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ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA LANÇAMENTO DE 
PRODUTO: Um estudo de caso do Hidrotônico i9 

 
 

Bianca Braga Façanha1 
 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo investigar as estratégias de lançamento do Hidrotônico i9 
e o nível de conhecimento do produto no mercado consumidor de Fortaleza. O Hidrotônico i9 
é um repositor energético produzido pela coca-cola, lançado no mercado brasileiro em 2008, 
no entanto, somente em janeiro de 2010 foi introduzido no mercado de Fortaleza. O 
desenvolvimento deste artigo baseou-se na análise qualitativo-exploratória de dados 
secundários provenientes de pesquisa bibliográfica e na coleta de dados primários obtidos 
com a aplicação de questionários em dois centros comerciais, duas academias de ginástica e 
uma faculdade, com perguntas sobre o conhecimento e a aceitação do referido produto pela 
população de Fortaleza. O estudo contempla revisão bibliográfica sobre mercado de produtos 
saudáveis, processo da estratégia de marketing, estratégias de lançamento de produtos, 
construção e conhecimento de marca.  
 
Palavras-chave: Marketing. Estratégia de marketing. Produtos saudáveis. Repositores 
energéticos. Hidrotônico.   
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INTRODUÇÃO 

O mundo atual tem exigido maior desempenho nas atividades diárias do ser humano. A 

globalização trouxe consigo um estilo de vida que difere, e muito, do que se tinha no século 

passado. Sendo assim, o momento em que se vive, exige uma energia extra para se atingir as 

metas estabelecidas na vida social ou familiar.  

Segundo Sousa (2007), em todo o mundo o comportamento do consumidor está 

passando por uma série de mudanças. O processo de globalização acelera o fluxo de 

informações entre as pessoas de diferentes países, permitindo que informações sobre os 

hábitos alimentares e preferências do consumidor se espalhem rapidamente.  No mundo 

inteiro verifica-se uma quantidade enorme de pessoas buscando alimentos mais saudáveis, 

bebidas que proporcionem bem estar, que sejam adequados para a performance física e com 

baixo teor calórico, principalmente os alimentos e bebidas lights/diets. Por outro, há os 

consumidores que buscam uma dieta que possa prolongar a vida com qualidade, caracterizada 

pelo uso de pouca proteína animal, consumo de grãos integrais e de frutas, legumes e verdura.  

A Coca-cola Brasil ciente dessa necessidade de energia extra e bebidas saudáveis que 

grande parte do público necessita, lançou uma bebida inovadora para quem tem estilo de vida ativo. 

Segundo a empresa,  a nova bebida, lançada em 2008, “promete dar energia para o dia a dia, com 

sabor e leveza”. Nesse sentido, destaca John Pinto, diretor de marketing de bebidas sem gás 

da Coca-cola Brasil: 

Nossa rotina é agitada. Além dos compromissos de trabalho, família, agenda, 
trânsito e horários a cumprir, também temos múltiplas possibilidades de 
coisas legais que queremos fazer, mas não temos pique para aproveitar ao 
máximo todas elas. i9 Hidrotônico é ideal para aqueles cujo dia a dia já é, 
por si só, uma correria. 

Após decisão de fabricação de um novo produto é preciso criar as estratégias para 

lançamento e torná-lo conhecido, objetivando assim influenciar positivamente o cliente, obter 

sua fidelidade e conseqüente venda do produto. Na construção da estratégia do produto é 

indispensável que se analise o ambiente, levante informações sobre o mercado em geral, 

planeje, segmente o mercado, determine o público-alvo, posicione o seu produto/serviço, 

capacite a empresa internamente, e se elabore um plano de ação visando a agregação de valor 

para o produto e para o cliente. Esse, entretanto, é um processo contínuo, pois as mudanças no 

comportamento de compra e os níveis de satisfação, alteram-se constantemente.  
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Costa (1999, p. 6) lembra que a tônica do mundo atual é: “objetivo é antecipar-se às 

mudanças tanto tecnológicas como as do mercado consumidor, evitando surpresas que 

algumas vezes são determinantes para o insucesso do empreendimento.” Nesse contexto, as 

estratégias de marketing são necessárias e exigem informações minuciosas sobre os clientes, 

como se comportam e como reagem aos estímulos produzidos pelo objeto de consumo.  

As estratégias de marketing para introdução de novos produtos no mercado é um 

período de intensa atividade e muitas ações, tudo tem que estar alinhado para garantir o 

sucesso do lançamento. Verifica-se que as estratégias adotadas no estágio de introdução do 

produto são responsáveis em parte pelo sucesso do produto. No entanto, há produtos que, 

muito embora sejam considerados excelentes, falham ao serem colocados à venda. A razão 

para isto acontecer pode está relacionada com a ineficácia da sua introdução no mercado. 

O presente artigo tem como objetivo geral investigar as estratégias de lançamento do 

Hidrotônico i9 e o nível de conhecimento do produto no mercado consumidor de Fortaleza. 

Especificamente os objetivos propostos são: descrever as estratégias utilizadas pela Coca-cola 

no lançamento do hidrotônico i9, para o mercado consumidor de Fortaleza; verificar a 

aceitação do produto pela população local.  

Para o desenvolvimento do trabalho, optou-se pela seguinte estrutura: uma revisão da 

literatura sobre mercado de produtos saudáveis, processo da estratégia de marketing, 

estratégias de lançamento de produtos, construção e conhecimento de marca. Após foi 

apresentado aspectos relevantes da metodologia da pesquisa empírica realizada; em seguida 

são apresentados e analisados os resultados do trabalho de campo desenvolvido; e, por fim, 

têm-se as considerações finais.  

1 MERCADO DE PRODUTOS SAUDÁVEIS 

O grande aparato tecnológico e a vida sedentária do homem moderno têm desencadeado 

uma série de problemas de saúde que seriam facilmente corrigidos se houvesse uma 

reeducação alimentar. Por tal motivo, a preocupação com a saúde tem sido a tônica do 

momento, alcançando uma abrangência muito maior com a inclusão do conceito de prevenção 

das doenças.  

O aumento da preocupação individual com a saúde tem impulsionado o consumo de 

alimentos funcionais, posto que as doenças crônicas que mais preocupam, como: o câncer, a 
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obesidade, a hipertensão e as doenças cardiovasculares são todas associadas à dieta. Sendo 

assim, a alimentação, diz Hatem (2011, p. 2): “tem uma participação cada vez mais 

fundamental, de maneira que as propriedades de uma dieta saudável excedem à sua qualidade 

nutricional, tendo uma responsabilidade também terapêutica”. 

É grande e variado o número de produtos que prometem verdadeiros “milagres” 

acondicionados em embalagens com diferentes cores, sabores e formas. Isso aumenta os ricos 

do consumo de produtos que não oferecem nenhum benefício nutricional, ou mesmo que 

prejudiquem a saúde do consumidor. Sendo assim, é imprescindível que se tenha um maior 

conhecimento sobre o segmento de alimentos saudáveis. Cabe ressaltar que o líquido mais 

precioso e saudável ao nosso corpo é água, diariamente precisamos ingerir líquido para 

manutenção do nosso organismo e hoje conta-se com uma variedade de bebidas chás, sucos 

prontos e naturais, achocolatados, energéticos, dentre outros.   

Nessa seara de opções têm-se os classificados como alimento funcional, ou 

nutracêutico, conforme denominação dada pela legislação brasileira, é aquele que: “possui 

uma propriedade funcional (nutriente ou não nutriente) importante para o crescimento, 

desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do organismo” (BRASIL, 1999). 

Portanto, são muito mais que fontes de nutrientes. 

Outro tipo de alimento que tem obtido destaque é o suco pronto que, além da 

praticidade, recebe um fôlego a mais devido ao apelo saudável, uma tendência mais do que 

confirmada nesse segmento. A indústria de bebidas está cada vez mais atenta à exigência dos 

consumidores, por produtos mais saudáveis e com mais atrativos. Segundo a Revista Aditivos 

e Ingredientes (2011, p. 86), a procura por bebidas com baixo teor calórico, não calórico ou 

reduzido teor, foi muito significativa na Região Sul. Segundo o folhetim, ela liderou as 

reivindicações da região vista em 30% dos lançamentos, seguida pelo bloco do meio ambiente 

(29%) e baixo/nenhum açúcar/reduzida (de 23%).  

Outro destaque entre as bebidas bastante consumidas atualemnte  são os energéticos, 

que de acordo com o Site Copacabana Runners (2011), essas bebidas contêm estimulantes 

legais, vitaminas e minerais, incluindo cafeína, guaraná, taurina, várias formas de ginseng, 

maltodextrina, inositol, carnitina, creatina, ginkgo biloba e glucuronolactona. Ainda segundo 

o site supracitado, algumas dessas bebidas também podem conter altos níveis de açúcar ou 

glicose, porém, são geralmente consumidos por jovens, estudantes e esportistas que buscam 
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estimular o metabolismo aumentando o estado de alerta para a mente e para o corpo. Não há 

na fórmula de nenhum fabricante qualquer componente considerado por droga, como alcool 

ou outros.  

A bebida energética age como desintoxicador no organismo humano, facilitando a 

excreção de substâncias que não são mais importantes para o corpo pelo fígado. Intensifica os 

efeitos da insulina, sendo responsável por um melhor funcionamento do metabolismo de 

glicose e aminoácidos, podendo auxiliar o anabolismo. Não é incorporada em enzimas e 

proteínas, mas possui um papel importante no metabolismo dos ácidos da bílis 

(BRAGANÇA; GARCIA; BURINI, 2003).  

De acordo com o Site Copacabana Runners (2011), poucas são as pesquisas notórias 

sobre as conseqüências do uso do produto, seja de maneira usual ou em excesso. Sabe-se, 

porém, que as bebidas energéticas são diferentes das esportivas. A maioria dos energéticos 

simplesmente provê muito açúcar e/ou cafeína. Já as bebidas esportivas têm o objetivo de 

reabastecer eletrólitos, açúcar, água e outros nutrientes, sendo geralmente isotônicos (contém 

as mesmas proporções achadas no corpo humano).  

Isotônicos e hidrotônicos 

Ainda de acordo com o Site Copacabana Runners (2011), o suor provoca perda de 

líquidos que, muitas vezes, somente a água não repõe, pois ocorre também a perda de sais 

minerais importantes para o equilíbrio orgânico. Surge então a sensação de fadiga e de “peso 

nas pernas”. Quanto mais intensa for a sudorese, maiores serão as perdas hídricas, exigindo, 

por parte da pessoa, uma reposição mais eficaz desses materiais excretados no suor. Assim, 

quando o indivíduo perder mais de 2% de peso corporal durante a atividade física, é 

aconselhável a ingestão de isotônicos e hidrotônicos. 

Isotônicos são bebidas à base de água, sais minerais e carboidratos (6 a 8%), ideais para 

reposição de líquidos e eletrólitos perdidos através do suor durante atividade física. Têm essa 

denominação por possuírem formulação semelhante ao plasma, o que facilita a absorção. 

Segundo Feldman (2011, p. 1):  

O termo isotônico refere-se à tonicidade, isto é, a concentração iônica de um líquido 
em relação ao sangue. Um líquido pode ser hipotônico quando sua concentração é 
menor que a do sangue, hipertônico quando a concentração é maior ou isotônico 
quando a concentração é igual à do sangue. A água pura, por exemplo é hipotônica, 
ela possui muito poucos íons. Já o Gatorade, por exemplo, tem a concentração iônica 
muito próxima à do sangue 
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Já o hidrotônico, de acordo com Belfante (2010), é uma bebida formada pelas mesmas 

substâncias que o isotônico, porém com menos eletrólitos.  

A queima de calorias provocada pela prática esportiva requer a reposição de nutrientes 

que são fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Quando o corpo sua, há grande 

perda de água do sangue, isso o torna mais concentrado e eleva o nível de sódio. Esse 

processo aumenta a sensação de sede e requer a hidratação do corpo. Segundo Vilhena (2010, 

p. 1): 

A hidratação facilita o transporte de proteínas hidrossolúveis como, por exemplo, a 
Tiamina (vitamina B1, importante para o metabolismo dos carboidratos, formação 
de ATP/energia), previne lesões nos tendões musculares e diminui a conversão do 
piruvato em lactato. O organismo pode ser reidratado pela ingestão de várias 
bebidas, como água, suco de frutas, água de coco, refrigerantes e até cerveja. 

Porém, nas competições esportivas, alerta Vilhena (2010, p. 1), a reidratação dos tecidos 

precisa ser feita com grande rapidez, o que torna inviável o uso de certos reidratantes, como o 

suco de laranja, a cerveja e os refrigerantes. Devido a esses fatores reitera o autor que a bebida 

isotônica é uma das mais indicadas para repor, com a necessária rapidez, os líquidos, sais e 

energias perdidos com o esforço físico: 

O consumo da bebida isotônica contendo de 6% a 8% (6 a 8g por 100 ml) de 
carboidrato é o mais indicado. Principalmente se esta for maltodextrina ou frutose, 
pois mantém uma absorção lenta de glicose, prevenindo que o movimento muscular 
cesse e o atleta apresente hipoglicemia.  
A suplementação associada de bebida isotônica e aminoácidos BCAA são indicadas 
nas modalidades esportivas de TRIATHLON, MARATONA, ULTRAMARATONA 
e IRONMAN. 
Desta forma, inibimos o catabolismo protéico, aceleramos a ressíntese do 
glicogênio, prevenimos a elevação do L-triptofano, que induz o sono e auxiliamos a 
transformação do glutamato em glutamina que retira amônia do cérebro. Após o 
treino e competição, a reidratação é fundamental para aumentar a produção de urina, 
aumentando a excreção de substâncias tóxicas (ácido láctico). 

Já o hidrotônico, segundo Belfante (2010), por possuir uma quantidade menor de 

eletrólitos, é mais indicado para atletas que fizeram um treinamento mais moderado, sem 

tanto desgaste físico e perda de água através do suor. Portanto, destaca o autor, para quem 

praticar exercícios mais intensos e que resultem em um desgaste muito grande, é 

recomendado o isotônico. 

Porém, Baggio (2009) lembra que o consumo de bebidas comercializadas deve ser 

avaliado de forma individual, quantificando e qualificando a alimentação do indivíduo. 

Segundo a autora, alguns estudos mostram que não há necessidade de reposição de bebidas 



9 
 

esportivas pelo fato de haverem excessos, em especial de sódio e potássio no organismo, 

prejudicando a função fisiológica, porém a nutrição diária será distinta para cada atleta e entre 

os alimentos industrializados há alguns que parecem inofensivos, porém possuem mais sódio 

do que em tais bebidas. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) defende a possibilidade de 

restrições na comercialização e consumo de bebidas isotônicas, repositores hidroeletrólico. 

Ela pretende criar uma nova resolução, que servirá como regra nacional, para o consumo de 

tais bebidas. 

2 ESTRATÉGIAS DE MARKETING  

O termo Estratégia de Marketing designa um conjunto de planos, políticas e ações 

desenvolvidos para atingir objetivos de marketing. Estes, geralmente, estão relacionados com 

objetivos comerciais, notoriedade, imagem, grau de satisfação dos stackholders, etc. É nesse 

sentido o ensinamento de Day (1992), que o define como o desenvolvimento de atividades e 

tomadas de decisão, a fim de construir e manter uma vantagem competitiva sustentável. Isso 

ocorre pela sua contínua interação com o meio externo, relacionando-se com vários públicos, 

em especial, com os consumidores, buscando informações e respondendo às demandas 

existentes.  

Assim, de acordo com Woodruff (1997), o marketing contribui com a realização de 

estratégias que configurem entrega de valor aos mercados. Oliver (1999) ressalta que é 

necessário ter consciência de que o indivíduo compõe sua opção de compra comparando os 

benefícios oferecidos aos custos de aquisição da oferta e, em seguida, confrontando o valor 

dessa oferta com o das outras, fazendo, por fim, a sua escolha.  

Segundo Webster (1988), a questão do valor para o cliente, configura-se na preocupação 

da formulação e implementação de estratégias de marketing. A fim de se obter vantagem 

competitiva, o maior empenho é direcionado à realização de atividades e aspectos específicos 

do negócio, voltados para a entrega de valor superior aos clientes em relação às ofertas 

concorrentes. 

De acordo com Weitz e Wensley (1992), duas dimensões da estratégia de marketing 

podem ser ressaltadas: a primeira, funcional, relativa ao desenvolvimento da lealdade do 

consumidor por meio da marca, dos serviços prestados ou do controle do acesso aos canais de 
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distribuição. A segunda, filosófica, que aborda a questão da busca pela performance 

organizacional, em longo prazo, por meio da proliferação de uma cultura organizacional 

orientada para o mercado.  

Essa abordagem caracteriza a responsabilidade de marketing em definir estratégia tanto 

no nível operacional, como as estratégias do composto de marketing, quanto no nível 

estratégico, que influencia o pensar e agir dos indivíduos da organização, disseminando a 

crença de que os objetivos organizacionais serão atingidos se as ações contemplarem a 

satisfação dos clientes. 

A literatura de estratégia, ao longo dos anos, abordou vários desses aspectos. 

Varadarajan e Jayachandran (1999), além de Shoham e Fiegenbaum (1999) afirmam que a 

bibliografia sobre estratégia apresenta mais estudos a respeito do conteúdo, que do processo 

da estratégia. Isso significa que o enfoque das pesquisas está concentrado mais no que a 

estratégia é do que em como se chega à escolha de uma estratégia específica, bem como às 

ações necessárias para realizá-la. 

O processo da estratégia é fonte de vantagem competitiva duradoura, uma vez que é 

mais difícil de ser imitado do que o próprio conteúdo das estratégias do composto de 

marketing. Isso ocorre quando se considera que um processo é constituído por um conjunto de 

ações de formulação e implementação, influenciado pela estrutura e cultura organizacional, 

crenças e competências de indivíduos, enfim, construído a partir das capacidades 

organizacionais.  

Para Shoham e Fiegenbaum (1999) as vantagens competitivas são os elementos 

particulares de cada organização, sendo complicado para o concorrente conhecê-las e saber de 

que forma foram relacionados para gerar a estratégia avaliada. 

Ademais, segundo Webster (1992), a visão da estratégia como processo é importante 

porque o valor que se quer oferecer ao mercado não está somente no objeto da transação, mas, 

também, nas atividades e nas pessoas envolvidas antes, durante e depois da sua efetivação. 

Por isso, assegura Piercy (1998), as capacidades organizacionais se configuram como 

elementos essenciais para a construção do processo da estratégia, cuja formulação e 

implementação devem acontecer simultaneamente em um sistema com um contínuo feedback 

das ações pensadas e realizadas.  
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A formação da estratégia de marketing voltada para o lançamento é fundamentada 

teoricamente a seguir. 

2.1 Estratégias de marketing voltada para o lançamento 

De acordo com Moraes (2008), para determinar o tipo de estratégia de marketing mais 

adequado a cada produto, a maioria dos gerentes utiliza-se do conceito de ciclo de vida do 

artigo. Segundo esse conceito, um produto percorre quatro fases distintas ao longo de sua 

presença no mercado: introdução, crescimento, maturidade e declínio. Como a evolução ao 

longo desse processo está associada a diferentes contextos, a estratégia de marketing e o seu 

marketing-mix devem ser ajustados a cada fase, conforme pode-se depreender do exposto a 

seguir: 

1) Fase de lançamento ou introdução 

De acordo com Cobra (1997), essa é a fase pioneira ou de desenvolvimento do novo 

produto. É um período em que a concorrência ainda não assusta tanto. Nessa fase os custos 

são altos, o que exige um preço alto para compensá-los. Porém, como o objetivo é conseguir  

notoriedade e desenvolvimento de um mercado para o produto, muitas empresas preferem 

adotar um preço mais suave. Independente do preço a ser adotado, essa é uma fase de baixa 

lucratividade.  

Segundo  Diogo (2010, p. 1), o impacto no marketing mix pode ser definido dentro dos 

seguintes parâmetros: 

a) Produto: definição de identidade e valores da nova marca/produto; definição dos 
níveis de qualidade pretendidos; e, protecção e registo da marca, patentes e 
competências específicas adquiridas. 
b) Preço: pode seguir-se um de dois caminhos: Definir um preço reduzido para 
obter um rápido crescimento da quota de mercado, ou; em alternativa, pode definir-
se um posicionamento de preço elevado para amortizar mais rapidamente os custos 
de investigação e desenvolvimento. 
c) Distribuição: a distribuição é selectiva nos canais escolhidos, até existirem níveis 
satisfatórios de aceitação do produto por parte dos retalhistas e consumidores. 
d) Comunicação: o target prioritário é definido pelos «inovadores» e «early-
adopters»; implementação de estratégias de comunicação que visem aumentar a 
notoriedade do produto; e, campanhas e acções que visam envolverem os potenciais 
consumidores em torno dos benefícios da marca/produto. 

Moraes (2008) ressalta que na fase de introdução os altos investimentos e os baixos 

lucros, ou até mesmo prejuízos, são naturais, pois o produto ou serviço é desconhecido pela 



12 
 

maioria do público alvo. Porém, segundo o autor, quando a taxa de adoção do produto pelos 

clientes potenciais é acelerada, a tendência é que as vendas cresçam. 

2) Fase de crescimento ou expansão   

De acordo com Cobra (1993), nessa fase a concorrência aumenta em decorrência da 

expansão rápida do mercado. A alta concorrência força um decréscimo no preço. Com o 

aumento da produção e o enriquecimento da aprendizagem na confecção do produto, atinge-se 

a chamada curva de experiência. Isso implicará em menores custos e, consequentemente, 

maiores lucros.  

Nesse momento, segundo Diogo (2010, p.1), a empresa visa obter a preferência dos 

consumidores sobre a sua marca, e reforçar a notoriedade sobre ela, o produto também 

continua a ser uma prioridade. Sendo assim, busca: 

a) Produto: manutenção dos níveis de qualidade do produto/serviço;  
b) Preço: o preço é mantido uma vez que a empresa beneficia de uma fase em que a 
procura continua crescente devido aos reduzidos níveis de concorrência. 
c) Distribuição: alargamento dos canais de distribuição em sintonia com o 
crescimento dos níveis de procura e aumento da aceitação do produto por parte dos 
consumidores. 
d) Comunicação: alargamento do target de comunicação a audiências mais 
alargadas. 

Segundo Moraes (2008), é nesse estágio que surgem novos concorrentes, que lançam 

outros produtos para aproveitar as altas taxas de crescimento de demanda. O mercado fica 

mais competitivo, exigindo maiores investimentos em marketing para sustentar os ganhos de 

participação de mercado. 

3) Fase de maturidade ou estabilização 

De acordo com Moraes (2008, p. 1), nessa terceira fase do ciclo de vida, as vendas do 

produto tendem a se estabilizar, acompanhando o crescimento vegetativo do mercado, que é 

pequeno ou, até, nulo. Ainda segundo o autor: “nessa fase, há um grande número de 

concorrentes e a disputa pelo mercado fica acirrada, já que o crescimento só é possível com a 

perda de participação dos concorrentes”. 

Na fase de maturidade as vendas atingem o pico máximo e podem acusar algumas 

variações negativas. A concorrência também está mais apta a responder com produtos 
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similares ou alternativos. Sendo assim, destaca Diogo (2010, p.1 ), o objetivo prioritário, 

nesta fase, passa por defender a quota de mercado e maximizar a rentabilidade do produto: 

a) Produto: podem ser incluídos novos atributos/funcionalidades ao produto ou 
serviço de forma a obter alguma diferenciação face à concorrência. 
b) Preço: o posicionamento pode baixar, através de uma redução de preços, de 
forma a obter uma posição concorrencial mais forte. 
c) Distribuição: a distribuição deve ser mais intensiva. Devem ser implementados 
programas de incentivos para aumentar o interesse dos canais de distribuição para o 
nosso produto em detrimento da concorrência. 
d) Comunicação: enfatizar os pontos de diferenciação do produto/serviço. 

Para Cobra (1993), nessa fase há uma estabilidade entre o número de consumidores e o 

volume de compras. A concorrência também se retrai. Os preços são cada vez mais 

declinantes e os lucros são bem menores. 

4) Fase de declínio 

Nessa fase, de acordo Cobra (1993), surgem novas tecnologias e novos produtos. A 

concorrência é quase inexistente e os preços atingem seu nível mais baixo. Em relação ao 

planejamento do produto, destaca o autor, a orientação é que ele sempre esteja adequado aos 

desejos e necessidades do consumidor. Isso implica o produto certo, no local certo e no tempo 

certo. 

Segundo Diogo (2010, p. 1), em função do nível de declínio que as vendas atravessam, 

a empresa pode optar por diferentes abordagens, dentre elas destacam-se: 

Manter o produto: rejuvenescimento do produto e seu relançamento, através da 
introdução de novas funcionalidades e atributos. 
Abandonar o produto: reduzir os custos e continuar a distribuí-lo possivelmente a 
nichos de mercado, abandonando os mercados de massa. 
Descontinuar o produto: terminar a produção e liquidar stocks através de ofertas, 
promoções ou venda a outro agente interessado em manter o produto. 

Segundo o autor supracitado, na fase de declínio, as estratégias a serem seguidas variam 

em função do cenário adotado. Por exemplo, se a opção passar pelo rejuvenescimento/ 

lançamento do produto, será a variável produto a mais afetada. Porém, se a opção for a 

descontinuidade do produto, a variável preço será provavelmente a mais afetada. 

O ciclo de vida do produto representa um importantíssimo elemento para a 

determinação de estratégias das empresas. Pode-se, porém, acrescentar ao mesmo, outros 
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fatores também importantes, quais sejam: a curva de desenvolvimento do produto, 

embalagem, garantias, e sua marca. 

3 CONSTRUÇÃO E CONHECIMENTO DE MARCA 
O surgimento de novas marcas no mercado é um desafio constante para 

administradores, que se veem obrigados a inovarem seus produtos, como forma de 

viabilizarem seus negócios. Assim, de acordo com Pereira e Vipiana (2010, p. 2), nasce a 

necessidade de se “estimular o consumidor através de ações estratégicas no âmbito social e 

psicológico, e um dos mecanismos de ação é o desenvolvimento de marcas fortes, enquanto 

agente de diferenciação e valor agregado”.  

A utilização e a aplicação de marcas existem há séculos como meio de diferenciar os 

bens de um fabricante dos de outro. Segundo Kapferer (2003, p. 20), “[...] a marca é, de fato, 

o ponto de referência de todas as impressões positivas e negativas formadas pelo comprador 

ao longo do tempo, quando encontra com os produtos da marca, sua rede de distribuição, seu 

pessoal e sua comunicação”.  

Nesse contexto, conforme Pereira e Vipiana (2010, p. 3): 

[...] o desenvolvimento de marca não está limitado a sua criação, ou seja, ao projeto 
de construção publicitária e gráfica de um símbolo, seu escopo inclui todas as ações 
organizacionais que são percebidas pelo consumidor em sua relação com as 
organizações. 

Nesse mesmo sentido caminham D'Avila, Damacena e Garrido (2008, p. 1), quando 

afirmam: 

[...] a importância das marcas tem sido cada vez mais referenciada, derivada 
principalmente da necessidade de agregar valor aos produtos e serviços, e do desejo 
de associá-los a uma determinada informação (palavra, logotipo, música, 
embalagem, cor, desenho, etc.).  

De acordo com Magalhães (2006), ao discorrer sobre a importância da marca Keller 

(1993), destacou que esse segmento transcendeu a sua função de identificação de um produto, 

e passou a ter relação com a possibilidade de um melhor gerenciamento do desempenho do 

marketing.   

Fazendo-se um percurso histórico pelo desenvolvimento do termo “marca” vê-se que, 

segundo Schultz e Barnes (2001), ele originou-se da palavra norueguesa “to burn”, que 
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significava “queimar”, dada a marcação a fogo usada pelos proprietários de gado para marcar 

e identificar os animais ou outros bens. Portanto, originalmente a terminologia era utilizada 

para se identificar a fonte, o fabricante ou o proprietário de um produto, no entanto, destacam 

Pereira e Vipiana (2010, p. 3), com o tempo e as mudanças ocorridas na sociedade, seu 

sentido mudou: 

[...] à medida que o comércio se desenvolveu, a marca passou a significar a origem 
ou a fonte de um produto ou a forma de diferenciar uns dos outros, os que 
produziam artigos semelhantes, tais como prateiros, fabricantes de porcelana ou 
cerâmicas, de artigos de couro e de espadas.  

As organizações criam e utilizam a marca como um elo entre elas e o público. A marca 

traz significados diferentes para o mercado e para o consumidor, tendo um papel figurado, 

representativo e simbólico. Esse significado representa para o consumidor aquilo que ele é, e 

o que acredita que a marca oferece para ajudá-lo a reforçar o seu lugar na sociedade. Para 

Kapferer (2004), as marcas criam valor para o consumidor através de funções relacionadas 

com a essência delas, que são: ser um símbolo reconhecido (facilitam a escolha) e reduzir o 

risco percebido pelo consumidor. 

De acordo com Schultz e Barnes (2001, p. 44), dentro do contexto cultural, social e 

psicológico, a marca representa para o consumidor “um conjunto de muitas formas, fatores, 

funções e contextos que lhe dão significado no mercado”. 

4 METODOLOGIA  

O presente estudo caracteriza-se por pesquisa bibliográfica qualitativa, de cunho 

descritivo, que busca responder ao seguinte questionamento: as estratégias de lançamento 

influenciam no conhecimento de um produto? Para tanto, faz-se uso de um questionário 

misto, composto de 13 (treze) perguntas, direcionado ao público alvo do Hidrotônico i9.   

De acordo com Marconi e Lakatos (2002, p. 29), “delimitar a pesquisa é estabelecer 

limites para a investigação” Oliveira (2002, p.57) ainda acrescenta que “o método é, portanto, 

uma forma de pensar para se chegar à natureza de um determinado problema, quer seja para 

estudá-lo, quer seja para explicá-lo”.  

Após analisar os conceitos sobre a metodologia da pesquisa, optou-se pela abordagem 

qualitativa, que conforme diz Oliveira (2002, p.117): 
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As pesquisas que utilizam abordagens qualitativas possuem a facilidade de poder 
descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, analisar a 
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos 
experimentados por grupos sociais, apresentar contribuições no processo de 
mudança, criação ou formação de opiniões de determinado grupo e permitir, em 
maior grau de profundidade, a interpretação das particularidades dos 
comportamentos ou atitudes dos indivíduos. 

Diante de tal método, visou-se alcançar os objetivos propostos pelo tema, assim como 

alcançar metas traçadas para a conclusão dos resultados finais. 

Sobre a pesquisa bibliográfica, Oliveira (2002, p.119) diz que ela “[...] tem por 

finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição científica que se realizaram sobre 

determinado assunto ou fenômeno”.  

5 RESULTADOS 

5.1 Objeto de estudo 

O Hidrotônico i9 foi inteiramente desenvolvido no Brasil, é uma bebida leve, que dá 

energia para o dia a dia e traz concentração variada de sais minerais. Pesquisas feitas entre 

consumidores apontaram o desejo por uma bebida que fosse ao mesmo tempo gostosa, leve, 

que hidratasse e oferecesse energia. A partir disso, a Coca-cola Brasil desenvolveu i9 

Hidrotônico, que chegou ao mercado de forma diferenciada: design moderno, garrafa 

proprietária de 500 ml e modelo de tampa que facilita o consumo em trânsito (COCA-COLA 

BRASIL, 2010).   

5.2 Estratégias de lançamento 

Segundo Clara Temporal, analista de marketing da Norsa Refrigerantes2, uma das 

principais estratégias de marketing utilizadas pela empresa para atingir o público alvo foi a 

vinheta, divulgada em canais pagos como: MTV, Multishow, Tele Cine. Outras estratégias 

utilizadas foram: a de compra por impulso, na qual o produto fica exposto próximo aos caixas 

dos supermercados, levando o público a “pegá-lo” de forma automática já na “boca” do caixa; 

degustação em eventos esportivos e patrocínio de eventos esportivos e ativação em pontos de 

vendas com materiais promocionais como: saia de gôndola, banners, adesivos de geladeiras, 

prateleiras, etc. 

                                                
2 Representante da Coca-cola no nordeste brasileiro.  
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5.3 Pesquisa de campo 

Serão expostos a seguir os resultados das pesquisas realizadas no período de 9 a 13 de 

Maio de 2011, em dois centros comerciais, duas academias e uma faculdade. É interessante 

ressaltar que os resultados aqui expostos serão apresentados em porcentagem. Ao todo, foram 

elaborados 100 (cem questionários), distribuídos uniformemente entre os empreendimentos 

que participaram da pesquisa.  

No tocante ao perfil do consumidor, serão analisados: o sexo, a idade, o estado civil, a 

escolaridade, a renda familiar e a ocupação principal dos entrevistados.  

 Gráfico 1 – Gênero dos respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

A maior parte do público entrevistado foi do sexo feminino. O gráfico 1 mostra que a 

quantidade de mulheres que frequentam os ambientes onde foram aplicados os questionários é 

superior à quantidade de homens. Assim, 57% das mulheres responderam aos questionários, 

enquanto apenas 43% dos homens o fazem. Embora seja evidente que o público feminino que 

frequenta ambientes como os que a pesquisa envolveu é maior que o masculino, não restam 

dúvidas que os serviços prestados por essas empresas atende às necessidades de ambos os 

sexos.   

Gráfico 2 - Por faixa etária 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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De acordo com o gráfico 2 acima, o grupo que respondeu ao maior número de 

questionários foi composto por pessoas entre 20 a 29 anos de idade (56%), seguidos dos 

grupos de pessoas com idade até 19 anos (23%) e pessoas entre 30 e 40 anos (12%), ao passo 

que as pessoas acima de 40 anos que responderam aos questionamentos totalizaram apenas 

9%.    

Gráfico 3 - Por estado civil 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O gráfico 3 acima demonstra que a maioria dos entrevistados são solteiros (74%), 

seguidos pelos casados (21%), os divorciados e viúvos perfizeram o total de 1%, 

respectivamente, ao passo que os que se enquadram em outras categorias contabilizaram 3% 

dos entrevistados.  

Gráfico 4 - Por grau de instrução 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que concerne à educação, pode-se observar que o grau de instrução em destaque no 

gráfico 4 acima é o de ensino superior incompleto (69%) com uma boa diferença em relação 

aos demais. Os que possuem pós-graduação aparecem em segundo lugar (13%), seguidos 



19 
 

pelos que possuem o ensino superior completo (10%). Já os que aparecem com o ensino 

médio, representam uma pequena parte dos entrevistados (6%), seguidos de pessoas com 

outros graus de instrução (2%).  

Gráfico 5 - Por atividade profissional 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A maioria dos entrevistados é profissional de empresas privadas (41%), seguida dos que 

não possuem nenhuma atividade profissional (28%), dos estagiários (14%), dos que possuem 

negócios próprios/familiares (11%). As categorias de funcionários públicos (2%) e 

autônomos/profissionais liberais (4%) aparecem em um percentual baixo em relação à maioria 

dos entrevistados, e com pouca diferença entre eles.  

Gráfico 6 - Por rendimento mensal 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Quanto aos rendimentos do público entrevistado, pode-se constatar que a maioria tem 

renda entre 2 e 5 salários mínimos (34%), seguida do grupo de pessoas que possuem 

rendimentos de até 2 salários mínimos (26%) e das pessoas que não possuem nenhum 

rendimento (21%). Percebe-se, também, entre os pesquisados, que foi possível encontrar 

pessoas que disseram receber mais de cinco a 10 salários mínimos (11%), mais de 10 a vinte 
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salários mínimos (6%), e pessoas que recebem acima de vinte salários mínimos (2%). Diante 

desse fato, é possível perceber a diversificação da renda dos entrevistados.  

Após a análise do perfil dos pesquisados, passar-se-á a verificar, com base nos dados 

colhidos, o conhecimento que os mesmos têm sobre os repositores energéticos de forma geral, 

e, em especial, do Hidrotônico i9.   

Assim, a partir da questão 7, a seguir, serão analisadas as respostas aos questionamentos 

que estão diretamente vinculados ao conhecimento, ao consumo, à satisfação e à aceitação do 

Hidrotônico i9 pela população cearense. 

Gráfico 7 - Consumo de bebidas que deem disposição 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com o gráfico acima exposto, grande parte da população entrevistada não 

costuma fazer uso de bebidas que dão disposição. Do total de pessoas que reponderam aos 

questionários aplicados 82% disseram que não se utilizavam desses recursos como meio de 

reposição de energia, somente 18% da população entrevistada relatou fazer uso desses 

produtos.  

Gráfico 8 - Conhecimento do i9 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

De acordo com o resultado da pesquisa 76% dos entrevistados não conhecem o 

Hidrotônico i9 e 24% deles têm conhecimento sobre o produto.  
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É interessante destacar que, embora o repositor em questão tenha sido desenvolvido 

com o objetivo de atender às necessidades nutricionais de pessoas que desempenham grande 

quantidade de atividades físicas, ele é pouco conhecido entre o público que frequenta as 

academias de ginástica selecionadas para o desenvolvimento do presente estudo. 

Gráfico 9 - Forma de conhecimento do i9 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Dentre os 24% dos entrevistados que relataram conhecer o produto têm-se os seguintes 

resultados: 8% conheceram o produto em “ilhas” nos supermercados, 6%, através de amigos, 

4%, pela internet, 3%, por outros meios, 2%, por intermédio de anúncios na televisão e 1%, 

por eventos.   

Gráfico 10 - Consumo do i9. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Do total dos entrevistados que dizem conhecer o Hidrotônico i9 86% nunca consumiu o 

repositor e 14% já o fez em algum momento.  
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Gráfico 11 - Satisfação com o produto 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Dos entrevistados que consumiram o produto 10% responderam de forma positiva 

quando se referem ao atendimento de suas expectativas, ao passo que 4% deles disseram que 

o repositor em questão deixou a desejar e não surtiu os efeitos esperados.   

Gráfico 12 - Percepção do i9 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Nesse quesito, quando se buscou saber se o sabor do produto era agradável ao paladar, 

teve-se o seguinte resultado: 12% dos que já haviam consumido o repositor o acharam 

agradável, ao passo que 2% deles reprovaram o sabor do Hidrotônico i9.   

Gráfico 13 - Você recomendaria o i9 aos amigos? 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Quando questionados se recomendariam a bebida para amigos, 13% dos que conheciam 

o produto afirmaram que sim, enquanto 1% disse que não indicaria aos amigos o repositor 

energético em estudo, os demais não responderam ou não souberam opinar.   

Gráfico 14 - Conhecimentos sobre o i9. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Dos entrevistados que conheciam o produto 82% não sabiam quem era o seu fabricante 

e 18% deles sabiam que era um lançamento da empresa Coca-cola.  
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CONCLUSÃO 

De acordo com a Coca-Cola (2011), por se tratar de um repositor energético, o 

Hidrotônico i9 se direciona a “pessoas de 20 a 29 anos, que querem disposição a qualquer 

hora.” No entanto, em Fortaleza, o produto, conforme pôde se depreender da pesquisa 

desenvolvida, é pouco conhecido e, portanto, tem um baixo consumo. Diante do exposto, a 

presente pesquisa tem como objetivo geral: fazer um paralelo entre as estratégias de 

lançamento do hidrotônico i9 no mercado consumidor de Fortaleza, e o nível de 

conhecimento da população sobre o produto. Como objetivos específicos: descrever as 

estratégias utilizadas pela Coca-Cola no lançamento do hidrotônico i9, para o mercado 

consumidor de Fortaleza e verificar a aceitação do produto pela população local.  

Parte-se do princípio de que a Coca-Cola é uma marca consolidada. Sendo assim, 

espera-se que todo produto no qual a empresa invista tenha grande aceitação no mercado. No 

entanto, esse pensamento não se confirmou com o lançamento do Hidrotônico i9, em 

Fortaleza, visto que, após quse 2 (dois) anos de lançamento, o produto ainda é pouco 

conhecido pela população local.  

Sendo assim, acredita-se que não houve consonância entre os objetivos da empresa e as 

estratégias de marketing usadas para a introdução do produto no mercado, o que redundou no 

desconhecimento do produto no mercado local e baixo consumo por parte da população de 

maneira geral, e, em particular, do público alvo.  

Ocorre que a bebida não foi colocada no mercado de maneira uniforme e, somente em 

janeiro de 2010 chegou em Fortaleza. No entanto, as estratégias de lançamento usadas pela 

empresa deixaram a desejar no quesito divulgação. Assim, a bebida é pouco conhecida pelo 

público local e nem mesmo as pessoas que necessitam de uma fonte de energia a mais, como 

os frequentadores de academias, têm conhecimento aprofundado do produto ou fazem uso 

dele. Ademais, os sabores apresentados pela empresa não agradou a parte dos que em algum  

momento consumiu o Hidrotônico i9.     
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MARKETING STRATEGIES FOR PRODUCT LAUNCH:  
A case study of Hidrotônico i9 

ABSTRACT 

This article aims to investigate strategies to launch the Hidrotônico i9 and the level of product 
knowledge in the consumer market of Fortaleza. The i9 is a repository Hidrotônico energy 
drink produced by Coca Cola, released in Brazil in 2008, however, only in January 2010 it 
was introduced to the market in Fortaleza. The development of this article was based on 
qualitative and exploratory analysis of secondary data from literature and the collection of 
primary data obtained through the use of questionnaires in two shopping centers, two gyms 
and a faculty with questions about knowledge and acceptance of the product by the population 
in Fortaleza. The study includes a literature review on the market of healthy products, the 
process of marketing strategy, product launch strategies, and building brand awareness 
 
Keywords: Marketing. Marketing strategy. Healthy products. Repositories of energy. 
Hidrotônico. 
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APÊNDICE  

FACULDADE 7 DE SETEMBRO 
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Questionário de Pesquisa 
 

Sobre Conhecimento de Produto 

 
MARQUE COM UM (X) A SUA RESPOSTA 
 

  1. Sexo:  (   ) Masc.   (   ) Fem.    
     

 2. Qual sua Faixa etária? 

 
 (   ) até 19 anos  (   ) 20 a 29 anos (   )30 a 40 anos (   ) mais de 40 anos 

 

 3. Qual seu estado civil? 

  

(   ) Solteiro(a)  (   ) Casado(a) (   )Viúvo(a)  (   ) Divorciado(a) (   ) Separado(a) 
(   ) Outro 

 
4. Qual seu grau de instrução? 

(   ) Ensino fundamental (1º grau)                          (   ) Ensino médio (2º grau) 
(   ) Ensino superior incompleto (3º grau)               (   ) Ensino superior completo (3º grau)                  
(   ) Pós-graduação                                              (   ) Outro 

 
5. Sua atividade profissional? 

(    ) Sem atividade profissional                     (    ) Estágio  
(    ) Negócio próprio/Familiar                       (    ) Autônomo/profissional liberal    
(    ) Funcionário público                               (    ) Funcionário Empresa Privada    

 
6. Sua renda mensal? 

(   ) Até 2 salários mínimos                            (   ) Mais de 20 salários mínimos 
(   ) Mais 2  a 5 salários mínimos                   (   ) Sem renda mensal 
(   ) Mais de 5  a 10 salários mínimos 
(   ) Mais de 10 a 20 salários mínimos 

 
  

 

7 – Você costuma consumir algum tipo de bebida que lhe dê disposição no dia a dia? 
  (   ) Sim   (   ) Não  
  
 

8 - Se a resposta for positiva diga qual o 
nome?_______________________________ 

 

 
9 - Você conhece o Hidrotônico I9? 
  (   ) Sim    (   ) Não 
 

 
10 – Se a resposta for positiva diga por intermédio de quem conheceu:  
  (    ) Televisão                                  (    ) Internet   
  (    ) Outdoor                                    (    ) Ilhas no supermercado   
  (    ) Amigos                                     (    ) Eventos  

Outros: Qual ________________________ 
   

11 – Você já consumiu o I9?   



  (    ) Sim   (    ) Não  
12 – Se a resposta for positiva responda:  

A) O i9 atendeu suas expectativas?   (    ) Sim    (    ) Não  
B) Você aprovou o sabor do i9?  (    )Sim     (   ) Não  
C) Você recomendaria a bebida aos seus amigos?  (   ) Sim    (   ) Não  
D) Se sim, diga por quê: ______________________________________ 
E) Se não, diga o porquê: ______________________________________ 

 
13 – Você sabe quem é empresa que fabrica a marca I9?  

 Sim (     )     Não   (     )  Se Sim Qual _____________________________________ 
 


