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A Coca-Cola, maior fabricante de refrigerantes do mundo, vai estrear uma campanha publicitária 
global nesta semana para revitalizar seu principal produto. Os novos anúncios para a Coca-Cola 
Classic trazem slogans como "Viva no Lado Coca da Vida" e "Sonhe no Lado Coca da Vida". Eles 
entrarão no ar durante a quarta de final da Associação Nacional de Atletismo Universitário na CBS 
neste fim de semana e o "American Idol" do canal Fox na próxima semana, informa a Coca-Cola, 
com sede em Atlanta, em uma nota.  
 
Os anúncios vão estimular as pessoas a desfrutarem de uma bebida calórica refletindo "momentos 
de vida simples e otimistas", detalha a empresa. A Coca-Cola ampliou o gasto anual com 
marketing e desenvolvimento de produto em US$ 400 milhões a fim de reverter cinco anos de 
declínio nas vendas da Coca-Cola nos Estados Unidos. A empresa deve investir mais para 
promover bebidas de crescimento rápido como a bebida energética Powerade, afirmam os 
investidores.  
 
A campanha de publicidade "Lado Coca da Vida" é a quarta importante da empresa desde 2000, 
quando a "Sempre Coca-Cola" terminou após sete anos. Mary Minnick passou a ser a quarta 
diretora de marketing em três anos quando foi promovida a vice-presidente executiva de 
marketing global e inovação em março de 2005.  
 
Os anúncios de TV serão acompanhados por publicidade em outdoors, na imprensa e on-line, e 
mais comerciais estarão disponíveis para exibição ao redor do mundo mais tarde neste ano, 
afirma a empresa. Além disso, a Coca-Cola vai patrocinar o concerto MyCokeFest, com a 
participação de Chris Brown, Collective Soul e Carrie Underwood em 2 de abril em Indianápolis, 
sede da quarta de final do campeonato.  
 
Em um dos novos anúncios, um jovem bebe Coca-Cola enquanto desce de bicicleta uma rua 
vazia, cruza várias paradas na cidade, o país e uma cidade até voltar para o ponto de partida com 
a garrafa vazia.  
 
Em outro anúncio que lembra uma campanha bem-sucedida anterior, letras brancas em fundo 
vermelho dizem: "Para sua informação, custa aproximadamente US$ 4,213,717,00 para comprar 
uma Coca-Cola para o mundo".  
 
O volume de consumo da Coca-Cola Classic nos EUA declinou 2% em 2005 para 1,8 bilhão de 
caixas, conforme os dados coletados pela Beverage Digest, uma revista especializada do setor. As 
remessas da Coke respresentam 41% de todo o volume de refrigerantes da empresa nos EUA.  
 
O mercado de refrigerantes norte-americano, que foi aquecido nos anos recentes pelos dietéticos, 
encolheu 0,2% para 10,2 bilhões de caixas no ano passado, segundo os dados da Beverage 
Digest. Esse foi o primeiro declínio global do setor desde que a publicação começou a rastrear a 
atividade de US$ 68 bilhões em 1985.  
 
O principal executivo, E. Neville Isdell, de 62 anos, ampliou permanentemente no ano passado a 
verba de marketing e de desenvolvimento de novos produtos em US$ 400 milhões para estimular 
as vendas. A Coca-Cola gastou US$ 2,48 bilhões em publicidade no ano que passou, segundo um 
documento regulamentar.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 31 mar. , 1 e 2 abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


