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A Coca-Cola, dona de uma fatia de 51% do mercado brasileiro de refrigerantes que 
movimenta R$ 12 bilhões ao ano no País, decidiu brigar em duas frentes para manter o 
seu mercado, ameaçado por um lado por produtos populares - as conhecidas 
"tubaínas" - e, por outro, por ações de concorrentes em segmentos pequenos, os 
chamados nichos, mas que têm alto valor agregado e experimentam uma fase de 
continuado crescimento como o de dietéticos. Depois de lançar, há 15 dias, o guaraná 
Kuat com laranja, hoje a empresa começa a distribuir a Coca-Cola Light Lemon, com 
limão.  
 
Com uma fatia de 3,6% do mercado total de refrigerantes e 44% do segmento "light -
diet", a Coca-Cola Light Lemon vai enfrentar de frente a concorrente Pepsi Twist, no 
Brasil engarrafada e distribuída pela AmBev. O investimento da empresa no 
lançamento integra sua verba de R$ 500 milhões em marketing este ano e a 
campanha publicitária criada pela Loducca reforça o conceito de que, agora, com 
limão, a bebida está pronta para o consumo. "Coca-Cola light Lemon. Novo sabor. 
Muito Prazer" é o slogan do novo produto da marca.  
 
A diretora de Marketing da Coca-Cola, Cláudia Colaferro, diz que a empresa levou 18 
meses para desenvolver a fórmula que mexe, pela primeira vez, no consagrado sabor 
de Coca-Cola. Nos Estados Unidos, a empresa lançou o produto em outubro de 2001, 
mas, diz Cláudia, "a sua fórmula não pode ser usada no País porque a preferência do 
brasileiro é pelo limão Tahiti, aquele verdinho, enquanto os americanos fazem uso de 
outra qualidade de limão".  
 
Cláudia está otimista com o lançamento que segue na linha do Twist, que revigorou as 
vendas da concorrente Pepsi. "Valeu à pena esperar porque o sabor é inconfundível e 
seu lançamento coincidirá com o verão, período que responde por 40% das vendas de 
refrigerantes."  
 
Já no terreno das ações populares, a empresa reforça as vendas da Coca-Cola em 
embalagens retornáveis de vidro, que reduzem o preço em 55% em relação às 
plásticas. Os testes no mercado do Rio de Janeiro, diz Cláudia, têm dado resultados 
acima das expectativas.  
 
O Estado de São Paulo 15/09/2003 


