HISTÓRIA
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Coca-Cola Brasil no País.
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MARCAS MEMORÁVEIS
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PET recicladas após o consumo.

Além disso, a marca é falada em vários idio-

Inovação recente aconteceu com a criação

produtor de bebidas não-alcoólicas do País

mas como árabe, aramaico, bengali, coreano,

da plataforma de Real Time Marketing para a

e atua nos segmentos de águas, chás, refri-

hebraico, hindi, inglês, japonês, mandarim,

Copa do Mundo da FIFA™ 2014, transforma-

gerantes, néctares, bebidas esportivas e ca-

russo e tailandês, ente outros. Em 2016 são

da em uma estrutura permanente. Em 2016,
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açúcares e Café Leão.

global de marca única, que, pela primeira vez
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na história da The Coca-Cola Company, reúne

gera 600 mil empregos indiretos. Os investi-

MARKETING E COMUNICAÇÃO

as versões de Coca-Cola em uma única cam-

mentos entre 2012 a 2016 superaram a casa

Não há como negar que o marketing e a co-

panha criativa: “Taste the feeling”, ou “Sinta o

dos R$ 14 bilhões, um valor 50% acima do in-

municação da Coca-Cola são arrojados e ino-

sabor” no Brasil.

vestido no período anterior. Em 2013, atingiu

vadores. Do casamento de mais de 70 anos

a neutralidade, repondo no meio ambiente

com a agência McCann, os consumidores pas-

MERCADO

100% do volume de água utilizado no pro-

sam a associar a marca a prosperidade, oti-

A The Coca-Cola Company é uma das maio-

cesso produtivo, devido aos altos investimen-

mismo, bem-estar, emoção, felicidade.Hoje, a

res empresas do mundo e seus números são

tos em gestão hídrica e no desenvolvimento

marca é atendida por uma gama de agências

a prova disso. Presente em 206 países, esti-

de programas de geração e retenção de água

no mundo todo.

ma-se que venda diariamente mais de 900

em bacias hidrográficas.

No início, as campanhas no Brasil tinham

milhões de garrafas. Não à toa a Interbrand

Coca-Cola transcendeu as variações de

foco em apresentar o produto, ensinando o

avalia a marca em US$ 81,5 bilhões, a tercei-

sabores e de embalagens para estender a

público a consumi-lo. “Tome Coca-Cola bem

ra mais valiosa do planeta. São pelo menos

marca em direção a coleções como a Coca-

fria”, dizia um cartaz de 1943. Também des-

130 mil colaboradores e um faturamento

-Cola Jeanse Coca-Cola Shoes (tênis, sapati-

tacam os atributos do líquido – “sua pureza

anual projetado de US$ 20 bilhões. Na sede

lhas e sandálias), dirigidos ao público jovem.

incomparável, seu sabor delicioso e refrescan-

mundial, em Atlanta, nos EUA, a empresa

As coleções são comercializadas em oito lojas

te” – e sugerem momentos para que ele seja

mantém o World of Coca-Cola, uma mistura

próprias e mais de 760 multimarcas no Brasil.

saboreado: “em reuniões, às refeições e nos

de museu interativo e parque temático. Em

A popularidade da marca está estampada

seu salão de degustação é possível experi-

no mundo virtual. São 93 milhões de curtidas

A música é usada com força pela marca

mentar mais de 60 refrigerantes da marca.

na fan page do Facebook; 650 mil seguido-

que cria verdadeiros sucessos, como o céle-

Nele também está o cofre contendo sua no-

res no Twitter, outros 850 mil no Linkedin e

bre jingle da campanha “Isso é que é”: “Isso é

tável fórmula secreta.

695 milhões de visualizações no YouTube.

que é / É a vida presente / Tudo que a gen-
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esportes”.

Inaugurado o World
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Coca-Cola Brasil

of Coca-Cola, em

Lançamento

Produção e venda no Brasil

adquire a Sucos Mais

Atlanta (EUA),

da Bottle-

das garrafas especiais feitas

e diversifica sua linha

mistura de museu

to-Bottle,

de alumínio, totalmente

de marcas e produtos;

interativo e parque temático;

embalagem

recicláveis

Lançamento da Coca-

Lançamento da Diet Coke Plus e

PET produzida

Cola Zero; Chegam

da Coca-Cola Orange

parcialmente

Coca-Cola With Lime,
Diet Coke With Splenda,

2009

Coca-Cola Raspberry;

Lançamento das mini latas

Coca-Colca Light Sango

com 90 calorias; Lançamento

2004
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O Sistema Coca-Cola Brasil é o maior

com garrafas PET
recicladas após o

2016

consumo

Anunciada estratégia global
de marca única: “Taste the

da Coca-Cola Plus Green Tea

2014

(Japão); lançada a máquina

Criação brasileira da

no Brasil; Lançamento da

automática Coca-Cola Freestyle,

plataforma de Real

Coca-Cola com Stevia e 50%

que permite a mistura de 125

Time Marketing para

menos açúcares no Brasil;

tipos de refrigerantes

a Copa do Mundo da

Lançamento do Café Leão

FIFA™ 2014

feeling”, ou “Sinta o sabor”

MARCAS MEMORÁVEIS

Coca-Cola sempre teve uma linha de comunicação arrojada
e inovadora, associando a marca a prosperidade, otimismo,
bem-estar, emoção, felicidade
5

27

te sente / Tudo que a gente quer/ Aproveite

gans “Abra um sorriso” e “Coca-Cola dá mais

Pelé estrela como garoto-propaganda; “Jun-

o momento com Coca-Cola /Olhe a vida de

vida”. As peças – Zico e Chico Anysio estrelam

tos na paixão pelo futebol” é a assinatura da

frente / Viva tudo que sente/ Isso é que é /

filmes – expressam a esperança de um Brasil

vez. Já em 2006, entra no ar a campanha “Viva

Coca-Cola é que é”.

novo, mais leve, diferente daquele envelhecido

o lado Coca da vida”. Em 2009, estreia o slo-

pela ditadura militar.

gan global “Abra a felicidade”.

Já na década de 1950, no impresso, na TV
e no rádio, a comunicação da Coca-Cola ex-

Nos anos de 1980, “Coca-Cola é isso aí”

No ano de 2014, a Coca-Cola lança a cam-

plora palavras como “qualidade” e “pureza”. Os

mostra cenas de pessoas sorrindo, vivendo

panha “Descubra sua parada para não ficar

slogans “Isto faz um bem” e, a seguir, “A qua-

momentos de prazer, são embaladas com

parado”. Em 2015, o refrigerante resgata o

lidade de Coca-Cola inspira confiança” refor-

músicas customizadas, fáceis de assimilar.

hábito de fazer as refeições em família e põe

çam a ideia.

O marketing promocional também marca

no ar a campanha “Mesa da felicidade”. O ca-

Na década de 1960, entram em cena os

o período com os colecionáveis, como o ioiô

minhão vermelho aparece numa rua do bairro

momentos especiais de consumo e as refei-

e a caixinha de minigarrafas. Ao mesmo tem-

de Pinheiros, em São Paulo, e convida famílias

ções em família. Nesse período, surge com

po, o caminhão de entregas complementa os

vizinhas para comer juntas.

força o slogan “Tudo vai melhor com Coca-

esforços de comunicação se consolidando na

Em 2016, é lançada a estratégia global de

-Cola”.

paisagem brasileira. A partir dos anos de 1990

marca única, que reúne todas as variantes de

A década é de 1970, no contraponto à

e até hoje, os ursos polares dão o espetáculo

Coca-Cola pela primeira vez em uma única

Guerra Fria, o refresco borbulhante celebra a

e são adotados pelo país tropical. Mais do que

campanha criativa, com o slogan “Taste the

amizade e a união. Comercial icônico e veicu-

nunca, posiciona-se como a companheira de

feeling”, ou “Sinta o sabor” no Brasil. A estra-

lado mundialmente é o “Hilltop”: um grupo de

todas as horas, e “Sempre Coca-Cola” trans-

tégia de marca única estende o apelo icônico

jovens se reúne no pico de uma montanha para

forma-se na frase de efeito.

da Coca-Cola original a todas as versões da

cantar uma canção a favor da paz mundial. E

Ao mesmo tempo, a bebida funde-se ao

ainda nos anos de 1970, entram no ar os slo-

futebol-arte, ao futebol-moleque. Em 2002,

marca e reforça o compromisso de oferecer
opções ao consumidor. MM

O Programa “Reciclou, Ganhou” marca o pioneirismo da empresa em reciclagem no Brasil e o Coletivo
Coca-Cola promove oportunidades econômicas nas comunidades de baixa renda
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MARCAS MEMORÁVEIS

A partir dos anos de 1990, e até hoje, os ursos polares dão o
espetáculo e são adotados pelo País tropical, posicionando a
marca como a companheira de todas as horas
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