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Depois de aumentar sua participação de mercado em 1,5 ponto percentual em 2003, passando de 
32% para 33,5%, a Coca-Cola informou que manterá o foco de suas campanhas publicitárias no 
público jovem, estratégia que, segundo a empresa, vem dando bons resultados. A empresa 
anunciou ontem o lançamento da promoção Vibesound Coca-Cola, a primeira campanha de 
marketing e propaganda deste ano, que consumirá parte do investimento de R$ 550 milhões 
programados para 2004.  
 
As minigarrafas coloridas, lançadas em 2003, saíram de cena para dar lugar a quatro mini-CDs, 
divididos de acordo com estilos musicais de bandas nacionais e internacionais de sucesso. Para 
ganhar cada disco, os consumidores devem juntar dez provas de compra e pagar mais R$ 3. 
Inicialmente, cerca de 4 milhões de unidades foram produzidas pela Coca-Cola em parceria com a 
gravadora BMG, segundo Claudia Colaferro, diretora de marketing da empresa no Brasil. 
 
Além disso, os participantes podem encontrar bilhetes premiados dentro de cada disco, dando 
direito a um porta-CD, ou gravações de artistas anunciando que o produto está premiado. Neste 
caso, o ganhador – ao todo serão 30 em todo o País – receberá passagem e hospedagem, com 
direito a acompanhante, para assistir aos shows do festival Vibezone, que será realizado em maio 
deste ano, no Rio de Janeiro. 
 
De acordo com Claudia Colaferro, a marca de 33,5% de participação no mercado não era 
alcançada há três anos. Ela explicou que o desempenho deve-se às ações de marketing, que 
aproximaram a marca do público, ao retorno das garrafas de vidro e ao lançamento de Coca-Cola 
Light Lemon, que, em três meses, registrou 0,6% de participação. A diretora de marketing disse 
que, até meados deste ano, as embalagens retornáveis devem ser distribuídas em todo o País. 
 
Claudia Colaferro assegurou que o crescimento da marca Coca-Cola não retirou público das outras 
marcas da companhia, como Kuat, Fanta e Sprite. “A Coca-Cola conseguiu atrair consumidores de 
outras marcas que não são da empresa”, afirmou. Segundo a diretora, o fato foi comprovado por 
pesquisas semanais realizadas pelo IBGE. 
 
Mercado  
A participação de mercado de todas as marcas da Coca-Cola passou de 49,8% em dezembro de 
2002 para 50,1% em dezembro de 2003. O resultado não foi melhor porque houve redução da 
participação de mercado dos demais refrigerantes da companhia.  
 
Levantamento divulgado pela empresa informa que a participação de outras marcas, com exceção 
dos produtos da Ambev, caiu de 34% para 32,5% na mesma comparação. A Ambev aumentou 
sua participação no mercado, passando de 16% para 17,2%.  
 
Este ano, a Coca-Cola do Brasil pretende aumentar seu faturamento entre um e dois pontos 
porcentuais acima do crescimento médio da economia nacional estimado pela empresa no 
período, que não foi revelado. O faturamento do ano passado só será informado depois da 
divulgação do balanço mundial da empresa, na semana que vem.  
 
Este ano, o Vibezone será realizado apenas no Rio de Janeiro, ao contrário da edição de 2003, que 
aconteceu também em São Paulo e Porto Alegre. No entanto, Claudia afirmou que, devido ao 
lançamento da promoção Vibesound, o investimento na campanha de 2004 será mais alto. 
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