
Coca-Cola aumenta em 10% investimentos no País 
Márcio Beck 
 
Montante será de R$ 600 milhões 
 
Otimista com os resultados obtidos em 2004, quando as marcas da companhia obtiveram 
crescimento de 7% no volume de vendas em relação ao ano anterior, a Coca-Cola está ampliando 
em 10% os investimentos no Brasil, que somarão R$ 600 milhões este ano.  
 
O carro-chefe da companhia, novamente, será o projeto Vibezone, voltado para o público 
adolescente, além de embalagens inéditas de refrigerantes. Os shows serão realizados em São 
Paulo, nos dias 20 e 21 de maio e no Rio de Janeiro, em 10 e 11 de junho. 
 
Segundo a diretora de Marketing da empresa, Cláudia Colaferro, as atrações ainda não estão 
confirmadas, mas a expectativa é que o público gire em torno de 20 mil pessoas por noite, 50% a 
mais que em 2004 e o dobro do público de 2003. O evento será dividido em quatro áreas, cada 
uma dedicada a uma das "vibes" (vibrações) identificadas com a juventude, além do Palco 
Vibezone, onde se apresentarão as atrações principais. 
 
Impulsionado pelo Vibezone 2004 - que teve 94% de aprovação do público, segundo pesquisa 
realizada ao fim do evento - o faturamento da Coca-Cola Brasil registrou aumento de 12,1%, 
chegando a R$ 7,4 bilhões. A empresa não divulgou, no entanto, as expectativas para 2005. O 
lançamento do Vibezone 2005, terceira edição do evento, foi ontem à tarde, na sede da empresa, 
em Botafogo. 
 
- Nosso desafio sempre é como continuar trazendo novidades para o público jovem, que é o nosso 
principal consumidor. Fomos buscar neles as características que identificam o produto com a 
música e chegamos a essa fórmula do "Coca-Cola tudo de vibe", tudo de bom. Com isso, damos 
continuidade a essa forma de comunicar com os adolescentes - explicou Cláudia Colaferro. 
 
A investida da Coca-Cola Brasil teve início no último dia 26 de dezembro, com o lançamento da 
campanha "Coca-Cola tudo de vibe", que ficou no ar até o fim de janeiro, e a promoção "Pegue 
sua vibe", que se estenderá até o Vibezone distribuindo como prêmios 3 milhões de mini-VCDs  
(video CDs, tecnologia que permite a inserção de clips de imagens nas faixas musicais) inspirados 
nas quatro "vibrações" do público adolescente, 10 mil CD players e 50 convites para o Vibezone 
2005 no Rio de Janeiro, com passagem e estadia pagas. 
 
Os conceitos foram elaborados através de entrevistas com o consumidores: o "vibe" Gás é para os 
que gostam de agito; o Pega, para os paqueradores e paqueradoras de plantão; o Festa para os 
freqüentadores assíduos das "baladas"; e o Sussa, para os que preferem conforto e sossego. 
 
Entre as atrações dos CDs estão Cidade Negra, Jota Quest, O Rappa, Marcelo D2, Ziggy Marley e 
o DJ britânico fat Boy Slim. O filme de 30 segundos da promoção para a TV foi ao ar na noite de 
segunda-feira; a campanha será estendida para cinemas, rádios, internet e pontos de venda. 
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