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Refrigerantes Projeto "ousado" para mudar os hábitos da classe C 
 
A Coca-Cola está ressuscitando o antigo litro de vidro, retornável, para combater as tubaínas. O 
projeto, iniciado há um mês nas regiões metropolitanas do Rio e de Belo Horizonte, é considerado, 
internamente, ousado e estratégico, pois pretende mudar os hábitos da classe C, que já havia se 
acostumado com a praticidade da embalagem de PET.  
 
A idéia é usar os vasilhames como vínculo com esses consumidores, que voltariam a ser fiéis à 
marca, como acontecia antes de a tecnologia PET possibilitar a multiplicação de indústrias 
regionais de refrigerantes.  
 
"Essas pessoas já são consumidoras da nossa marca, mas reduziram a quantidade e a freqüência 
de compra porque a situação está preta", diz Cláudia Colaferro, diretora de marketing da Coca-
Cola. O fenômeno de queda na renda das classes mais baixas é observado há dois anos pela 
empresa, que já vinha sofrendo com a concorrência das tubaínas desde 1998.  
 
De lá para cá, a Coca-Cola não conseguiu voltar a ter o domínio de mercado de antes, esbarrando 
sempre no patamar de 50% das vendas. A última participação de mercado da companhia, medida 
pela ACNielsen, é de 48,9%.  
 
O preço da Coca-Cola em embalagem retornável será 55% menor que a vendida em PET: o litro 
está chegando aos pontos-de-venda por cerca de R$ 1,20, pouco acima do praticado pelas 
tubaínas.  
 
No primeiro momento, o vasilhame de vidro será vendido pelo preço simbólico de R$ 0,01, para o 
consumidor voltar a ter o seu estoque em casa e se acostumar com o leva-e-traz de garrafas. "É 
uma compra mais programada que a do PET, mas leva à fidelização", diz Cláudia. Também serão 
oferecidas garrafas de vidro de 1,25 litro.  
 
A volta dos vasilhames só é possível porque, na prática, eles ainda são uma realidade no mercado 
de bebidas brasileiro - metade dos volumes de cervejas ainda é envasado nesse tipo de 
embalagem. A complexa estrutura de distribuição de retornáveis é considerada inclusive uma 
barreira para a entrada de concorrentes estrangeiros no mercado de cervejas.  
 
A Coca-Cola conta com o hábito de mercearias, bares e padarias na manipulação de vasilhames 
para abrir espaço para suas garrafas nesses locais. "Esses pontos-de-venda já têm espaço para 
estoque", diz Cláudia. Ela lembra que ainda existia, espalhado pelo país, um resquício de garrafas 
de vidro de refrigerantes, mantidas por iniciativa dos engarrafadores. A meta da empresa é 
aumentar essa pequena participação do vidro, estimada em 10%, para 30%.  
 
Pelo projeto inicial, os distribuidores só farão essas entregas em pequenos pontos-de-venda dos 
subúrbios e regiões mais pobres. Cláudia, porém, prevê que em breve algumas redes de 
supermercados dessas regiões possam se interessar pela volta das embalagens retornáveis. "Os 
supermercados vão começar a perder vendas para mercearias e bares", aposta. "A nossa marca é 
um chamariz importante para eles." Por enquanto, diz Cláudia, não há contatos com redes 
supermercadistas.  
 
O único "problema" enfrentado até agora, conta a diretora, é o aumento de chamadas para o 
serviço de atendimento ao consumidor. "São pessoas que não moram nas regiões onde 
começamos o projeto, reclamando que também querem a embalagem mais barata." Para evitar o 
transtorno, a nova embalagem está sendo anunciada apenas em rádios comunitárias, pontos de 



ônibus e cartazes. Os primeiros dias de vendas têm sido tão promissores que a diretora já 
acredita que as embalagens de vidro terão uma participação de mercado superior à meta de 30%.  
 
Os novos vasilhames de Coca-Cola - mais modernos que os antigos, com um anel de segurança 
para segurar a garrafa com mais firmeza e tampa de rosca - estão sendo encomendados à 
indústria de vidros Cisper. Os investimentos na compra de vasilhames, na instalação de linhas de 
higienização para limpeza das garrafas e na intensificação das visitas dos distribuidores aos 
pontos-de-venda cabe aos engarrafadores - por enquanto, a Rio de Janeiro Refrescos e a 
Refrigerantes de Minas Gerais.  
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