinidade com a marca. Para mães, que procuram uma melhor relação custo-benefício, 
criamos uma estratégia, que inclui ações como a recente promoção que fizemos em parceria com 
a Avon, envolvendo as embalagens familiares retornáveis. Isso sem falar na expansão da nossa 
linha de produtos e embalagens.  
 
Contamos hoje com um portfólio capaz de atender aos mais diferentes perfis de consumidor. Por 
que o senhor acha que outros refrigerantes não conseguem superar a Coca-Cola? Produto ou 
marketing? Ou ambos?  
 
- Primeiro por conta de seu sabor único, que há anos tentam copiar, sem grande sucesso. A isso 
juntou-se uma marca que se tornou mágica, sempre associada aos bons momentos das pessoas e 
capaz de feitos como criar a imagem do Papai Noel adotada hoje em todo mundo. Mas diria que 
não é só isso. Ao longo da sua vida, Coca-Cola se preocupou em se tornar uma empresa modelo 
para o cidadão. A Coca-Cola Brasil investe em 140 projetos sociais e ambientais no País. Ela faz 
parte do dia-a-dia das pessoas há 63 anos, tanto vendendo produtos quanto participando de suas 
vidas. Uma outra marca vai precisar de muito trabalho para alcançar este nível de relação.  
 
 
 



Qual a importância do sistema de distribuição?  
 
- É vital para a Coca-Cola, que trabalha com produtos de massa. Temos de estar ao alcance de 
todo consumidor. Por isso, temos um sistema de distribuição dotado de tudo que é mais moderno 
em termos de ferramentas logísticas. Afinal, temos que garantir o abastecimento de 1 milhão de 
pontos de venda em todo país. Não passa pela nossa cabeça que possa haver alguém que sinta 
vontade de beber uma Coca-Cola e não encontre para comprar.  
 
O sistema de fabricação no Brasil é semelhante ao do exterior?  
 
- É exatamente o mesmo. Nossos fabricantes são a cara da Coca-Cola. Aqui, são os empresários 
brasileiros, que fazem o sistema Coca-Cola e garantem nossos vínculos comunitários. Existe 
algum projeto de mudança? - O Sistema Coca-Cola está com uma estrutura muito bem azeitada 
no Brasil e com uma estratégia em curso que vem trazendo resultados muito bons.  
 
Há intenção de novos investimentos no País nos próximos anos?  
 
-Temos uma visão de longo prazo. Nos últimos cinco anos, investimos no Brasil R$ 3 bilhões e, 
em 2005, estamos investindo mais R$ 600 milhões. O País é o terceiro maior mercado mundial, e 
acreditamos muito no seu potencial, porque é ainda um mercado muito menos maduro do que 
EUA e México, os dois primeiros. Portanto, temos sim intenção de manter fortes investimentos 
aqui.  
 
Com quanto das vendas globais contribui o Brasil? E a América Latina?  
 
- Em volume de vendas, o Brasil responde por 22% das vendas da América Latina, que é 
responsável por 25% das vendas mundiais. Em 2004, ultrapassamos os 6 bilhões de litros no 
Brasil. O consumo no Brasil vem crescendo? - Todo mercado de bebidas não alcoólicas está 
crescendo. Na Coca-Cola Brasil não é diferente. Tanto em refrigerantes quanto nos demais 
segmentos em que atuamos, como chás gelados (Nestea) e águas (Bonaqua e Dasani).  
 
As vendas da Coca-Cola e suas extensões light, por exemplo, cresceram 9% em 2004. Quanto 
cresce a Coca na China por ano?  
 
- Segundo dados de 2005, divulgados por nossa matriz, as vendas na China cresceram 22%. E, 
com 1,1 bilhão de habitantes, não tem jeito: cedo ou tarde será o maior mercado de produtos 
Coca-Cola no mundo. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 e 11 abr. 2005, Economia, p. A -6 


