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Líder do mercado faz campanha pesada para o Kuat com laranja. A Coca-Cola anunciou, ontem, 
no Rio, o lançamento do guaraná Kuat com laranja. O refrigerante começa a ser distribuído hoje 
no Rio e em São Paulo e, na semana que vem, chega à Curitiba. O lançamento acontece no 
momento em que a companhia retoma vendas, depois da queda de 5% no consumo de 
refrigerantes em todo o país, em relação ao primeiro semestre do ano passado. A queda nas 
vendas de Coca-Cola foi ainda maior, de 6%, mas, para Monica Horcades, diretora de Marketing 
da empresa, a expectativa é de crescimento neste segundo semestre.  

"Estamos confiantes no reaquecimento do mercado de refrigerantes, ainda mais porque este 
segmento responde positivamente sempre que há alguma mudança na economia de um modo 
geral", disse. Monica ressaltou ainda que apesar da queda no consumo da Coca-Cola, o 
refrigerante manteve os 55% de participação no mercado, registrados ano passado. No entanto, 
de acordo com Eduardo Simbalista, diretor de Comunicação da empresa, a Coca-Cola deve fazer 
revisão na projeção para este segundo semestre. "Não deve acontecer queda, como houve nos 
primeiros meses de 2003, mas todo o mercado está passando por um momento de transição", 
completou. Segundo ele, a previsão é de venda de 338 milhões de litros de Kuat até o fim do ano.  

Para o mercado de guaraná, Monica prevê um aumento de 15% na participação de Kuat este ano, 
depois do lançamento do Kuat com laranja. O refrigerante, que responde por 6% do faturamento 
de R$ 5,5 bilhões da Coca-Cola em 2002, pretende alavancar suas vendas depois da novidade. No 
Brasil, o consumo de refrigerantes é de 11 bilhões de litros por ano. Destes, 46% são referentes à 
venda de ‘cola’ e 27% de guaraná. Em um mercado dominado pelo Guaraná Antarctica, o Kuat 
tem fatia de 11%, com crescimento expressivo em cinco anos de existência. "A expectativa agora, 
depois desse lançamento, é crescer mais ainda", disse Monica.  

Para a entrada do Kuat com laranja no mercado, a Coca-Cola realizou pesquisa prévia com cerca 
de 500 pessoas no Rio e em São Paulo. A pesquisa registrou que 32% dos consumidores de 
guaraná bebem o refrigerante com uma rodela de laranja dentro do copo. "É um hábito que 
notamos e viemos trazer para esses consumidores um produto que os agradasse. O consumidor 
de refrigerantes adora uma novidade", definiu Monica. Esta foi também a lógica para o 
lançamento do sucesso concorrente Pepsi Twist, que leva suco de limão. Durante a pesquisa, 92% 
gostaram da idéia do lançamento de Kuat com laranja; 95% têm a intenção de compra do 
produto; 94% gostaram do sabor e 92% dos consumidores de Guaraná Antarctica admitiram que 
o produto é tão bom quanto o refrigerante de sua preferência e pretendem comprar.  

O produto, a princípio, será comercializado apenas em lata e em garrafas pet de 600ml, 
desenvolvidas pela empresa Oz Design, mas a possibilidade de venda em garrafas de dois litros 
não é descartada. "Como o consumo de guaraná com laranja é algo que acontece geralmente fora 
de casa, demos prioridade ao lançamento de embalagens consumidas em bares e restaurantes", 
explicou a diretora de Marketing da Coca-Cola.  

Apesar de não falar em números isolados, Monica informou que o investimento neste novo 
produto está inserido nos R$ 500 milhões que investidos pela Coca-Cola neste ano, no Brasil. A 
campanha de lançamento, que começa a ser veiculada hoje no Rio e em São Paulo, foi 
desenvolvida pela agência DPZ e contará com comerciais na TV, rádio, jornal e revista, além de 
forte trabalho na mídia externa. O comercial brinca com a figura de um barman que, ao receber o 
pedido de um Kuat com laranja, faz malabarismos para misturar o suco ao refrigerante. Enquanto 
isso, outro barman pega uma latinha de Kuat com laranja e entrega ao consumidor.  
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