
Danone afasta Coca e busca opções para mercado de água  
 
Após arrastadas negociações, virou pó a associação que Coca-Cola e Danone articulavam para 
investir no mercado brasileiro de água mineral. A cizânia partiu da Danone, que decidiu tocar a 
própria vida no País. O grupo vai construir uma segunda fábrica de água mineral em 
Guaratinguetá, interior de São Paulo, desta vez para embalar a marca Evian, uma das mais 
consumidas do mundo.  
 
Os franceses também resolveram abrir conversas com a AmBev, que poderão resultar num acordo 
para viabilizar a distribuição da Evian no Sul do País. Danone e AmBev já são sócias na Salus, 
uma das principais produtoras de água mineral do Uruguai. Uma das hipóteses que possivelmente 
será contemplada no acerto é o ingresso da marca uruguaia no Brasil.  
 
Mas a principal ofensiva do grupo francês tem nome e sobrenome: Edson Queiroz, originário de 
Fortaleza, Ceará. A Danone teria planos de fechar uma joint venture com a empresa brasileira, 
dona das marcas Indaiá e Minalba. A negociação com a Edson Queiroz, porém, promete ser bem 
menos estressante.  
 
Um dos fatores que atrapalharam as conversas com a Cola-Cola foi a pluralidade de interesses 
das engarrafadoras do grupo. Muitas delas, como a Vonpar e a Panamco, têm a própria marca de 
água mineral e não viam com bons olhos a chegada da Evian.  
 
No caso da Edson Queiroz, além de não haver atritos entre distribuidoras, as chances de 
concorrência interna entre as próprias marcas são bem menores. A Evian será destinada ao 
consumidor de renda alta, ao contrário da Minalba e Indaiá.  
 
O que não falta entre Danone e Edson Queiroz é complementaridade. O grupo brasileiro tem 
unidades de engarrafamento no Pará, em todo o Nordeste, Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais. O Sul do País e São Paulo seriam atendidos pela unidade de Guaratinguetá da 
Danone e pela uruguaia Salus.  
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