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Marcas novas que querem se comunicar com públicos em momentos específicos 
 
Se os nomes das marcas são similares na atitude, Monster, o energético, pretende ser 
diferente. O executivo Fred Aniya acredita que, enquanto todas as outras marcas usam apelos 
comerciais de diferenciação, a marca Monster tem a intenção de ser inclusiva. "Nosso público é 
a geração Y e os 'backpackers' - adolescentes com mochila nas costas, ouvindo MP3." 
 
Os componentes de sabor da bebida serão importados e as commodlties (água, carbonato e 
outros componentes) virão de fornecedores nacionais. Monster será envasado no Brasil pela 
New Age. 
 
Além do produto, será lançada a bebida KAOS, que mistura energético com suco natural de 
laranja. O Low Carb é uma versão de Monster em baixa caloria. 
 
"Nosso público é formado por pessoas que já nasceram plugadas, que são mais humanas, 
preocupadas com o meio ambiente e que buscam experiências prazerosas, acima de tudo" 
ensina. A empresa quer falar com o público por mídias dirigidas, como redes sociais, sem 
veiculação em TV e jornais. 
 
Propaganda e distribuição 
 
Já a marca Dark Dog assume uma postura mais agressiva. A empresa vai patrocinar atletas de 
esportes radicais, como o skate. "Nossa marca dá status a quem bebe". Importada, a bebida 
será mais cara do que a médias das produzidas no Brasil. Para manter a competitividade, o 
preço praticado será 15% abaixo da líder Red Bull. 
 
Gladiator entrou no México há menos de 2 anos e conquistou 23% da participação. Para 
chegar aonde o público está, a Coca-Cola vai adotar, para Gladiator, uma distribuição diferente 
de Burn. 
 
"Vamos vender o energético nos bares próximos a faculdades e não em locais de freqüência 
noturna", explica John. "Burn continua como a marca da moda e Gladiator será vendida como 
uma bebida com que tem benefícios funcionais" diz o executivo. 
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