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A Coca-Cola prepara o lançamento da versão limão do seu refrigerante cola em resposta ao 
avanço da Pepsi Twist no mercado brasileiro, garantem fontes ligadas à multinacional. A chegada 
do novo refrigerante ao país deve ocorrer no mês que vem, segundo essas mesmas fontes.  

O lançamento deve agitar o mercado de refrigerantes. "Não é uma boa notícia para a AmBev", 
avalia Daniel Pasquali, analista do Fator Doria. "Quem bebe a Pepsi Twist o faz porque não tem 
essa opção no mix de refrigerantes da Coca."  

Nos últimos tempos, a AmBev tem ampliado mercado com a Pepsi, marca engarrafada e 
distribuída pela companhia brasileira. A participação da Pepsi cresceu de 4,1% para 6,1% nos 
últimos 12 meses encerrados em junho. O avanço de dois pontos no mercado de refrigerantes 
representa uma receita adicional de R$ 200 milhões, segundo a AC Nielsen.  

Com uma longa história de percalços no país, a Pepsi tem sido uma das apostas juntamente com 
o guaraná Antarctica mais firmes da AmBev - que deixou a Sukita e a Soda Limonada em segundo 
plano. A companhia reposicionou a Pepsi, investiu no lançamento da Twist Light e entrou com um 
marketing mais agressivo, que inclui o patrocínio do time de futebol do Corinthians. O sistema de 
distribuição foi reforçado, com a inclusão de mais 140 mil pontos de vendas em todo o país.  

Em contrapartida, a Coca-Cola enfrentou problemas na distribuição de produtos em São Paulo, 
maior mercado no país, por conta da venda da Panamco para a Femsa. A Coca teria também 
desistido de concorrer em preço com as tubaínas, preferindo maior retorno nas suas vendas, 
avaliam analistas.  

A versão com limão tentará mudar uma tendência negativa revelada pelos números da AC 
Nielsen. A participação dos produtos Fanta - com a nova família de sabores citrus, maçã e 
morango - caiu 0,6 ponto percentual no período de junho de 2002 a junho passado, enquanto o 
Guaraná Kuat recuou 0,3 ponto no mesmo período. Há dez dias, a Coca lançou o Kuat com laranja 
nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. A assessoria de imprensa da Coca-Cola disse 
não ter informações sobre o lançamento da cola com limão.  

O lançamento da Coca com limão repete um enredo conhecido. Em 2001, a companhia pôs no 
mercado americano a Coke Diet with Lemon, reagindo ao sucesso da Pepsi Twist Light, lançada no 
ano anterior. O resultado, porém, não foi o esperado, e a Coca decidiu lançar a versão cola com 
baunilha. Esta fez a participação da companhia crescer 0,6%, para 44,3% nos Estados Unidos 
enquanto a Pepsi recuou 0,2%, para 31,4%.  
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