
Coca-Cola aposta em água engarrafada 

Ao mesmo tempo em que prossegue com a 
meta de reciclagem de 100% de suas emba-
lagens, a Coca-Cola está de olho no crescente 
mercado de água engarrafada, que até 2013 
deve representar mais de 40% do total do 
volume de bebidas não-alcoólicas. É nesse ce-
nário que a companhia traz a garrafa Crystal 
Eco, na versão 500 ml. Anne Zehoul, geren-
te de marketing da categoria de hidratação 
da Coca-Cola Brasil, conta nesta entrevista 
que a marca é uma das grandes apostas da 
Coca-Cola para crescer no segmento de água 
engarrafada e reforçar o pilar de sustentabi-
lidade, uma das preocupações mundiais da 
empresa. A nova embalagem usa 20% menos 
plástico e ao ser torcida reduz em 37% o seu 
volume, o que facilita a reciclagem. Para cha-
mar a atenção do consumidor, a Coca-Cola 
fará uma campanha na mídia em que convida 
o consumidor a torcer a garrafa e fazer um 
pedido. O objetivo é criar um movimento em 
torno de torcer a garrafa e alcançar o mesmo 
sucesso que no mercado japonês, onde a gar-
rafa Eco foi lançada em 2009. O comercial 
criado pela NBS, com produção da Dínamo 
Filmes, entra no ar a partir de janeiro de 2012. 

desenvolver a categoria de água 
engarrafada. Para se ter uma 
ideia, o consumo per capita de 
água engarrafada no Brasil é de 
6 litros por pessoa. Na Europa é 
de 100 litros por pessoa. Existe 
realmente uma grande oportuni-
dade, espaço para desenvolver a 
categoria. Essa é uma das priori-
dades da companhia. Por isso esse 
lançamento é também uma das 
nossas apostas. 

Como está a participação da Coca-
-Cola no setor de água engarra-
fada? 
Esse é um dos setores de maior 
crescimento no mercado de bebi-

10,6 bilhões de litros é a produção 
de todo o portfólio de não-alcoóli-
cos da Coca-Cola Brasil em 2010. 

E como é a participação do setor 
de água engarrafada no fatura-
mento total da Coca-Cola? 
Essa informação específica sobre 
o faturamento eu não posso divul-
gar. A única informação que eu 
posso mostrar é o faturamento do 
Sistema Coca-Cola Brasil em 2010, 
que foi de R$ 17,7 bilhões e o in-
vestimento da companhia no país 
este ano, de R$ 2,5 bilhões. 

Quais são as principais preocu-
pações da marca em relação ao 

"No último mês 70% da população mundial 
consumiu água engarrafada, é uma categoria 

que cresce a taxas aceleradas e ganha 
importância" 

das não alcoólicas. Estudos mun-
diais mostram que o segmento de 
água engarrafada vai representar 
mais de 40% do total do volume de 
bebidas não-alcoólicas até 2013. Ou 
seja, vai se tornar a categoria mais 
importante dentro do universo em 
que a empresa atua. No último mês 
70% da população mundial consu-
miu água engarrafada, é uma cate-
goria que cresce bastante, a taxas 
aceleradas e que ganha importân-
cia muito grande. Sabendo disso, a 

meio ambiente? 
A grande preocupação da marca 
é que a gente consiga realmente 
neutralizar o nosso impacto na 
cadeia produtiva com a reciclagem 
ou reuso das embalagens. Que o 
nosso ciclo produtivo seja susten 
tável e tenha zero impacto para o 
meio ambiente. A evolução disso 
será a gente conseguir ter o uso de 
matérias-primas todas vindas de 
fontes renováveis ou recicláveis. 

Coca-Cola. Mundialmente, a gente 
tem também um programa ligado 
ao uso de água. Água, o uso desse 
recurso hídrico, também é uma 
das grandes preocupações da 
empresa, mundialmente. De fazer 
com que a gente reduza o uso da 
água, que a gente recicle a água e 
promova o acesso de pessoas que 
não têm acesso à água potável. 
São mais de 300 iniciativas em 
âmbito mundial da companhia em 
torno da água. 

Por que vocês escolherem lançar 
a garrafa Crystal Eco no SWU? 
A Coca-Cola é parceira do SWU 
desde o ano passado, entendemos 
que era uma excelente oportuni-
dade para estender essa parceria 
neste ano com o lançamento da 
garrafa Crystal Eco. O festival 
foi perfeito para fazer este lança-
mento e está alinhado com nossos 
pilares de sustentabilidade. 

A campanha criada pela NBS vai 
para a mídia em todo o país a 
partir de janeiro de 2012? 
Para São Paulo e Minas Gerais, os 
primeiros mercados onde vamos 
lançar a água. Depois, vamos ter 
um plano de expansão para o 
país. 

É a única água da Coca-Cola no 
Brasil? 
Não, temos outras marcas, regio-
nais. 

Quais são as principais concor-
rentes e como você vê a atuação 
das marcas na área de sustenta-
bilidade? 
Temos grandes competidores, 
grandes empresas no mercado de 
água. Ao mesmo tempo a gente 
entende que a preocupação am-
biental é um dever, responsabi-
lidade de todas as empresas. Há 
grupos muitos fortes no Brasil no 
mercado de água, como o grupo 
Edson Queiroz, Danone, Nestlé. 
Acho que o caminho da sustenta-
bilidade é um caminho sem volta, 
em que todas as grandes empresas 
têm responsabilidade de atuar. 
Nós procuramos estar sempre na 
frente. O uso da tecnologia plant-
-bottle, uma iniciativa pioneira, 
para Coca-Cola e agora para água, 
é um exemplo disso. 

Qual é a posição da Crystal? 
Como marca, Crystal é a primeira 
marca do mercado em volume. É a 
marca líder. 
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Quais foram as principais ações 
da Coca-Cola para a reciclagem de 
embalagem este ano? 

O principal lançamento foi o da 
garrafa de Coca-Cola Bottle to 
Bottle [produzida com 20% de re-
sina PET reciclada], que usa essa 
tecnologia de matéria-prima reci-
clada para a produção das garra-
fas, feito há dois meses. O grande 
projeto de reciclagem que a Coca-
Cola tem é o programa 'Reciclou, 

Ganhou', que dá apoio a diversas 
cooperativas de reciclagem no 
Brasil todo. Esse é um projeto em 
que a gente vem investindo há 
bastante tempo, que capacita, dá 
condições melhores de trabalho 
para os catadores. É um projeto 
muito antigo e que vem crescendo 
bastante. 

Agora o grande lançamento do 
ano é a Crystal Eco? 

Isso, exatamente. Depois da garra-
fa bottle to bottle para Coca-Cola, 
agora estamos lançando a Crystal 
Eco. 

Apesar de não revelar números, 
você disse que a Crystal Eco é 
uma das grandes apostas da Coca-
-Cola? Por quê? 

Porque ela alia uma das priori-
dades estratégicas para a com-
panhia, que é trabalhar um ciclo 
de produção mais sustentável. 
Mundialmente, a companhia se 
organizou para promover a reci-
clagem das embalagens, para pro-
mover um ciclo produtivo mais 
sustentável. Essa é uma grande 
prioridade estratégica mundial 
da companhia. E a gente trazen-
do para a Crystal essa junção de 
várias iniciativas, como o uso de 
menos plástico, uso da tecnologia 
de plantbottle |na qual até 30% da 
matéria tem origem no etanol da 
cana de açúcar e não no petróleo, 
o que reduz em 25% a pegada de 
carbono] e tampa menor, a gente 
está em linha com essa grande 
prioridade. 

E qual é a outra prioridade estra-
tégica? 
A outra razão é que a Coca-Cola 
tem interesse muito grande em 

Coca-Cola vem ampliando cada ve: 
mais a sua participação no setor de 
água engarrafada. Nos últimos dez 
anos a gente quase triplicou a nos-
sa presença mundial na categoria. 
A companhia já tem presença em 
147 países, com diferentes marcas 
de água. A Coca-Cola é a segunda 
maior empresa do mundo em água 
engarrafada e isso traz respon-
sabilidade muito grande. Como 
co-líder a gente também tem a res-
ponsabilidade de liderar o discurse 
de sustentabilidade. E somos uma 
das empresas pioneiras nisso. 

E qual é a proposta com a Crystal 
Eco? 

Nossa proposta com a Crystal é ser 
uma marca de qualidade, ser uma 
marca que provém de fontes natu-
rais, rica em nutrientes, que dá pa-
ra o público o benefício da refres-
cância, de ser um produto natural. 
E ao mesmo tempo, ser uma marca 
preocupada com o meio ambiente 
e promotora da sustentabilidade. 

Qual é a produção de água engar-
rafada da Coca-Cola? 

Por que essa preocupação? 

Porque nós somos uma com-
panhia responsável. Uma das 
grandes metas da Coca-Cola é 
continuar crescendo e promoven 
do o desenvolvimento sustentável. 
Fazer com que o nosso crescimen-
to aconteça de forma harmônica, 
com a preocupação de preservar o 
meio ambiente e melhorar a vida 
das comunidades. 

O que as pesquisas mostram so-
bre isso? 

Temos pesquisas mundiais que 
mostram que as pessoas conside-
ram que reciclar é um dever de 
todos. O cenário não varia muito. 
Todas as pessoas mostram inte-
resse em ajudar, entendem que 
reciclagem é um dever de todo 
mundo e estão preocupadas com a 
proteção do meio ambiente. 

O que a Coca-Cola faz para tornar 
o mundo mais sustentável? 

São várias coisas, como o pro-
grama de reciclagem 'Reciclou, 
Ganhou'. No Brasil, mais de 200 
cooperativas são apoiadas pela 

Como chegaram ao conceito da 
campanha "Torça, faça um pedi-
do e atraia coisas boas'? A ideia 
é da NBS? 

Sim, é da NBS. O que a gente que-
ria era conseguir passar essa men-
sagem, ensinar, educar os consu-
midores a usar essa garrafa, mas 
ao mesmo tempo engajar para que 
isso se torne um movimento, um 
hábito. Então, a gente procurou 
uma maneira de criar também um 
lado divertido, gostoso de fazer 
essa brincadeira. A inspiração foi 
nas brincadeiras: como às vezes 
cai um cílio, você aperta o dedo e 
faz um pedido, sopra uma vela e 
faz um pedido. Você está fazendo 
um gesto positivo, gesto que está 
ajudando o planeta. Uma manei-
ra também de criar um prazer a 
mais nessa brincadeira é: você tor-
ce a garrafa e faz um pedido. Você 
está fazendo uma coisa boa para 
o planeta e quando você faz uma 
coisa boa, outras coisas acontecem 
também. Com isso, a gente tenta 
engajar o consumidor nessa onda 
de redes positivas. 

Qual é a participação de Crystal 
no mercado de água engarrafada 
no Brasil? 

A Crystal tem 15% de share no 
mercado. 

Você acha que esse movimento 
em torno de torcer a garrafa pode 
pegar no Brasil, como foi no Ja-
pão? Quais são as chances? 

Nossa aposta é que sim, que vire 
um movimento tão grande como 
no Japão, quando a garrafa Eco foi 
lançada em 2009 e virou mania. 
Os exemplos que a gente tem em 
outros países são realmente de 
sucesso. A proposta da Coca-Cola 
com esse lançamento é de que as 
pessoas entrem nessa onda de pro-
teção ao meio ambiente. 

Por que só depois de dois anos a 
garrafa Eco veio para o Brasil? 

Porque primeiro a estratégia foi 
consolidar a marca Crystal no pa-
ís. Também reformulamos o 
portfólio de embalagens, para 
depois trazer a embalagem Eco. 
O lançamento no Japão impres-
sionou. A marca de água da 
Coca-Cola lá é I Lohas e foi um 
grande sucesso. Alcançou a lide-
rança de mercado em seis meses 
e continua até hoje sendo um 
grande sucesso. Dessa maneira 
divertida [de torcer a garrafa], a 
gente ensina as pessoas a terem 
uma atitude mais ecológica, como 
as pessoas podem contribuir para 
a proteção do meio ambiente. O 
segundo país de lançamento foi 
o México, depois vieram Peru e 
Equador. 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 21 nov. 2011, p. 35. 




