
Coca-Cola anuncia recorde de 8 anos em participação no País 
Bruno Rosa 
  
Rio, 14 de Janeiro de 2005 - A marca Coca-Cola atingiu em dezembro do ano passado 
sua maior participação de mercado dos últimos oito anos, segundo informou a 
empresa, exibindo números AC Nielsen. A combinação de crescimento do consumo 
interno em 2004, possibilitado pela melhoria na renda, e as diversificações das 
embalagens do refrigerante feitas pela empresa, são os motivos alegados pela 
companhia para que o refrigerante atingisse 35,3% de market share no setor. A 
empresa Coca-Cola, que inclui ainda marcas como a Fanta e Sprite, por exemplo, 
alcançou 51,6%, de acordo com os dados da mesma consultoria ACNielsen.  
 
"Com a melhora dos indicadores econômicos, as marcas mais fortes acabam se 
beneficiando. É um reflexo. Além disso, também estamos fazendo um trabalho de 
diversificação nas embalagens da Coca há dois anos, o que contribui para a melhor 
participação no mercado já acaba possibilitando preços variados para diferentes 
consumidores", explica Cláudia Colaferro, diretora de marketing da Coca-Cola Brasil.  
 
Outro fator importante na avaliação de Cláudia foi a estratégia de marketing adotada 
pela companhia. A verba de R$ 550 milhões do ano passado vai aumentar este ano. O 
principal foco da empresa hoje são ações focadas nos jovens. Por isso, a empresa já 
prepara a terceira edição do seu bem-sucedido "Vibezone". Este ano, diferentemente 
do ano anterior, o evento volta, como na primeira edição, a ocorrer em três capitais. 
Além do Rio, as cidades de São Paulo e Porto Alegre receberão o evento entre abril e 
junho.  
 
"Ainda estamos definindo as datas, mas começa em Porto Alegre e termina no Rio de 
Janeiro. Este ano, o evento voltou a ser nacional porque a última edição foi muito bem 
sucedida com ingressos esgotados duas semanas antes. Diferente de outros eventos 
musicais, focamos este nos adolescentes entre 13 e 19 anos", endossa Cláudia.  
 
Este ano, no entanto, o evento musical ganhará um tema, diferente das edições 
anteriores. As diferentes tendas terão ações baseadas no mote "Tudo de Vibe". A idéia, 
de acordo com Cláudia, é passar diferentes vibrações positivas. Além disso, haverá 
uma promoção como mini-CD e DVD em parceria com a BMG, que se fundiu com a 
Sony.  
 
Os discos poderão ser ouvidos no aparelho de som ao mesmo tempo que os clips, 
contidos no aparelho, poderão ser vistos na televisão. A tiragem inicial será de 6 
milhões de unidades. Outra promoção contemplará 50 consumidores, com direito a 
acompanhante, para conhecer o Rio de Janeiro.  
 
kicker: Em dezembro, a marca obteve 35,3% do total das vendas nacionais de 
refrigerantes  
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