
Os reflexos da 
alta no consumo 

ma combinação que turbina a indústria de bebidas: verão 
escaldante e, no meio do ano, a Copa do Mundo, com 
mais dinheiro no bolso do consumidor. O setor de bebi
das, em todas as categorias, está investindo em lança

mentos de novos produtos, novas embalagens e apresentações, 
principalmente no segmento de bebidas não-alcoólicas no qual 
a movimentação está mais intensa. 

A Nestlé, até então, concentrada em produtos sólidos e em 
pó, está ingressando forte no segmento de bebidas líquidas, a 
começar pelo lançamento de leite líquido de marcas tradicionais 
de leite em pó da companhia, como Ninho e Molico, em embala
gens Tetra Pak, reforçado agora com a inauguração da planta de 
lácteos em Carazinho (RS), antes pertencente à Parmalat. 

A Nestlé Brasil assumiu a comercialização e distribuição dos 
produtos Nestea, até então sob a responsabilidade da Beverage 
Partners Worldwide (BPW), joint venture mundial entre a Nestlé e 
The Coca-Cola Company. E lançou Fast, linha de bebidas prontas 
para beber, para o público jovem, unindo os conceitos de produto 
saudável, nutritivo, saboroso e prático de consumir. A linha uti
liza as marcas Neston, Nescau e Alpino, e está sendo fabricada 
na planta de Araçatuba (SP). A embalagem diferencia o produto: 
garrafas PET em envase asséptico. Na categoria de água mine-
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ral, a empresa lançou o Pureza Vital, em embalagens com 
foco na sustentabilidade. Outra novidade é o ingresso da 
Nestlé em sucos em pó, com a marca La Frutta, sem o uso 
de corantes artificiais. 

No segmento de água mineral, a Empresa de Águas 
Ouro Fino inova ao lançar a água mineral em embalagem 
Tetra Prisma, da Tetra Pak, priorizando a comodidade e 
praticidade. Segundo Guto Mocell in, Presidente do Conse
lho de Administração da Ouro Fino, " inovar e criar novos 
nichos é fundamental neste mercado altamente compe
t i t ivo e comodit izado. O valor do investimento no lança
mento é de R$ 1,5 milhão. O produto será comercializado 
inicialmente em embalagens de 300ml. 

A Kero Coco, líder em água de coco em caixinha no 
Brasil, foi adquirida pela PepsiCo em 2009. Para festejar 
seus 15 anos, está lançando edição especial com embala
gens comemorativas, assinada pelo artista plástico Rome
ro Britto, reconhecido mundialmente por sua l inguagem 
alegre e colorida. Todas as versões do produto - 200 ml , 
330 ml e 1 litro - utilizarão a embalagem comemorat iva e 
levarão a assinatura do artista, além de um selo de edição 
l imitada. 

A Coca-Cola, que registrou um crescimento de 4% no 
seu volume de vendas em 2009 no Brasil, comparado ao 
ano anterior, deu destaque aos lançamentos; em 2009, fo
ram oito novos produtos, em refrigerantes, energéticos, 
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sucos e chás. Segundo o vice-presidente de operações da 
Coca-Cola no Brasil, Henrique Braun, um dos fatores do 
crescimento foi a melhora na oferta de produtos e emba
lagens para cada ocasião de consumo. "Começamos com 
três embalagens de Coca-Cola, agora, são mais de 20, para 
três versões: regular, zero e com vitaminas. 

Uma das novidades é a versão de Sprite 2.Zero, que 
utiliza a tecnologia de Realidade Aumentada (RA), através 
dos códigos bidimensionais impressos em suas latas e 
garrafas PET de 600 ml , que permite ao consumidor in
teragir com as personagens do f i lme publicitário em um 
jogo, no site da marca. 

O consumo de energéticos continua em alta. Por conta 
disso, a Coca-Cola já está investindo em novas embalagens 
para o energético Gladiator, lançado pela Coca-Cola Brasil 
em outubro de 2009, agora disponível em latas de 270 ml. 
O produto foi lançado com um conceito diferente: o consu
mo diurno, para atender, principalmente, a demanda dos 
consumidores que trabalham, estudam e que precisam de 
uma energia a mais para aguentar o pique do dia a dia. 

A Comexim Bebidas, de Águas de Lindóia (SP), apos
tou em uma embalagem diferenciada para o seu energéti
co Carbon, em latas PET, com tampa de alumínio e rótulo 
sleeve, de 280 ml . O grupo Comexim está expandindo sua 
atuação no mercado de bebidas, ingressando em novas 
categorias e estados brasileiros. 
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