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Para boa parte dos brasileiros, os nomes Q-Suco e Q-Refresco trazem recordações da infância, 
com certo sabor de nostalgia. Para os executivos da Kraft Foods, dona de marcas como Tang, 
Clight e Fresh, elas também deveriam garantir boas lembranças, pois foram responsáveis pelo 
desenvolvimento do mercado de sucos em pó no País.  
 
Nada disso. Nos últimos anos, o gosto da herança deixada pelos pioneiros foi se tornando amargo. 
A imagem de artificialidade colou com tanta força nos sucos em pó que o consumidor, mesmo 
aqueles que sequer conheciam Q-suco e Q-Refresco, se afastaram deles. As vendas entraram 
num estado permanente de letargia. 
 
“Mergulhamos na estagnação”, afirma André Vercelli, diretor de bebidas da Kraft. Durante anos, o 
mercado estacionou na marca de 1,2 bilhão de litros anuais. O índice de penetração nos lares 
brasileiros também não saía dos 58%.  
 
Vercelli e sua equipe se viram diante de um dilema. Ou abandonavam o produto ou investiam 
para reinventar um mercado que parecia fadado ao desaparecimento lento e gradual. 
“Escolhemos a segunda opção”, diz ele. “Somos uma grande companhia de alimentos e não 
podíamos abrir mão de uma presença forte na área de bebidas.” 
 
Com doses maciças de inovação, a Kraft virou o jogo e transformou um produto aparentemente 
envelhecido no grande xodó do setor de bebidas. Uma pesquisa da empresa mostra que o Tang é 
a segunda marca de bebidas do País mais simpática ao consumidor, atrás apenas da Coca-Cola. 
Hoje, 85% das famílias brasileiras consomem sucos de frutas em pó. As vendas anuais dobraram 
e atingem 2,4 bilhões de litros.  
 
Quase metade (47,5%) desse total pertence à Kraft. Por isso, não é difícil entender a “insistência” 
da companhia nesse setor. Trata-se da porção que mais cresce no negócio de bebidas não-
alcoólicas no Brasil. Em 2004, por exemplo, as vendas de refrigerantes recuaram 3%, enquanto a 
de sucos de frutas, em suas diversas formas, subiram 2%. No bimestre dezembro/janeiro, tanto 
sucos como refrigerantes cresceram.  Mas o primeiro saltou 15%, e o segundo subiu apenas 3%.  
 
O pedaço mais saboroso (perdão pelo trocadilho) desse negócio é realmente o de suco em pó. Por 
isso, a Kraft dedicou atenção especial a ele. O primeiro passo foi modificar sua fórmula. Menos 
açúcar e uma nova composição o deixaram com uma consistência mais próxima do suco natural. 
Ao mesmo tempo, a Kraft transformou o produto em “fonte de saúde”, como diz Vercelli.  
 
Versões de Tang com vitaminas A, C e Ferro chegaram às gôndolas dos supermercados. Depois, a 
Kraft lançou misturas que os consumidores consagraram em bares e lanchonetes, como manga 
com laranja e laranja com morango. A mais recente novidade nesse campo é o casamento da 
laranja com cenoura. Há também versões com polpa de fruta.  
 
Mais: para convencer as donas de casa das propriedades nutritivas do Tang, a Kraft estampou nas 
embalagens um selo da Associação Brasileira de Pediatria, classificando o produto como fonte de 
vitaminas. “É a única bebida no Brasil com esse aval”, garante Vercelli.  
 
A proliferação de sabores (hoje são 15) também vitaminou as vendas de Tang. Segundo 
pesquisas da Kraft, a dona de casa compra de quatro a sete sabores de sucos em pó. É uma 
característica típica de um “produto para a família”, daqueles consumidos nas refeições.  
 
Aí encontra-se outro ingrediente na virada da Kraft. Cada uma de suas marcas de suco em pó 
ganhou endereço de um público específico. O Tang ficou com a família.  



O Fresh atende aos menos abastados – mais barato do que a média de mercado, um envelope 
rende dois litros, o dobro do Tang, por exemplo. Já o Clight é o queridinho da turma ligada em 
saúde e bem-estar, sobretudo as mulheres de 25 a 40 anos.  
 
Nesse caso, a dobradinha “praticidade e portabilidade” é fundamental. Por exemplo: uma porção 
para fazer um copo de suco foi lançada recentemente. Essas novidades brotam principalmente 
das constantes pesquisas de mercado. A cada ano, cerca de 25 idéias de novos sabores ou 
apresentações são colocadas à prova diante de grupos de consumidores.  
 
A partir desses testes, cada uma das três marcas da Kraft (Tang, Clight e Fresh) ganha uma nova 
variação. “O grande problema desse mercado era que inovação não acompanhava o ritmo de 
exigência do consumidor”, diz Vercelli. “Não vamos deixar isso acontecer de novo.” 
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