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Mercado bate a marca a R$ 1 bilhão em negócios e atrai desde a Coca-Cola até novos 
fabricantes  
 
Até pouco tempo restrito ao público jovem freqüentador de baladas noturnas, o mercado de 
bebidas energéticas transformou-se em uma indústria bilionária, atraindo fabricantes de todos 
os tamanhos, desde a Coca-Cola até importadores independentes. Desbravado há 12 anos pela 
líder mundial Red Bull, a categoria alcançou a marca de R$ 1 bilhão em volume de negócios no 
país e mostra expansão acelerada. 
 
Nos últimos três anos, o consumo da bebida passou de um milhão de litros por ano para 12 
milhões de litros, segundo dados do Instituto AC Nielsen. Só em 2009, o mercado cresceu 
78%, com cerca de 150 milhões de latas comercializadas. 
 
Tanto vigor motivou três empresas a investir em novas marcas, que chegam neste verão às 
prateleiras, o melhor período do ano para venda de bebidas. Os nomes esbanjam 
agressividade: Monster, Dark Dog e Gladiator. 
 
Novo público 
 
Depois de conquistar as casas noturnas, os fabricantes buscam outros momentos de consumo, 
como o escritório, a escola e as faculdades. 
 
Conquistar o público do dia é a proposta das novas marcas. Em países onde a categoria de 
energéticos está mais desenvolvida, como Estados Unidos e Áustria (berço dos energéticos), o 
consumo diurno é uma realidade e as marcas miram diferentes públicos. O mercado americano 
vende anualmente 4 bilhões de latas de energéticos. No Brasil, ainda há muito potencial para 
esse mercado. Ó brasileiro consome, em média, uma lata por ano. Na Áustria, onde o consumo 
médio é de 15 latas anuais por pessoa, nos postos de gasolina a bebida é mais vendida que 
Coca-Cola. 
 
No Brasil, a própria Coca-Cola, dona da marca Burn (detentora de 12% do mercado nacional), 
lança agora o Gladiator. "Nas pesquisas, descobrimos que há um público diferente de Burn 
com necessidades não atendidas. Queremos oferecer produtos adequados a cada ocasião" 
afirma John Pinto, diretor de marketing de Novas Bebidas da Coca-Cola Brasil. 
 
Já a Globalbev, distribuidora do Flying Horse, lança agora o energético Monster, líder nos 
Estados Unidos. "A meta é, em três anos, atingir a liderança no Brasil", afirma Fred Aniya, 
gerente nacional da Monster Energy do Brasil. 
 
Da Áustria chegará a terceira novidade deste verão. O Dark Dog quer atingir um público que 
precisa de energia, independentemente da hora e do local. Motoristas de táxi, médicos que 
viram noites nos hospitais, executivos e estudantes que trabalham ou estudam durante as 
madrugadas estão na mira da empresa, aberta só para importar a bebida, que será produzida 
e envasada no país de origem. 
 
"Nosso energético será produzido ria Áustria, país que descobriu esse tipo de bebida, para 
garantir a qualidade do produto", afirma o diretor geral da Dark Dog, Paulo de Souza. 
 
O Brasil, no entanto, tem participação especial na elaboração do produto: é daqui que vem o 
guaraná responsável pelo efeito energizante da bebida. 
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