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Novos refrigerantes Coke Ultra e Pepsi Edge combinam sabor tradicional e menor teor de açúcar  
 
 
De olho no elevado número de consumidores que se preocupam com o peso mas preferem o 
sabor das colas tradicionais, as divisões norte-americanas das rivais Pepsi-Cola e Coca-Cola 
preparam o lançamento quase simultâneo de versões com metade do açúcar e das calorias dos 
refrigerantes normais - respectivamente Coke Ultra e Pepsi Edge -, que deverão entrar no 
mercado norte-americano em meados deste ano. 
 
Pepsi Edge 
 
Primeira a anunciar o lançamento, no dia 10 deste mês, a Pepsi-Cola North America revelou que a 
Pepsi Edge, em latas de 12 onças, será adoçada com um misto de frutose e adoçante artificial e 
terá um total de 20 gramas de açúcar, 20 gramas de carbohidratos e 70 calorias (metade das 
normais). 
 
A empresa não revelou a agência encarregada da ampla campanha de marketing prevista para os 
próximos meses, mas sugeriu que a ênfase será no teor de açúcar e não no de calorias. 
 
Coke Ultra 
 
A Coca-Cola North America, por sua vez, indicou nesta segunda-feira, dia 15, a Berlin 
Cameron/Red Cell (WPP Group) para a campanha de marketing integrado da Coke Ultra, que 
incluirá TV, mídia impressa e internet. A Berlin Cameron já coordena a verba de US$ 250 milhões 
da Coca-Cola Classic na região. 
 
A concorrência também foi disputada pela Martin Agency (Interpublic Group), uma das 
responsáveis pelo lançamento da Vanilla Coke. 
 
Mercado 
 
Segundo dados da Pepsi-Cola publicados por Advertising Age, o número de "consumidores 
duplos", que alternam o uso de colas diet com as tradicionais, saltou 75% nos últimos dois anos e 
hoje soma 60 milhões de pessoas (32% da população da América do Norte e 40% do volume de 
vendas). Ao mesmo tempo, indica a revista especializada Beverage Digest, em 2003 a Pepsi e a 
Coke perderam respectivamente 4,5% e 3% das vendas dos produtos clássicos, contra um 
crescimento de 6,1% e 5% das versões diet. No geral, o segmento de refrigerantes diet avançou 
15% no período. 
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