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No final de 1997, a Coca-Cola Brasil colocou no mercado uma nova marca de guaraná, o Kuat. 
Cerca de dez anos depois, a multinacional norte-americana prepara um plano de reformulação 
de marca e expansão de Kuat, que detém 15,1% do mercado de guaranás, acima dos 14,3% 
que registrava em 2006, segundo dados AC Nielsen. O projeto é ambicioso, como demonstra 
Andréa Mota, diretora de marketing da Coca-Cola: a meta é a liderança do mercado de 
guaranás, posição onde se encontra confortavelmente o Guaraná Antarctica, da Companhia de 
Bebidas das Américas (AmBev), com 32,8% de participação, abaixo dos 33,5% de 2006. Cada 
ponto percentual equivale a R$ 320 milhões.  
 
"A marca registrou uma excelente performance nos últimos anos. Queremos consolidar alguns 
resultados positivos", explicou Andréa. De 2004 a 2007, o Kuat aumentou em 3,3% sua 
participação no mercado de guaranás. Segundo a Nielsen, o mercado de guaranás faturou R$ 
3,46 bilhões em 2007, o equivalente a 18,2% do setor de refrigerantes, que ficou em R$ 
19,144 bilhões. Em volume, esse mercado produziu 2,391 bilhões de litros, o que representa 
22,2% do setor de refrigerantes, que foi de 10,786 bilhões de litros.  
 
 
O Guaraná Antarctica - lançado em 1921 - detinha 7,9% do mercado de refrigerantes no 
acumulado do ano de 2006, índice que caiu para 7,3% do acumulado de 2007, segundo a 
Nielsen. Em janeiro deste ano, a marca se recuperou e chegou a 7,7% de participação. Kuat 
fechou 2007 com 3,4% de participação nesse mercado, mesmo índice de 2006.  
 
Apesar da diferença na média nacional, a Coca-Cola já possui a liderança no mercado de 
guaraná em algumas capitais do Nordeste, como Salvador, onde possui 9,3% de participação, 
e em Fortaleza, onde alcança 7%. "Queremos replicar resultados positivos de algumas praças 
em outras regiões", explicou Andréa. A idéia da executiva é focar nas grandes cidades, já que 
o Kuat é uma marca extremamente "urbana".  
 
"A marca esta em evolução. A comunicação vai mudar bastante", disse. "Com esse novo 
posicionamento queremos passar essa idéia de modernidade", explicou Andréa.  
 
Segundo ela, o novo posicionamento da empresa foi pensado durante dez meses. A companhia 
aposentou as cores verde e vermelho e aposta no dourado para as latas e no transparente 
para as garrafas, em que a cor natural do refrigerante será o maior destaque. As embalagens 
agora dão mais visibilidade à letra K da palavra. O plano de comunicação, que incluirá ações 
de mídia exterior, além de inserções em televisão, rádio e mídia impressa, começa este mês 
em todo o Brasil.  
 
Além do Kuat tradicional, a versão com laranja do refrigerante também terá sua identidade 
alterada, seguindo o mesmo padrão da versão original. Todas as ações de marketing foram 
desenvolvidas pela agência Santa Clara.  
 
AmBev  
 
Se a Coca-Cola centra seu discurso no crescimento de sua principal marca no segmento, a 
estratégia da AmBev é colocar a disputa no plano macro. A empresa alardeia atualmente a 
ocorrência de um "recorde histórico no mercado de refrigerantes", conforme suas próprias 
palavras.  
 
A companhia se refere ao fato de, somando-se todas as suas marcas de refrigerantes, ter 
atingido 18% do mercado brasileiro, segundo dados Nielsen de janeiro. "A estratégia de 
redução do portfólio de marcas, iniciada há alguns, mais o reforço na distribuição contribuíram 
para alcançarmos esse resultado", afirma Alexandre Loures, gerente de comunicação 
corporativa da AmBev.  
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