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Já faz um bom tempo que a Coca-Cola não consegue emplacar uma campanha 
publicitária memorável. Agora, a empresa pretende mudar isso e cativar a todos neste 
ano com uma nova iniciativa mundial centrada no slogan "Welcome to the Coke side of 
life" (algo como "Bem-vindo ao lado Coca-Cola da vida"). 
 
A frase pode até nos sensibilizar, como nunca antes em toda a história da empresa, mas 
tenho de dizer que ela não soa muito promissora. Em primeiro lugar, não tem a "pegada" 
que, por exemplo, "Think different" ("Pense diferente"), da AppleComputer, ou "Just do 
it" ("Simplesmente faça”), da Nike. Em segundo lugar, não diz nada sobre o produto, a 
pessoa que o está comprando ou sobre a experiência de quem o consome. E, acima de 
tudo, parece ser completamente sem sentido. 
 
Não devemos esperar muita racionalidade nos fatores que podem tornar uma campanha 
memorável. Poucos, afinal, poderiam prever que o "Whassup?" ("Qual é"), da Budweiser, 
iria tornar-se um fenômeno da cultura pop em quase todo o mundo. Mas pelo menos 
havia uma mensagem discernível em "Things go better with Coke" ("Tudo vai melhor 
com Coca-Cola", no Brasil), a grande campanha da Coca-Cola na década de 60, ;e em 
"It's the real thing" ("Isso é que é"), outro slogan memorável, utilizado nos anos 70. 
 
"Isso é que é" tornou-se particularmente um slogan de sucesso porque veio associado ao 
comercial intitulado "Hültop", que trazia o jingle 'Td like to buy the world a Coke" ("Eu 
gostaria de comprar uma coca para o mundo"). Mas os anúncios, em geral, pareciam ser 
mais dignos de lembrança antes do que agora; muitos de nós que vivemos aquela época 
ficamos horrorizados ao descobrir que ainda somos capazes de dizer os slogans e cantar 
os jingles dos comerciais de então. 
 
Para ser justo, o motivo não é necessariamente que os anúncios do passado eram 
melhores e mais persuasivos. Simplesmente os víamos mais vezes porque apenas poucos 
produtos eram anunciados e os mesmos comerciais eram repetidos incessantemente no 
pequeno número de canais disponíveis. A exposição contínua conseguia uma lavagem 
cerebral. 
 
O que aconteceu aos jingles? Um dos motivos para sejam raramente utilizados agora é 
que soam muito sentimentais e antigos para serem levados a sério. Em um ambiente de 
mídia altamente fragmentado, também é difícil alcançar o grau de exposição necessária 
para que funcionem efetivamente. Como um artigo no site do "The Seatle Times" 
destacou na semana passada, os anunciantes de hoje utilizam com mais freqüência 
músicas populares para transferir um conjunto já pronto de sentimentos e associações 
para o produto. 
 
A fragmentação da mídia tem muito a responder. Encontro paralelos entre o que vem 
acontecendo aos produtos de marca e o que aconteceu às antigas grandes estrelas do 
mundo artístico. Na época em que o cinema era o meio de entretenimento de massas 
predominante, os filmes e os famosos que apareciam neles eram muito mais importantes 
e memoráveis do que o são hoje. Atores de Hollywood como Greta Garbo, Humphrey 
Bogart, Ingrid Bergman e Cary Grant eram chamados de estrelas, precisamente para 
refletir seu status celestial, de serem pessoas em órbitas diferentes das nossas, quase 
deuses e deusas. 
 
Com a proliferação de novos canais de mídia, em especial as emissoras de TV, no 
entanto, a demanda por conteúdo aumentou e com isso, a demanda por mais estrelas. 
Os astros de Hollywood encontram-se agora disputando a fama com atores menores, 
apresentadores, comediantes, ídolos pop, personalidades esportivas, políticos, 



apresentadores de programas de entrevistas e evangelistas na TV. 
 
Agora, graças aos programas sobre a vida real, têm de concorrer até com as pessoas 
comuns. A diluição da fama produziu uma redução da "grandeza" das estrelas. Se antes 
eram consideradas celestiais, agora foram rebaixadas a meras celebridades. Precisamos 
ser um pouco cuidadosos aqui. Os economistas criticam a falácia da "porção de trabalho", 
a noção de que a quantidade de trabalho é fixa, a ser distribuída entre os trabalhadores, 
como se fosse um bolo. 
 
Da mesma forma, temos de ter cautela para não criar a falácia da "porção de fama", 
sugerindo erroneamente que haveria uma quantidade fixa de fama para sei distribuída. 
Na verdade, a quantidade de fama disponível aumentou fortemente desde os dias em 
que o "consumo" de celebridades pelo público consistia em ir ao cinema uma vez por 
semana. 
 
No mundo ocidental, as pessoas agora costumam passar horas por dia consumindo 
mídia. As economias, que em certos idos eram baseadas na agricultura e depois na 
indústria, cada vez mais giram em torno ao entretenimento e, deve-se notar, mais 
entretenimento do tipo em que todos entretêm já todos do que do tipo em que poucos 
entretêm a muitos. 
 
Vemos algumas das mesmas influências no caso dos produtos baseados em marcas. A 
Coca-Cola chegou a ter um status celestial, uma das poucas marcas reconhecidas 
internacionalmente. O conteúdo de açúcar da Coca-Cola, reconhecidamente, foi 
responsável, em parte, por diminuir a demanda pela bebida nos mercados ocidentais. 
 
Apesar do aumento no consumo, marcas famosas enfrentam muitos dos mesmos 
problemas que as pessoas famosas. A fragmentação dos canais de mídia dificulta que 
atinjam audiências em massa, enquanto a proliferação de mercadorias concorrentes dilui 
a fama de produtos antes estrelares. 
 
Isso não quer dizer que tudo esteja acabado para os grandes nomes. Vejam o Google, 
saindo do nada e em poucos anos desafiando* a Coca-Cola como marca mais famosa do 
mundo. O Google, é claro, tem um excelente slogan: "Don't be evil", ou "Não seja 
perverso" (no Brasil, o Google não usa nenhum slogan). Notavelmente, no entanto, 
tornou-se o que é hoje sem nunca ter feito anúncios. 
 
O novo slogan da Coca "Wellcome to the coke side of live" não estreou no Brasil e o seu 
lançamento ainda não foi definido. A campanha que está no ar no país trabalha o slogan 
"Viva o que é bom". Para o verão, a Coca-Cola fez uma adaptação no slogan, que passou 
a ser "Viva o que é bom jáhhh!" 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 jan. 2006, Empresas / 
Tendências & Consumo, p. B4. 


