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O sistema de gestão ambiental da Coca-cola
Roberta Lucas Scatolim (UNESP) robertasca@pop.com.br

Resumo:  O  presente  trabalho  mostra  o  produto  Coca-cola  voltado  a  estética,  ao  
posicionamento de mercado e a excelencia no cuidado ambiental. Traz um breve histórico 
das embalagens e enfatiza a marca como ecologicamente correta. Para tanto, foram citados 
várias açoes e esforços dentro e fora da empresa, o que justifica a responsabilidade social,  
tais como reciclagem, conservação de água e energia e tratamento de resíduos industriais e  
ar limpo. 
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1. Introdução

No  processo  de  design  a  técnica  e  a  metodologia  são  fundamentais  para  o 
desenvolvimento  de  embalagens  de  produtos  e  a  conseqüência  dessas,  quando  estiverem 
obsoletas  meio  ambiente.  O cuidado com o  produto  começa na  produção,  passando pela 
distribuição, ponto de venda e desuso. 

Esse  estudo  tem  como  proposta  analisar  o  refrigerante  Coca-Cola,  enfatizando  o 
aspecto estético na  criação da embalagem, que  procura  adequar-se  ao mercado com uma 
metodologia voltada ao eco design e ao desenvolvimento sustentável.

O  Design  é  uma  ferramenta  importante  do  marketing,  um  papel  fundamental  no 
processo de criação de produtos. 

Mesmo a Coca-Cola, um produto líder em vendas e com posicionamento de mercado, 
é fundamental o uso de técnicas e metodologias, cujo objetivo é aprimorar o design e traçar 
diretrizes capazes de manter esse posicionamento.

Sendo o processo de Design uma concepção metodológica na solução de problemas do 
homem, este torna-se um diferencial  da industria, dentro de um mercado concorrido, cujo 
sucesso de um produto deve ser estável e ao mesmo tempo dinâmico. A tecnologia colaborou 
para a produção em série, porém a pressa e a imperfeição são pares, dessa forma o tempo 
disponibilizado para  o  desenvolvimento de  um produto,  com pesquisa e  metodologia é  o 
responsável  para  desvendar  os  anseios  do  consumidor,  acompanhar  ou  criar  tendências, 
expandir o mercado e principalmente, aplicar corretamente os investimentos."A liderança na 
preservação do meio ambiente é a nossa principal diretriz de cidadania corporativa." Essa é a 
doutrina do Sistema de Gestão Ambiental da Coca-Cola, chamado eKOsystem, que através da 
práxis e a excelência na gestão ambiental. 

Criou o eKOsystem em 1997 , cuja finalidade é o gerenciamento de resíduos sólidos, 
com  programas  internos  de  incentivos  a  projetos  auto-sustentáveis  de  coleta  seletiva  e 
reciclagem, como as cooperativas de catadores autônomos. Além disso, a Coca-Cola faz o 
tratamento de efluentes industriais, o controle de emissão de gases da frota automotiva, o uso 
racional da água e da energia e a proteção da camada de ozônio, entre outras atividades, que 
estão no site da Companhia. 

Essas  medidas  caracterizam-na  como  uma  indústria  ecoeficiente.  São  políticas 
intrínsecas nas operações diárias da empresa. Essa responsabilidade ambiental da Coca-Cola, 
de colaboradores comerciais e do eKOsystem possui cinco valores: 

• Compromisso em proteger e preservar o meio ambiente
• Cumprir e exceder os requisitos
• Minimizar o impacto, maximizar as oportunidades
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• Responsabilidade
• Comunicação
A precaução de um produto deve ir além da venda, essa é uma visão onipresente do 

processo de produção de um produto, que requer uma metodologia que se preocupe com o seu 
ciclo de vida. 

2. Os programas de gestão ambiental da Coca-cola

A gestão ambiental é parte integrante do lançado Em 2004, Sistema da Qualidade da 
Coca-Cola Evolução 3 (SQCC), abrangendo as áreas de qualidade, de meio ambiente e da 
segurança e  prevenção de acidentes.  Possui  normas internacionais  ISO 14001:1996 (meio 
ambiente);  ISO 9001:2000 (qualidade) e a BSI OHSAS 18001:1999 (saúde ocupacional e 
segurança no trabalho), com as certificações internacionais SGS e Lloyds of London. Além 
disso, o eKOsystem possui ISO 14001, que vai além do compromisso exigido pela legislação 
ambiental. Esse modelo é padronizado em toda Companhia, o que permite o desenvolvimento 
de programas e atividades, adaptados à realidade local e à legislação vigente, nos países em 
que a Coca-Cola atua. 

Tais condutas além de promover a responsabilidade ambiental, fazendo parte da rotina 
cultural da empresa, ampliam os custos de suas atividades operacionais, ao gerar economia de 
recursos – energia, água, embalagens etc. 

A  Coca-Cola  prioriza  a  ecoeficiência  definido  pelo  Conselho  Mundial  de 
Desenvolvimento Sustentável como “a produção de bens e serviços a preços competitivos, 
que tragam satisfação e qualidade de vida ao consumidor, ao mesmo tempo em que reduz a 
geração de poluentes e o uso de recursos, considerando todo o seu ciclo de vida, em um nível 
que seja no mínimo o que se estima ser suportado pela Terra”. 

Com isso, vem conquistando metas, em toda sua cadeia produtiva, com a economia de 
recursos,  recuperação  de  insumos,  diminuição  das  perdas  e  atribuição  de  maior  valor 
agregado ao processo. Ações que promovem cidadania, com o controle de  fontes de poluição 
e preservação do meio ambiente, apoiando instituições e projetos sociais, além disso gera 
empregos e fontes alternativas de renda para populações carentes. O resultado vai além da 
preservação com o meio ambiente. Um cuidado social, econômico e cultural.

No Brasil, a Coca-Cola possui vários programas ambientais, como: 
RECICLAGEM

• Programa Coca-Cola Reciclou, Ganhou
• O exemplo começou em casa
• Ações na comunidade
• Conscientização ambiental
• Cooperativas maximizam reciclagem

CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA
• Programa Água Limpa
• Programa de Conservação de Energia

TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS
AR LIMPO

• Proteção da camada de ozônio
• Operação Qualidade do Ar

Hoje,  a  Coca-Cola  Brasil  apoia  oito  projetos  auto-sustentáveis  de  cooperativas  de 
catadores autônomos, como: 

• RioCoop 2000 – Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem, no Rio de Janeiro (RJ), 
em parceria com a Andina; 

• Ecos do Verde, em Santo Ângelo (RS), com a Vonpar;
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• Oficina Verde Vida, em Chapecó (SC), com a Vonpar; 
• Casa das Mangueiras e  Cooperútil,  em Ribeirão Preto (SP),  com a Companhia de 

Bebidas Ipiranga; 
• Emaús, em Fortaleza (CE), com a Norsa;
• Recicla Conquista, em Vitória da Conquista (BA), com a Norsa e 
• 100 Dimensão, em Brasília, com a Brasal

Dentro da economia globalizada, uma indústria ecoeficiente consegue produzir com 
baixo custo, manter um padrão de qualidade e excelência empresarial. Por isso, a Coca-Cola 
em constante busca de oportunidades de economia principalmente de energia e água,  que 
podem representar até 60% dos custos de utilidades no processo industrial. 

Hoje,  o  mercado mundial  procura um padrão de produção e  consumo econômico, 
social e ambiental. O eco-design promove a cultura da racionalidade na empresa, assegura que 
um produto  seja  proveniente  do  uso  racional  de  energia,  de  água  e  de  matérias-primas, 
incluindo estudos de biodeterioração.

2. EcoDesign

EcoDesign é uma tendência em projetar produtos voltados a funcionalidade, manuseio 
e  sistema,  com objetivo  de  reaproveitar  materiais.  Um conceito  aplicado  às  embalagens, 
adequando-as à realidade ecológica, como toxicidade, escassez, renovação e reciclagem, a 
preferência  por  embalagens  incolores  e  rótulos  sem  cola.  Entre  outras  formas  de 
conscientização como incentivo ao uso de refil.

A utilização de técnicas de desenvolvimento de produtos deve possibilitar a geração de 
produtos ligada  ao EcoDesign com o mínimo de impacto ambiental. 

A escolha por estudar  a  Coca-Cola deve-se a  sua capacidade de ser  uma empresa 
ecoeficiente.  Uma  filosofia  padronizada  através  do  seu  Sistema  de  Gestão  Ambiental, 
consegue reduzir,  reutilizar e reciclar seus produtos,  principalmente as embalagens, o que 
contribui para a minimização dos impactos no meio ambiente. 

O uso da palavra design hoje é comum e explorado pela mídia, que agrega o poder do 
design como valor de imagem do produto. Porém a exposição exacerbada deixa a desejar 
informações sobre o produto, o conteúdo. Há confusão do design como marca.

Justificar a função do design como atividade geradora de benefícios tangíveis é uma 
tarefa árdua. Ao longo do tempo, foram criadas necessidades hoje imprescindíveis ao homem. 
São valores agregados considerados intrínsecos à civilização. Bens que, na maioria das vezes, 
simbólicos, com uma representação fundamental no cotidiano.

O  Design  surgiu  da  necessidade  humana.  A  concepção  contemporânea  considera 
ultrapassada a separação ente Belas Artes e Artes Aplicadas. Passam a abordar a expressão 
subjetiva e a função objetiva, associando a interpretação individual e a criação como Belas-
artes e a finalidade e uso como artes-aplicadas. “A forma acompanha a função”. O necessário 
e o belo.

O  Design  de  produtos  utiliza  ferramentas  metodológicas  de  planejamento  e 
desenvolvimento  do  projeto  no  intuito  de  atender  a  demanda  da  empresa  e  do  usuário, 
fundamentado em aspectos culturais, estéticos e simbólicos, principalmente funcional. 

Apenas no início do século  XX, que houve a união da teoria do  design e a prática 
através de novos meios de produção, por intermédio de Walter Gropius, fundador  da Bauhaus 
em 1919. 

De forma generalizada, o design precisa da tecnologia e do processo industrial, tais 
ferramentas  trarão  utilidade,  simplicidade,  custo  adequado,  funcionalidade,  estética,  e 
simbolismo. 
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O planejamento e fabricação estão em constante adequação aos padrões de consumo e 
as  tendências. Um fator determinante nas mudanças de conceitos, estilos e movimentos,  cuja 
aplicação de materiais e meios técnicos, formam opiniões e criam estilos. 

Reconhecida a importância do Design no cenário Internacional Tony Blair, afirmou no 
Design Council  Britânico,  "O bom design não é  simplesmente  estética,  ou fabricar  produtos  de  fácil  
utilização. É a parte central dos negócios adicionando valores a produtos e criando novos mercados". 

No Brasil a valorização do design como fator de desenvolvimento social, econômico e 
cultural,  é recente.  Essa consciência foi  efetiva em novembro de 1995, com a criação do 
Programa Brasileiro  de  Design,  pelo  MICT -  Ministério  da  Indústria  do  Comércio  e  do 
Turismo. Uma proposta que procura mudar o conceito relacionado a atividade e os benefícios 
do design. O reconhecimento desse beneficio provoca a conscientização causa-efeito sobre o 
produto.

Na Inglaterra, o design e a publicidade são pares,  isso agrega valor ao produto  e 
estimula as necessidades  sociais. Principalmente cria a identidade do produto e a fidelidade 
do usuário. 

Essa metodologia poderá adequar-se a necessidade de mercado, e que pode ocorrer em 
qualquer etapa do ciclo de vida do produto, com objetivo de aprimorar a técnica, a demanda e 
como  faz  a  Coca-Cola  a  conseqüência  de  resíduos  no  meio  ambiente.  Uma  empresa 
ecologicamente  correta  que  forma  a  uma   cultura  material  mundial,    influenciando  na 
qualidade do ambiente, promovendo ações educativas cotidianas, que  vão além da educação 
de reciclagem e filtro de resíduos. 

Nessa fase tecnológica, há uma nova filosofia entre os  designers sobre as soluções 
individualistas  contra  as universais.  Um antagonismo entre  satisfazer as necessidades  do 
individualismo  no  design,  como a  produção de resíduos, de outro lado uma concepção 
global sobre os efeitos a longo prazo. Em outras palavras, nossa cultura material global se dá 
através de ações entre designer – empresa – usuário, que serão determinantes no futuro.

4. Embalagens da Coca-cola

Um dos princípios do design de embalagem é o conhecimento dos hábitos e atitudes 
dos consumidores em relação aos produtos. Desse modo a função básica, além de fatores 
estéticos e emocionais, como forma e aos elementos gráficos, logotipos, marcas e símbolos 
destinados à comunicação visual, é garantir integridade e conservação, durante a distribuição 
e o consumo. O design de embalagem integra o tangível e a imagem. Isso faz com que, muitos 
produtos estão posicionados há mais de um século no mercado e na mente do consumidor. Em 
muitos casos, a marca passa a ser sinônimo de produto, como é o caso do Bombril, Leite 
Moça, Coca-Cola, Gillete, Maisena, Zíper, etc.

A embalagem tem conseqüências ambientais relevantes na concepção e produção. A 
educação de reciclagem está presente no cotidiano da empresa e da sociedade. 

O histórico das campanhas e embalagens da Coca-Cola no Brasil está  disponível no 
endereço eletrônico: 
 http://www.cocacolabrasil.com.br/arquivos/ic/Historico_embalagens_campanhas.pdf
Acesso em 13 de março de 2006 
• A Coca-Cola chegou informalmente ao Brasil em 1941, por  Pernambuco;
• A produção começou no Recife, na Fábrica de Água Mineral Santa Clara;
• A primeira fábrica foi instalada, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro;
• No dia 18 de abril de 1942, saíam da Rio de Janeiro Refrescos (nome da fábrica carioca) o 
primeiro lote  de  garrafinhas  de  Coca-Cola,  na  embalagem de  185 ml,  única  existente  na 
ocasião;
• O concentrado e o gás vinham dos EUA e o xarope era feito no Rio;
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• Foi ainda na década de 40 que a Coca-Cola implantou o sistema de franquias no Brasil;
• A primeira autorização para a fabricação do produto foi concedida à Industrial de Refrescos, 
do Rio Grande do Sul, seguida pela Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, em São Paulo;
•  Em 1950, a  Coca-Cola já contava com 11 fábricas espalhadas pelos estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul;
• Em 1948, Coca-Cola fazia seu primeiro patrocínio, do programa "Um milhão de melodias", 
na Radio Nacional;
• Nesta época, início da década de 50, foi criado o slogan "Isto faz um bem" tema da Coca-
Cola por 14 anos;
• Em 1959, a Coca-Cola implantou o sistema de vendas a domicílio, em São Paulo;
• No final da  década de 60, o Brasil contava com mais de  20 fábricas de Coca-Cola  e o 
concentrado, até então importado, passou a ser feito no Brasil, no Rio de Janeiro e, a partir de 
1990, em Manaus;
• No início dos ano 70 surgiu a nova campanha da marca Coca-Cola -"Isso é que é”;
• Em 1979, foi a vez do "Dá mais vida" e "Abra um sorriso";
• Em 1981, a Coca-Cola lançou o refrigerante em lata;
• Em 1982, surgiu a campanha “É isso aí”;
• Em 1988 surgiram as embalagens one way e a tampa de rosca;
• Em 1990 a nova campanha, "Emoção Pra Valer” entra no ar;
• Na virada para 1990, colocou no mercado a Big Coke (dois litros) e a embalagem 1,25L;
• Também em 1990 foi lançada a lata de alumínio para toda a sua linha de produtos;
• Na década de 90 surgiu também a Superfamília, garrafa plástica retornável de 1,5 L;
• 1992 foi o ano de lançamento da campanha “Sempre”;
• Em 1999 foi lançada a embalagem de 2,5 litros;
• Também em 1999 foi o ano em que foi lançado o slogan “Curta”;
• Em 2001, a Coca-Cola lançou a campanha com o slogan “Gostoso é Viver”;
• Em 2001 foi relançada a garrafinha de vidro contour de 237ml (8oz);
A constituição da embalagem passou por várias etapas.
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A Coca-Cola foi 
inventada  em 
1886  por  John 
Pemberton,   ele 
usava  garrafas 
lisas com rótulos 
de  papel 
marcados 
"Coca-Cola 
Syrup  and 
Extract" para 
distribuir  o 
xarope  para  as 
fábricas  de 
refrigerantes.

Em  1894  Joseph  A. 
Biedenharn  de  Vicksburg, 
Mississipi, foi o primeiro a 
colocar  bebida  gaseificada 
em garrafas.  As  primeiras 
garrafas  a  conter  Coca-
Cola  gaseificada  foram as 
garrafas Biedenharn’s Soda 
Water,  marcadas 
"Biedenharn  Candy  Co., 
Vicksburg,  Miss.  Não 
tinham a  marca  registrada 
Coca-Cola.  Comportavam 
178  ml,  ao  invés  de 
tampinha, tinham rolhas da 
Hutchinson.  Em  1897, 
aValdosta  (Georgia) 
Bottling Works pertencente 
à  R.  H.  Holmes  e  E.  R. 
Barber,  foi  a  segunda 
empresa  a  colocar  Coca-
Cola  gaseificada  em 
garrafas. 
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Fonte:  Coca-  Cola  Brasil.  A  História  da  Coca-Cola  no  Brasil.  Disponível  em: 
<http://www.cocacolabrasil.com.br/quemsomos/historia/historia.asp#> Acesso em 26 jul. 2006.
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A partir de 1899, surgem as primeiras garrafas com a marca Coca- Cola 
moldada no vidro. 
As primeiras garrafas marcadas, nessa novo foram as de rolha Hutchinson. 
O uso das garrafas Hutchinson para Coca-Cola, durou pouco. Após dois 
anos as mais seguras e baratas garrafas de gargalo tipo coroa tornaram-se 
o padrão da indústria.
  

Acima estão alguns exemplos das garrafas de gargalo tipo coroa. Moldadas à mão e à sopro, o vidro era 
misturado em pequenas porções, e o tamanho das garrafas não era padronizado, havia diversas formas, 
cores e tamanhos. 

Esse  tipo  de 
embalagem,  cujo 
gargalo  em  forma  de 
coroa   também  foi 
identificada  contendo 
Coca-Cola.  A  marca 
registrada era moldada 
no vidro, na tampinha, 
e  havia  um  rótulo 
impresso de papel  em 
forma  de  losango 
colado  no  lado  da 
garrafa.
 

A  Coca-Cola  Company 
reconheceu  a   necessidade  de 
uma  garrafa  padronizada  para 
Coca-Cola,  criando  assim  a 
identidade do consumidor com 
o  produto  em  meio  aos 
crescentes imitadores. 
Vários  fabricantes  de  garrafas 
enviaram  designs  para 
aprovação. B. F. Thomas.  pôs 
em  prática  o  protótipo  de 
garrafa. O design foi escolhido 
em  1916,  inspirado  em  uma 
vagem de cacau. A cor do vidro 
escolhida  foi  verde  clara, 
denominada   hoje  de  "Verde 
Geórgia". 

Em 1920, a garrafa foi padronizada, denominada Saia-Funil,  pois 
seu  design  assemelhava-se  ao  vestido  de  moda  da  época.  Foi 
patenteada  em 16 de Novembro de  1915,  com relevo abaixo da 
embalagem: Coca-Cola Trademark. Patenteou a garrafa em 1923 e 
registrou a forma da garrafa como um patente de design em 1937. 
A forma clássica da garrafa Saia-Funil como marca foi registrada 
em 12 de Abril de 1960.

http://www.cocacolabrasil.com.br/quemsomos/historia/historia.asp#
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A embalagem cria a identidade da empresa que representa, uma forma de meio de 
comunicação do produto. O design de embalagem garante a comunicação com o consumidor, 
expõe  o  produto,  mesmo  que  não  seja  tangível.  Segundo  dados  da  ABRE/FGV,  muitos 
produtos detém  a embalagem como símbolo. 

Com a tecnologia e a abertura a importação de produtos o uso do design intensificou-
se,  tornando-o  um  "vendedor  silencioso".  Tal  utilização  vai  além  do  ponto-de-venda,  o 
cuidado abrange  desde  a  criação  ou  relançamento  até  o  desuso  desse  no  ambiente.  Esse 
caminho inclui:  funcionalidade,  reaproveitamento  de materiais,  reciclacidade  entre  outros, 
como: matérias-primas e processos produtivos adequados, retenção de custos na fabricação, 
qualidade, transporte, etc.

Com esse objetivo, a Coca-Cola Brasil implementou os projetos: os programas Água 
Limpa e Conservação de Energia. 

Programa Água Limpa, constitui no uso racional da água, que é fundamental para a 
fabricação de refrigerantes e no processamento de frutas. Assegurando a qualidade da água 
(afluentes e efluentes) e o uso e reuso deste recurso natural. 

Esse  projeto  da  Coca-Cola  no  Brasil  foi  criado  em  1995,  promove  ações  para 
conservação  dos  recursos  hídricos,  cujas  fábricas  a  desenvolvem  projetos  que  ajudam a 
reduzir o consumo de água e diminuir as descargas de efluentes. 

Através desse conceito padronizado, a Coca-Cola consegue fazer o mapeamento do 
consumo,  através  do  balanço  hídrico,  evitando  o  desperdício  economizando  no  processo 
industrial. Segundo dados da própria Coca-Cola, “em 1993, o consumo de água do Sistema 
Coca-Cola no Brasil girava em torno de 5,5 litros por cada litro de refrigerante produzido.

Hoje,  essa média é  de 2,26 litros de água/litro de bebida – bem abaixo da média 
mundial, que é de 2,88 litros. E algumas unidades brasileiras estão entre as fábricas do mundo 
com o menor consumo de água por litro de refrigerante.”

Programa de Conservação de Energia: além da água, a energia também é valorizada 
pela Coca-Cola. Devido a isso, em 1997 implementou  o Procel (Programa de Combate ao 
Desperdício  de  Energia  Elétrica),  criado  pela  Eletrobrás  para  a  industria,  junto  a  Furnas 
Centrais Elétricas e Cepel (Centro de Pesquisas da Eletrobrás). 

Tais estratégias  minimizaram em até 20% os gastos com energia de produção. Através 
de  equipamentos  que  consomem  menos  energia  e  usam  tecnologias  limpas  –  como 
transformadores a seco (sem o uso de óleo ascarel) e ar-condicionado sem CFC,  automação 
do sistema central de refrigeração e dos elevadores. 

Outra  medida é garantir  a  qualidade do ar,  através de dois  projetos  de combate à 
emissão  de  gases  poluentes  na  atmosfera:  Proteção  da  Camada  de  Ozônio  e  Operação 
Qualidade do Ar. 

A  Coca-Cola  Brasil  acompanha  tendências,  faz  parte  do  Cempre  (Compromisso 
Empresarial para Reciclagem), cuja função é incentivar o gerenciamento de resíduos sólidos 
no Brasil. 

Há um direcionamento e a reutilização dos materiais recicláveis como: papel, garrafas 
PET, rolhas, filmes, cartuchos, etc., dentro e fora da empresa. Uma estratégia inteligente, que 
estimula a motivação pelo viés que a técnica do EcoDesign, cuja proposta estratégica para o 
desenvolvimento de produtos, associa o sistema de gestão ambiental aos materiais e processos 
de fabricação. EcoDesign envolve, além do projeto,  a influência do Design durante a criação 
e  desenvolvimento  do  produto,  que  tem  como  compromisso  a  responsabilidade  social  e 
ambiental, nessa tendência de desenvolvimento sustentável.
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5. Considerações finais

Como metodologia esse trabalho se propôs analisar  o conceito de qualidade da Coca-
Cola em relação ás embalagens e ao Sistema de Gestão Ambiental que aplica o EcoDesign. A 
proposta é conhecer a legislação e normas existentes, bem como a importância do design 
como fator gerador de qualidade.

Para CHIZOTTI:1991, a pesquisa qualitativa privilegia algumas técnicas, que ajudam 
a desvendar fenômenos latentes como a observação, o histórico de vida do participante, a 
análise  de  conteúdo,  a  identificação  do  problema  e  sua  delimitação,  que  condicionam a 
descrição de dados. 

A pesquisa de campo terá a finalidade técnica para a coleta numérica dos dados, bem 
como  analisar  como  está  o  acompanhamento  a  tendência  do  EcoDesign.  “O  método 
funcionalista considera, de um lado, a sociedade como uma estrutura complexa de grupos ou 
indivíduos, reunidos numa trama de ações e reações sociais; de outro, como um sistema de 
instituições  correlacionadas  entre  si,  agindo  e  reagindo  umas  em  relação  às  outras.” 
(LAKATOS, et al., 1991: 85).

Para Gil (1996) a pesquisa documental ou bibliográfica será constituída por livros, por 
artigos  científicos  e  pela  internet,  o  que  possibilitará  a  fundamentação  teórica  e  práticas 
necessárias ao processo de análise das informações obtidas, bem como para a identificação 
das informações de campo. 

O presente trabalho apresenta um estudo exploratório-descritivo, avaliará o EcoDesign 
como conceito empresarial contemporânea. Será baseado nas vantagens da preocupação com 
o meio ambiente, tomando como objeto as embalagens e coletas de resíduos da Coca-Cola.

Aborda,  especificamente,  dois  aspectos:  as  mudanças  estéticas  da  Coca-Cola, 
readaptadas ao longo do tempo para manter o posicionamento e a estética de acordo com a 
demanda.  Outro  aspecto  a  ser  enfatizado  é  a  consciência  ecológica  da  empresa,  cuja 
embalagem é o primeiro passo do Sistema de Gestão Ambiental da Coca-Cola, através do 
reaproveitamento de embalagens, captação de resíduos e reciclagem de energia e matérias-
primas.  Além de  impedir  que  estes  afetem a  natureza,  o  Sistema  faz  a   reutilização  de 
materiais que seriam desperdiçados 
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