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A Coca-Cola Brasil espera encerrar 2005 com crescimento semelhante ao obtido nos primeiros 
trimestres deste ano. Entre janeiro e marco, a receita cresceu 14% em relação ao mesmo período 
do ano passado. No segundo trimestre, a alta chegou a 17%. Com a aquisição da SucoMais, por 
R$ 110 milhões, há poucos meses, a fabricante de bebidas mantém o gás e lança até o fim do ano 
dois novos produtos no mercado nacional.  
 
Na próxima semana, a empresa inicia a segunda fase de sua campanha publicitária institucional 
baseada nos investimentos sociais, estratégia que começou no ano passado. A novidade fica por 
conta do novo símbolo da multinacional - com três tiras nas cores vermelha, verde e amarela -, 
que levou três meses para ser aprovado pela diretoria da multinacional em Atlanta, nos Estados 
Unidos, e será usado como uma espécie de guarda-chuva empresarial da companhia no Brasil.  
 
"O nosso crescimento este ano é puxado pelo melhoria na renda e da economia do País. Além 
disso, estamos investimento pesado em novas embalagens para atender as diferentes 
necessidades do público. Passamos de três embalagens, em 2002, para 18, em 2005. O Brasil é 
uma área prioritária dentro da multinacional. Nos próximos anos, lançaremos novos produtos em 
novos segmentos. Até o fim deste ano, o Brasil ganhará um novo produto", explica Marco Simões, 
diretor e comunicação da Coca-Cola Brasil.  
 
A nova fase institucional consumiu parte do orçamento de R$ 600 milhões de infra-estrutura e 
marketing da Coca-Cola. Inicialmente, serão feitas ações apenas para a mídia impressa. No 
próximo ano, serão feitos spots para rádios e comerciais para televisão.  
 
"Diferentemente do que foi feito no ano passado, quando comunicamos nossos 140 projetos 
sociais, tentamos, agora, delimitar o universo das ações em três pontos: meio ambiente, 
educação e vida saudável. O desafio foi desenvolver a campanha com pessoas que participam dos 
projetos e, assim, mostrar ao público o impacto positivo das ações na vida das pessoas", 
completa Simões.  
 
Em 2004, a Coca-Cola Brasil investiu R$ 40 milhões em projetos sociais empregando 28 mil 
pessoas diretamente e gerando 300 mil empregos indiretos. O projeto Prato Popular, presente em 
11 estados e servindo cerca de 3,5 mil refeições por dia, deverá chegar a outros três estados nos 
próximos meses. Na reciclagem, foram mais de 170 milhões de embalagens recicladas entre 
garrafas pet e latas de alumínio. 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14, 15 e 16 out. 2005, Comunicação, p. C-6. 


