
"Projeto mundial da Coca-Cola tem início no Brasil
Multinacional veicula pela primeira vez ação publicitária focada exclusivamente em sua linha de bebidas light
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O Brasil antecipa-se a um pro-
jeto mundial da Coca-Cola e vei-
cula, pela primeira vez, uma ação
focada em portfólio, e não apenas
em um único produto. Desde
quarta-feira passada, dia 13, a
campanha apresenta de uma só
vez oito produtos do segmento li-
ght, entre refrigerantes e chás ge-
lados. Com essa estratégia, a mul-
tinacional pretende mostrar a sua
diversidade de bebidas de baixa
caloria para atender diferentes
preferências de sabor, estilos de
vida e ocasiões de consumo de um
número cada vez maior de pesso-
as que procuram por opções light.

A McCann-Erickson foi a agên-
cia responsável pela concepção da
iniciativa - - composta de mídia
impressa e materiais para ponto-
de-venda (PDV) - -, bem como a
adaptação e finalização do comer-
cial intitulado Skater, produzido
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pela O2 e filmado em São Paulo,
com criação assinada pela Publi-
cis Conseil, da França. A ação, que
se estenderá ao longo dos próxi-
mos quatro meses, conta ainda
com um filme de 30 segundos que

Coca-Cola investe pela primeira vez em campanha publicitária com as oito opções de bebidas do portfólio da sua linha light

será veiculado em salas de cine-
ma. Todas as peças trazem o slo-
gan "Calorias de menos. Sabor de
mais". Os valores relativos a inves-
timentos não foram revelados.

Segundo Mônica Horcades, aproveita cada momento da sua
diretora de marketing da Coca-
Cola Brasil, o filme para TV pre-
tende comunicar ao público con-

vida, independentemente de
morar na zona urbana ou rural.
"Por meio da metáfora do per-

sumidor a atitude light de quem sonagem que desliza pelas ruas

de São Paulo, o filme transmite
otimismo com leveza e alto as-
tral", complementa Mônica,
acrescentando que a companhia
também investiu em produção
de racks especialmente projeta-
dos para exibir nos PDVs os pro
dutos anunciados. A profissional
revela que cerca de 2,5 mil su-
permercados já receberam os
racks e a idéia é atingir mais 3,5
mil em todo o País.

Os investimentos da Coca-
Cola no segmento light são ple-
namente justificados pelo de-
sempenho do setor. Nos últi
mos dois anos o mercado diet
light cresceu em torno de 35%
em faturamento e em 2004
atingiu 12% de participação
nas principais categorias
produtos de baixa caloria, se
gundo dados do Instituto Mel
sen. A linha light da empresa é
formada por Coca-Cola Ligh
Coca-Cola Light Lemon, Kuat
Light, Fanta Laranja Light,
Fanta Uva Light, Sprite Zero,
Nestea Pêssego Light e Nestea
Limão Light.


