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A Coca-Cola promoveu uma reestruturação na sua diretoria no Brasil, alçando o executivo alemão 
Hendrik Steckham a uma posição de destaque, como braço direito do americano Brian Smith, no 
comando da subsidiária desde agosto. A mudança que mais repercutiu no mercado ontem foi a 
saída do vice-presidente de marketing Fernando Mazzarolo, há cinco anos na companhia.  
 
Nos últimos meses, a multinacional vem sinalizando uma mudança profunda em sua estratégia 
global de marketing e uma campanha publicitária alinhada a essas novas diretrizes - tentando 
atrair a atenção dos jovens e rejuvenescer a imagem da marca.  
 
Segundo comunicado da Coca-Cola, a área de marketing será incorporada por Steckham, que 
acumulará ainda as diretorias de novos negócios e planejamento estratégico. Esta última área já 
era comandada pelo executivo, nomeado por Smith em dezembro. A diretoria de novos negócios, 
voltada para a expansão em segmentos fora do mercado de refrigerantes, era ocupada há um ano 
por Hector Nunes, que será diretor da Coca-Cola no Caribe. Assim como a área de marketing, os 
novos negócios são considerados vitais na operação brasileira, prestes a estrear em segmentos 
como sucos para adultos e isotônicos, reconhecidos como estratégicos globalmente.  
 
A surpresa sobre a saída de Mazzarolo aconteceu principalmente porque o executivo estava à 
frente da implantação no país das novas diretrizes internacionais para a marca carro-chefe da 
empresa, a Coca-Cola clássica.  
 
Nos Estados Unidos, o filme de estréia da nova linha de comunicação global da marca, batizada de 
"Coca-Cola Real", mostra a atriz Penelope Cruz arrotando. Uma das posições conhecidas do 
executivo era a defesa de uma ação mais local da marca, frente ao retorno de uma postura mais 
centralizadora por parte da matriz.  
 
No Brasil, o Valor apurou que a campanha, que tem cerca de 10 comerciais já filmados, estava 
planejada para ser anunciada ao mercado amanhã, no Rio. A Coca-Cola negou que a campanha, 
já lançada no México, esteja prestes a ganhar sua versão nacional.  
 
O processo de desenvolvimento da campanha brasileira, inclusive, vem enfrentando turbulências 
desde o seu início, ainda no ano passado. A McCann-Erickson, que atende à conta mundial da 
marca, foi forçada a dividir a criação do projeto, depois de meses de apresentações rejeitadas 
pela multinacional. A agência paulista Loducca, que atende à Coca-Cola Light e ganhou 
experiência em posicionamento jovem dentro da companhia com campanhas para Sprite, co-
assina a campanha nacional, que deve estrear nos próximos dias.  
 
As relações tensas entre McCann e Coca-Cola, por sinal, estão longe de ter origem no Brasil. Em 
fevereiro, a companhia entregou a conta de criação da marca nos Estados Unidos, atendida desde 
1942 pela McCann, para a agência Berlin Cameron Red Cell.  
 
Dentro do processo de rejuvenescimento da marca no país, uma das últimas ações de Mazzarollo 
foi a organização do o evento Vibezone - já realizado em São Paulo e programado também para 
as praças de Porto Alegre e Rio de Janeiro neste ano.  
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