
O zero está com
Fabricantes de refrigerante podem aposentar classificações light e diet

orno boa parte das indústrias de
consumo, de tempos em tempos
os fabricantes de refrigerantes pre-
cisam se reinventar, num processo

cujo objetivo, claro, é aumentar as vendas.
A onda propagada nos últimos meses faz
parte desses movimentos cíclicos, e pode ser
resumida pela multiplicação dos chamados
refrigerantes zero açúcar nos pontos-de-venda
brasileiros. Segundo os fabricantes, tal tendên-
cia foi desencadeada por duas constatações
de mercado. A primeira é que os jovens, res-
ponsáveis por gordas fatias do setor, passa-
ram a torcer o nariz para as palavras light e
diet, consideradas ultrapassadas por eles. Em
segundo lugar há a suspeita de que as classi-
ficações convencionais dos refrigerantes de
baixas calorias também deixaram de agradar
o público formado por homens adultos, que
interpretaria nos carimbos ligth e diet certa
conotação feminina.

Munidos de tais diagnósticos, grandes
fabricantes de refrigerante vêm promovendo
uma nova leva de lançamentos no mercado
brasileiro. Nesse movimento, chama especial
atenção o surgimento de bebidas clássicas em
versões renovadas. São os casos da Coca-Cola
Zero e do Guaraná Antarctica Zero Açúcar, que
começaram a chegar a determinadas praças do
varejo brasileiro no primeiro trimestre, e pro-
metem se espalhar por todo o país em breve.
Mas muitas outras marcas pegaram carona na
tendência (Guraná Kuat Zero e Sprite Zero,
por exemplo), indicando que esse movimento
não tem relação apenas com adolescentes e
homens adultos insatisfeitos.

Para quem é do ramo, não há dúvidas de
que a onda zero açúcar é uma reação ao fenô-
meno H2OH!, o refrigerante de baixa gaseifi-
cação da Pepsi que em três meses amealhou
dez pontos percentuais do mercado brasileiro,
acendendo o alerta laranja da concorrência
(ver quadro ao lado).

Caso essa ponte entre os refrigerantes e
as águas com sabor, também chamadas de
flavorizadas (sobre esse tema, ver reportagem



EQUITIES MANTIDOS
Padrão de cores, tipologia e grafismos despojados
do antigo Guraná Antarctica Diet foram mantidos
na versão Zero Açúcar, desenhada pela Narita Design

na página 38), de fato esteja por trás da onda
zero açúcar, pode-se dizer que a H2OH! e sua
escalada repentina no ranking nacional favo-
receram o surgimento de boas novidades de
embalagem nas prateleiras de refrigerante. A
principal delas é a garrafa de PET de 400 mili-
litros da Coca-Cola Zero, inédita no mix da
marca e criada exclusivamente para o público
brasileiro.

O formato tenta fazer uma releitura da con-
sagrada garrafa contour de vidro, mas são as
características da região de pega que chamam
atenção no projeto. Colocados na vertical,
traços em relevo simulando as mesmas ondas
que caracterizam a primeira letra C do logotipo
da Coca-Cola dividem a cintura da garrafa. À
esquerda, a marca aparece na horizontal e em
alto relevo, enquanto no lado direito, pontos
também em relevo proporcionam uma textura
diferenciada, projetada para facilitar a pegada.
A garrafa é produzida pela Engepack.

Nos demais lançamentos de refrigerantes
zero açúcar, de modo geral as novidades em
embalagem se restringem ao terreno dos gra-
fismos. Nesse aspecto, destaque para o layout
do Guaraná Antarctica Zero Açúcar, criado
pela Narita Design. A agência conseguiu des-
tacar a nova classificação do produto e ao
mesmo tempo preservar o padrão de cores, a
tipologia e o estilo despojado dos grafismos do
antigo layout. (LH)
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