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O consumo de Coca-Cola no Estado do Rio de Janeiro atingiu no fim de 2002 a marca de 360 
garrafinhas de 200 ml anuais per capita. Com objetivos de chegar a uma garrafinha por dia e 
continuar crescendo em participação no es-tado, hoje em 51% no segmento de refrigerantes, de 
acordo com o pre-sidente da Rio de Janeiro Refres-cos, Carlos Lohmann, a compa-nhia vem 
buscando, em especial o público jovem.  
 
Para isso, a empresa tem realizado ações que atingem em cheio a faixa etária dos 16 aos 20 
anos. Uma delas é o Coca-Cola Vibezone, dois dias seguidos de shows, performances, atrações 
simultâneas e, de acordo com a produção, "um evento para estimular os sentidos". A edição 
carioca será realizada amanhã e sábado, numa área verde de 26 mil metros quadrados, na Barra 
da Tijuca, Zona Oeste do Rio.  
 
O projeto resulta de uma ampla análise do comportamento do jo-vem que vem sendo realizada 
pela Coca-Cola desde setembro do ano passado. "A tecnologia dá a este público a condição de 
reduzir dis-tâncias e tempo; ele pode tudo, e pode tudo naquele momento", define Andrea Couto, 
gerente regional de Marketing da Coca-Cola. "É a geração que chamamos de zapping e este 
evento traduz toda esta atitude com atrações simultâneas e multifacetadas." Sem mencionar 
valores investidos, Andrea apenas diz que "o investimento no projeto está dentro dos R$ 500 
milhões que a Coca-Cola destinou para o País este ano."  
 
São esperadas mais de dez mil pessoas por dia no evento, em especial jovens, que pagarão R$ 25 
pela meia entrada neste que se pode chamar de circo pop moderno. "Realizamos uma vasta 
pesquisa com jovens para saber do que eles gostavam", explica Ana Couto, diretora-executiva do 
escritório Ana Couto Branding & Design, especializado em design gráfico e de produto, branding e 
comunicação. "Tudo isso faz parte da estratégia da Coca de aproximação ao mundo jovem e por 
isso criamos esta concepção que permite que, no mesmo ambiente, várias tribos possam estar 
juntas."  
 
O escritório, em parceria com a Dream Factory Entretenimento - leia-se Roberta Medina, filha do 
empresário Roberto Medina -, é responsável pelo desenvolvimento conceitual do Coca-Cola 
Vibezone. O projeto, que já passou por São Paulo e Porto Alegre, reúne, num mesmo espaço, 
atrações simultâneas para o público jovem como shows de bandas nacionais conhecidas, 
performances da Intrépida Trupe, esportes radicais, espaços para que o jovem customize sua 
camisa ou faça uma produção em seu visual, outro onde ele pode jogar games virtuais e até um 
"beijódromo". "Podemos chamar de um verdadeiro circo mesmo", completa Ana.  
 
De acordo com Ana, o conceito de descobertas permeia todo o evento, espelhando um território 
aberto para infinitas oportunidades. "Desenvolvemos um projeto em que o papel do brand 
experience é ser o agente integrador dos variados perfis, gerando novos relacionamentos e 
momentos inusitados de interação com a marca."  
 
Segundo a designer, a partir da concepção, foi construída a linha de comunicação para o evento 
em sintonia com a nova comunicação da marca Coca-Cola. A cor verme-lha, o formato contour da 
garrafa, a onda e a nova cor amarela foram pontos de partida para um vocabu-lário forte e rico 
com ícones, key messages, imagens de atividades e sentimentos. Ana revela outras atrações que 
o jovem vai encontrar durante os dois dias de evento: "Do copo gigante repleto de refrigerante a 
brindes como bandanas, camisas e chinelos Havaianas, cada detalhe reflete a riqueza de 
vivências, reforçando a Coca-Cola como marca e aproximando-a deste público", afirma.  
 
"Criar uma experiência única e memorável é o que toda marca procura proporcionar; nós 
acreditamos que o Vibezone está cumprindo o seu papel na construção da nova identidade visual 
da marca", explica Ana. Segundo ela, a intenção é explorar os sentidos do jovem que quer tudo 



ao mesmo tempo e agora. "E essa é a maneira de nos sobressairmos neste mercado", define 
Andrea Couto, gerente regional da Coca-Cola.  
 
kicker: Evento dura dois dias e já foi realizado em Porto Alegre e São Paulo  
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