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Na guerra das colas, rivais preparam lançamentos para o verão. 
 
Uma optou pelo dourado e pelas embalagens maiores para atender as famílias. A outra apostou 
todas as fichas no limão e quer seduzir os jovens. As duas maiores fabricantes de refrigerantes do 
mundo escolheram armas distintas para os lançamentos de fim de ano. 
 
Enquanto a líder Coca-Cola repete a estratégia do Natal do ano passado, colocando no mercado 
garrafas vestidas de dourado e com tamanhos de 2,75 litros e de 3 litros, a Pepsi pega carona no 
sucesso de vendas de seu refrigerante à base de limão para lançar, na próxima semana, uma 
versão ainda mais forte, o Twistão. O produto terá edição limitada. 
 
A Coca-Cola, que vem sendo agressiva nos lançamentos ao longo do ano e acaba de repaginar a 
Coca light, ainda não abriu qual será a grande novidade do verão. A Pepsi, por sua vez, pula as 
datas comemorativas de fim de ano e alardeia o produto que vai ancorar suas vendas na próxima 
estação. 
 
Afinal, em 50 anos de Brasil, a Pepsi sempre teve que engolir a liderança da Coca-Cola. Mas, em 
um segmento específico dos refrigerantes à base de cola e com toque de limão, ela conseguiu 
virar o jogo e ostentar uma posição três vezes maior que sua eterna rival. 
 
A Pepsi Twist, regular e light, tem 76% desse segmento, enquanto a Light Lemon, 24%, segundo 
dados do instituto AC Nielsen. Que fique claro: os refrigerantes com limão representam apenas 
4% do mercado de colas. E, no quesito colas, a Coca-Cola conta com 70% e a Pepsi, somente 
12%. 
 
Ainda que seja pouco representativo, os refrigerantes com limão passaram a ser estratégicos para 
a Pepsi. Depois de lançar o Twist em 2002, antecipando-se à Coca-Cola, a Pepsi finalmente 
conseguiu aumentar em três pontos percentuais a sua participação no mercado total de 
refrigerantes, de 6%. A Coca-Cola tem 40,3%. 
 
"O nosso consumidor quer mudanças e quem lança novidades sempre conquista mercado", diz 
Gustavo Siemsen, diretor de marketing da Pepsi. Ele acrescenta que o hábito de alguns 
consumidores de espremer um limão no copo de refrigerante ajudou a desenvolver o Twistão. 
 
Os refrigerantes com limão se tornaram tão importantes para a Pepsi do Brasil que as campanhas 
do produto passaram a ser criadas aqui, pela AlmapBBDO, e exportadas mundo afora. Polônia, 
Portugal, Estados Unidos e Venezuela foram alguns dos países que importaram o comercial verde-
amarelo. Uma nova campanha entra no ar dia 20. 
 
Apenas no fim do mês é que será conhecida a novidade da Coca-Cola, por enquanto concentrada 
nas embalagens para o Natal. A largada será dada pela Rio de Janeiro Refrescos, engarrafadora 
da bebida no Rio e no Espírito Santo, que coloca nas prateleiras dos supermercados 1,3 milhão de 
garrafas PET, de 2,75 litros PET, em dourado e com rótulo comemorativo. Uma campanha 
regional, orçada em R$ 800,00 mil vai embalar o lançamento da empresa. 
 
O apelo do produto apóia-se na velha e boa tática de levar mais, pagando menos. A unidade de 
2,75 litros vai custar R$ 2,99 no bolso do freguês, enquanto a de 2,25 litros sai em média por R$ 
2,65. "O lançamento da Coca-Cola de 2,75 litros faz parte de um projeto piloto nos Estados do Rio 
e Espírito Santo e que futuramente pode ser adotado em outras praças", diz José Borda, diretor 
de marketing da Rio de Janeiro Refrescos. 
 



Em São Paulo, segundo ele, a Coca-Cola lançará uma garrafa de 2,5 litros, enquanto em Belo 
Horizonte e nos Estados do Nordeste, a embalagem terá 3 litros, como em anos anteriores. 
 
Em 2004, a Rio de Janeiro Refrescos vendeu 900 mil garrafas especiais antes mesmo do dia de 
Natal - data que representa 13% do faturamento da fabricante. 
 
Para este ano, a expectativa é que as vendas aumentem 10% em relação ao mesmo período de 
2004. "Já estamos pensando em repetir a distribuição em outras datas comemorativas como a 
Páscoa e o Dia das Mães", diz Borda. 
 
A AmBev, dona do conhecido guaraná Antarctica, informa que não prepara novidades para o 
momento. No Natal de 2004, a empresa - que tem 10,6% do mercado de refrigerantes - fez 
apenas ações no ponto-de-venda: latas do guaraná Antarctica, com forte predominância das cores 
verde e vermelho, eram acomodados nos supermercados no formato de árvore de Natal. 
 
Com uma modesta participação no mercado de refrigerantes, inferior a 2%, a Schincariol fez suas 
grandes apostas no começo do ano, quando reformulou as embalagens de seus refrigerantes e 
lançou o mini-Schin, voltado para o público infantil, e que tem seus rótulos com personagens do 
Cartoon Network, como as Meninas Superpoderosas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 e 15 nov. 2005, Tendências & Consumo, p. B4. 
 


