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The Coca Cola Company 



      Tudo começou em 1886 quando John Styth Pemberton, um 
farmacêutico da cidade de Atlanta, criou uma bebida, a qual 
chamou de “tônico para o cérebro”. 
      O farmacêutico, que adorava manipular fórmulas medicinais, 
ao pesquisar um medicamento para amenizar dores de cabeça no 
porão de sua casa criou uma mistura líquida de cor caramelo que 
incluía extrato de noz de cola, um estimulante com alto teor de 
cafeína, e também extrato de folhas de coca. 
       Levou a mistura para uma farmácia, a Jacob’s Pharmacy. A 
farmácia colocou o copo do produto à venda por US$ 0,05 aqui 
no Brasil R$ 0,10. Frank Mason Robinson, contador de 
Pemberton, batizou a bebida de COCA-COLA, escrevendo o nome 
com sua própria caligrafia. Desde então o nome é escrito da 
mesma maneira.  



Cervejas: Xingu, Heineken, Kaiser,Kaiser Gold, Dos Equis, Sol, Gold,Summer, Bavária.    
Refrigarantes: Coca-Cola, Diet Coke, Coca-Cola Zero, Cherry Coke, Coca-Cola Light 
Lemon, Diet Coke Plus, Kuat, Sprite, Fanta, Aquários.    Hidrotônico :  I9.    Água: 
Charrua, Crystal.    Energético: Burn.    Isotônico: Powerade.   Tonica: schweppes.    

Sucos: Del Valle Mais, Del Valle Kapo, Del Valle Frut.    Achocolatado: Kapo. 
    

 
 

 



          Uma neozelandesa que morreu em fevereiro de 2012 teve 
dada como possível causa da morte a ingestão excessiva da Coca-
Cola. 
        

          Suas vendas cresceram de nove copos por dia em 1886 para 
mais de 1.4 bilhões de copos/dia em 2009.  
        

          Em 1998, um estudo realizado no Reino Unido revelou que as 
pessoas confiavam mais na marca COCA-COLA do que na Família 
Real.  
       

          Em 2009, a marca entrou para o Guinness (livro dos 
recordes) ao reunir o maior número de pessoas abrindo ao 
mesmo tempo uma garrafa “contour” de COCA-COLA em Dubai.  



          

         Apesar de a Coca-Cola Company negar há muito tempo, a 
agência antidrogas peruana, DEVIDA, disse que a companhia 
compra 115 toneladas de folha de coca do Peru e 105 toneladas 
da Bolívia por ano, para usar como ingrediente em sua fórmula 
secreta. Em 2005, na Bolívia, o presidente Evo Morales afirmou 
que a Coca-Cola usa a produção de coca na fabricação do 
refrigerante. 

 
 


