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Refrigerante vai concorrer com a Pepsi Twist,que tem gosto de limão  

A Coca-Cola contra-ataca sua principal concorrente no mercado de refrigerantes nacional lançando 
hoje, no Rio, São Paulo e Curitiba, o guaraná Kuat com laranja. De uma tacada só, a empresa, 
responsável por um faturamento anual no Brasil de R$ 5,5 bilhões (resultado do ano passado), 
rebate o último - e bem-sucedido - lançamento da PepsiCo, parceira da AmBev, a Pepsi Twist, que 
mistura limão ao sabor cola, e testa nova munição na briga pela preferência com os guaranás 
Brahma e Antarctica, também da AmBev.  

A campanha publicitária do produto começa hoje, com uma peça de 30 segundos para TV, 
assinada pela agência DPZ e dirigida pelo cineasta Andrucha Waddington, com veiculação no Rio e 
em São Paulo. Ela mostra as peripécias de um barman e sua coqueteleira para acrescentar 
rodelas de laranja a um copo de Kuat, enquanto um colega de balcão simplesmente abre uma 
latinha da nova bebida.  

Até o fim do ano, a nova bebida, em versão lata e garrafa pet de 600 ml, estará disponível em 
todo o mercado nacional.  

O guaraná representa 6% do volume de refrigerantes produzido pela Coca-Cola no País, em torno 
de 6 bilhões de litros por ano, informa a diretora de Marketing Mônica Horcades.  

A expectativa da empresa é elevar, no próximo ano, em 15% as vendas de guaraná Kuat, hoje na 
casa de 383 milhões de litros. "Sabíamos que existe o hábito de beber guaraná com uma rodela 
de laranja. Lançando Kuat com laranja estamos mais uma vez inovando e atendendo a um desejo 
do nosso público", comentou Mônica, evitando entrar em detalhes sobre a concorrência com a 
Pepsi Twist.  

Ela destacou, no entanto, que em cinco anos de mercado o Kuat conquistou 25% do segmento 
premium de guaranás - que desconsidera as tubaínas.  

Baixa renda - A Coca-Cola, maior empresa de bebida não alcoólica do mercado nacional, sentiu 
com um pouco mais de intensidade a crise do primeiro semestre, que fez este setor recuar 5% no 
período. A queda para a Coca foi de um ponto porcentual a mais.  

De acordo com Mônica, "o segmento de refrigerantes é muito sensível, responde muito 
rapidamente a qualquer alteração, boa ou ruim, da economia.  

Mas, neste último mês já estamos percebendo resultados melhores e nossas projeções são de 
reversão deste quadro no segundo semestre".  

Alegando que "o momento ainda é de transição", a executiva não quantificou as projeções para o 
ano, mas lembrou que a Coca-Cola manteve a participação de mercado (market share) no setor.  

Em volume, o mercado brasileiro é o terceiro no ranking da multinacional. Em rentabilidade, a 
colocação não é tão boa, mas o Brasil ainda fica entre os 20 melhores mercados.  

A empresa, que este ano passou por uma reestruturação no País, com redução de 60 postos de 
trabalho, está também tentando elevar sua participação entre os consumidores de baixa renda, 
com o relançamento de Coca-Cola em embalagens retornáveis, no Rio e em São Paulo. Há cerca 



de um mês e meio, as garrafas de vidro voltaram a circular nos dois mercados e ainda não há 
uma avaliação sobre o resultado da iniciativa. 
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