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A Coca-Cola escolheu o Brasil para dar o pontapé inicial na estratégia de aumentar as 
vendas do seu portfólio light - que ainda representa apenas 10% do volume total de 
vendas da companhia no país, dos quais 7% concentrados no carro-chefe da linha, a 
Coca-Cola Light. O projeto, será ampliado, posteriormente, para outros países da 
América Latina. 
 
Dona de 53,3% do mercado de refrigerantes, segundo dados da ACNielsen de maio, a 
Coca-Cola lança, amanhã, campanha de TV na qual anuncia, pela primeira vez, toda a 
linha light (incluindo refrigerantes e chás Nestea, num total de oito produtos) em uma 
única propaganda. A empresa também fará uma ação conjunta em pontos-de-venda. 
Os produtos estarão juntos nos supermercados, expostos em estantes criadas para a 
campanha. 
 
Com o slogan "Calorias de Menos. Sabor de Mais", a campanha foi produzida no Brasil, 
mas é assinada pela Publicis francesa. A McCann Erickson foi a agência responsável no 
Brasil pela concepção da campanha de mídia impressa e materiais para ponto de 
venda, além da adaptação e finalização do comercial. Com duração prevista de quatro 
meses, a campanha também terá um filme de 30 segundos para o cinema e anúncios 
em revistas.  
 
Recentemente, a organização mudou sua forma de atuação no mercado publicitário. 
Em busca de redução de custos, dispensou as agências que trabalhavam com 
exclusividade para cada uma de suas marcas e passou a contratar por serviço, abrindo 
concorrência a cada nova campanha. A McCann Erickson ficou responsável pela 
adaptação regional dos comerciais e elaboração do material de ponto-de-venda. 
 
Segundo dados Nielsen divulgados pela Coca-Cola, o mercado diet/light (incluindo 
alimentos) cresceu 35% em faturamento nos últimos dois anos. Para a companhia, não 
justificaria, por exemplo, fazer uma campanha específica de Fanta Uva Light. "A 
campanha ajuda o consumidor a saber qual a linha completa de produtos light e 
alavanca as vendas de todo o portfólio", afirma Mônica Horcades, diretora de 
marketing da Coca-Cola Brasil. "Para o varejista também é interessante, pois ele 
recebe apoio para as vendas de produtos menores", observa. 
 
Segundo ela, a meta da campanha é aumentar em 10% as vendas da linha. A Coca-
Cola Light inaugurou o segmento de refrigerantes light no Brasil em 1997, em 
substituição à versão Diet. O público de alta renda é o principal consumidor desse tipo 
de produto. 
 
Neste ano, a empresa fez uma única campanha específica da linha light - do Sprite 
Zero - com veiculação restrita, mas vem trabalhando o conceito nas propagandas do 
guaraná Kuat e Fanta. 
 
A concorrente AmBev, que possui 16,4% do mercado de refrigerantes, está no ar com 
uma campanha do Guaraná Antarctica, seu principal produto. 
 
 
Leia mais 
 



Operação com Sucos Mais pode ser anunciada 
 
Depois de seis meses de negociação, a aquisição da Sucos Mais pela Coca-Cola está 
mais próxima de um desfecho. O interesse da Coca pela empresa capixaba de sucos foi 
divulgado pelo Valor em 13 de janeiro. 
 
Após confirmar as negociações para a imprensa, os sócios da Mais fecharam acordo 
com a Coca-Cola para não se pronunciar sobre o assunto até que o negócio seja 
concluído. Segundo Ricardo Tavares, ex-dono do Café Três Corações e um dos sócios 
da companhia, a partir de 1º de agosto, pode haver novidades. Consultada, a Coca-
Cola não comentou o assunto. 
 
A conclusão do negócio está demorando a sair, segundo fontes do mercado, em função 
de divergências no formato da venda. Inicialmente o valor da operação - estimado pelo 
mercado em cerca de R$ 60 milhões - emperrou a transação. Mais recentemente, 
enquanto a Coca-Cola pretende fazer a aquisição integral, os sócios da Sucos Mais 
estariam interessados em vender uma fatia da empresa. 
 
A possível compra foi analisada pela equipe do CSFB para a América Latina. De acordo 
com o relatório semanal do banco, apesar de pequena, a compra da Sucos Mais seria 
estratégica para a Coca-Cola no Brasil. O documento ressalta que é importante levar 
em conta que a Pepsi - principal competidora da Coca no Brasil, produzida e distribuída 
pela AmBev - não opera no segmento de sucos prontos. 
 
"Uma aquisição como essa faria sentido para a Coca, fortaleceria suas operações no 
Brasil e facilitaria seu crescimento na área de não refrigerantes em linha com a 
estratégia mundial de valorização de produtos mais saudáveis", diz o relatório. 
 
Com fábrica em Linhares, no Espírito Santo, a Mais Indústrias de Alimentos faturou R$ 
65 milhões no ano passado e é a segunda colocada no setor de sucos prontos, com 
cerca de 12% de participação de mercado. A líder do segmento é a mexicana Del Valle, 
cuja participação gira na casa dos 26%. O mercado de sucos prontos para beber fatura 
R$ 695 milhões.  
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