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A Coca-Cola Co. é muito mais que apenas a Coca, mas nem sempre a empresa se apresentou 
dessa maneira. 
 
Esta semana, no entanto, pela primeira vez em sua história, a Coca-Cola está lançando nos 
Estados Unidos uma campanha publicitária corporativa que engloba toda sua linha de bebida, 
desde refrigerantes até sucos e chás. Tradicionalmente, a Coca promove suas marcas 
individualmente. Muitos consumidores não sabem, por exemplo, que a Coca-Cola tem águas, 
como a Bonaqua.  
 
Mas a Coca está sendo confrontada pelo mesmo dilema que varre toda o setor de alimentos. À 
medida que as preocupações com a obesidade, principalmente nos Estados Unidos, aumentam, 
empresas com produtos populares sentem a necessidade de deixar claro que também vendem 
produtos mais saudáveis. E elas também querem lembrar as autoridades desse fato: alguns dos 
novos anúncios da Coca têm como alvo os legisladores em Washington.  
 
"Nossa ampla linha de produtos, liderada pela Coca-Cola, é o alicerce do nosso compromisso com 
os consumidores", disse Doug Daft, presidente da Coca-Cola, em um memorando enviado aos 
empregados nos EUA em 25 de agorsto. "Esse compromisso também inclui a necessidade de 
adotar as regras mais corretas em escolas e no mercado, de apoiar programas que encorajam a 
atividade física e promovem a educação nutricional e continuar inovando para atender às 
necessidades do consumidor e oferecer alternativas de escolha."  
 
Os anúncios impressos, criados pela Berlin Cameron/Red Cell, da WPP Group PLC, começaram a 
circular ontem, quarta-feira, em jornais como o USA Today, da Gannet Co., e o New York Times, 
da New York Times Co. Os anúncios, que mostram uma série de produtos que vão da Coca a 
marcas de limonadas e sucos de cenoura, também circulam em alguns jornais hoje, quinta-feira. 
Algumas publicações foram explicitamente escolhidas porque são lidas por legisladores 
americanos, como os jornais Roll Call e The Hill, que circulam no Congresso americano. A 
campanha volta a circular em outubro, com mais anúncios e outdoors, diz Kari Bjorhus, porta-voz 
da Coca-Cola. Outras divisões da Coca ao redor do mundo também consideram adotar campanhas 
semelhantes, mas isso ainda não está decidido.  
 
A Coca-Cola não quis especificar quanto está gastando com a nova campanha.  
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