
Está chegando a hora
Lançamentos, propaganda e ações no
PDV mobilizam os fabricantes de refrescos
para a temporada de calor

A
proximidade do verão, período de mai-
or consumo de refrescos em pó, já des-
peja adrenalina na indústria e no trade
para os embates no ponto-de-venda.
Com 60% do movimento da categoria

concentrados na período de setembro a março, os
fabricantes aguardam ansiosamente o desembar-
que da primavera para invadir com as novidades
que ferverão nas prateleiras no pico da temporada
do calor. "O crescimento do giro é diretamente pro-

Sônia Salgueiro Docile inovação com sachê de 8 gramas que rende 2 litros.

porcional à elevação da temperatura", confirma
Fernanda Tamate, gerente de marke t i ng da
Unilever, detentora da marca Prisco, que disputa o
fi lão com um portfólio de 11 sabores regulares e
nove versões light. "Inclusive, desenvolvemos ações
para lembrar o consumidor que é hora de consumir
mais líquidos", ela reforça.

A Unilever já prepara diversas atividades para
ativar a marca Prisco nos PDVs. No ano passado,
além das tradicionais ações de degustação nas lo-

jas do auto-serviço, a companhia realizou uma
promoção que oferecia brindes a consumido-
res que adquiriam dez envelopes do refresco
e acentuou o visual e a alterou a formulação
da l inha Pr isco, conferindo-lhe sabor mais
próximo do da fruta e agregando ainda cinco
sabores a essa série de refrescos.

Atuante desde 2000 na categoria, inici-
almente com a marca MID (15 sabores, entre
os quais os exclusivos maçã e graviola) e há
um ano com o refresco diet FIT(cinco varian-
tes), a Ajinomoto detona grande campanha
na mídia impressa, sob o mote "FIT, a melhor
forma da fruta". A peça publicitária, veicula-
da até outubro em revistas semanais, femi-
ninas e de celebridades, oferece de brinde
sachês do refresco em pó. "Queremos prepa-
rar o mercado para o verão", justifica Adriana
Moucherek, coordenadora de marketing da
empresa. "O objetivo é gerar experimenta-
ção e divulgar o refresco."

Também com esse intuito, estão previs-
tas ações nos PDVs como maior espaço nas
prateleiras de refrescos e ocupação de pon-
tos extras, além das sempre recorrentes de-
gustações. "A visibil idade no varejo é crucial",
grifa a executiva, relacionando esse impera-
tivo à profusão de marcas na praça. "São mais
de 50 grifes disputando a preferência do con-
sumidor", ela situa.

Com 60% das vendas comprimidas entre
setembro e março, a goiana GSA (Gama Su-

16 - DOCE Revista - Agosto 2006



Kraft Foods a marca número 1 adere aos sabores
regionais.

cos e Alimentos) já reservou espaço na mí-
dia para promover, as marcas de adoçados
Refreskant e Icebel no próximo verão. O
diretor geral Sandro Marques Scodro in-
forma que a investida absorverá em torno
de R$ 2,5 milhões. De aperitivo, a GSA aca-
ba de ampliar o catálogo do Refreskant com
o lançamento das versões caju, salada de
frutas e guaraná com açaí. As sacadas de-
vem ajudar a empresa a elevar em 30% suas
vendas de bebidas em pó neste ano, almeja
Scodro. Ele adianta ainda que, até outubro,
a GSA conclui um plano de investimento de
R$ 1,5 milhão para aumentar em 40% sua
produção na área de refrescos.

Novos sabores
Com 70% do faturamento extraído das

l inhas de re f rescos em pó, a General
Brands (GB) pega garupa na soleira do ve-
rão para incluir a marca Fructus no port-
fólio. O diretor Isael Pinto assegura que o
lançamento prima pela melhor relação cus-

to/benefício no gênero, pois o pacote de 20
gramas rende dois litros de refresco. Com
preço sugerido ao consumidor de R$ 0,43, a
bebida sobe às gôndolas nos sabores de
uva, laranja, abacaxi, manga, morango, caju,
maracujá e salada de frutas. "Todas as ver-
sões vêm com polpa de fruta desidratada e
vitamina C", frisa o empresário.

Na rinha dos refrescos em pó desde
1997, a GB opera hoje as marcas de ado-
çados Camp (15 sabores), Camplight Diet
(sete versões, mais duas do Camplight Diet
Tea) e Frux (seis itens). No decorrer deste
ano, as atenções na empresa centraram
foco no Camp. "A gramatura do produto
foi reduzida de 50 para 45 gramas, queda
de 10% no peso, mas o rendimento de um
litro foi mantido", relata Isael Pinto. O ca-
tálogo também encorpou com a incorpora-
ção dos sabores pêra, caju, goiaba e açaí
com guaraná. "Esse mercado é movido a
novidades e, na GB, elas não vão parar por
aí", assevera.

A chegada do verão também marca a
estréia de mais sabores no portfól io da
Brassuco, às voltas com refrescos em pó
desde sua criação, há 21 anos, para atuar
no mercado inst i tucional. O gerente de
marketing Fernando Signori não abre de-
talhes, argumentando apenas que a com-
panhia programa campanha direcionada a
consumidores, distribuidores e PDVs. "De
concreto até o momento, somente a previ-
são de reformular as apresentações das
linhas Lual e Brassuk, para melhorar sua
visualização nas gôndolas", ele tranca-se.

Apesar de operar nacionalmente, a
principal praça da Brassuco é o interior de
São Paulo, principalmente as regiões de

Ajinomoto distribuição de amostras grátis até outubro.

Sorocaba e Ribeirão Preto, responsáveis
por metade das vendas de refresco da mar-
ca, aponta Signori. O carro-chefe é a bebi-
da em pó Brassuk, direcionada ao varejo
em versões de 30 e 45 gramas. Ambas as
variantes acenam com rendimento de um
litro; já a versão de 450 gramas prometem
render 10 litros. Quanto à grife Lual (30
gramas e rendimento de 1 litro), é dirigida
aos atacados e o refresco Teen Diet com-
pleta o portfólio da Brassuco.

A praxe no ramo prevê o auge dos lan-
çamentos para os próximos meses, mas em
algumas empresas a safra de novidades
espocou bem mais cedo. Em julho, a mi-
neira Vilma Alimentos já ampliava a linha
de refrescos diet. A série, anteriormente
composta pelas variantes laranja, limão,
tangerina e abacaxi, ganhou os sabores
manga, pêssego e caju. "O inverno, esta-
ção em que a umidade é baixa e a sede

General Brands nova marca com boa relação custo/benefício.
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Heineck vendas duplicadas no verão.

aumenta, é ótima para se lançar produtos
desse tipo", considera Cezar Tavares, vice-
presidente de vendas e marketing.

Qualidade superior
Desde o final da década de 90, o mer-

cado de refrescos em pó não olha para o
retrovisor, uma ascensão imutável capta-
da pela consultoria ACNielsen. Sua radio-

grafia sobre as vendas do setor no varejo
mostra que, no ano passado, a categoria
movimentou 2,8 bilhões de litros no país,
alta de 15% em relação a 2004 e de 38%
sobre 2001. Quando o parâmetro é a re-
ceita, a evolução é ainda mais visível. O
faturamento de 2005, de R$ 1,13 bilhão,
foi 20% superior ao do exercício anterior
e 106% maior que o de 2001 (ver à abai-
xo). "O que mais influenciou nesse cresci-
mento foi o aumento de qualidade dos pro-
dutos, hoje melhor elaborados, enriqueci-
dos com vitaminas e polpas de fruta e de
sabor cada. vez mais equiparável ao do suco
natural em termos de consistência e pala-
dar, além de oferecer praticidade e baixo
custo por litro", sintetiza Henrique Tolino,
gerente de vendas da Casadoce, fabrican-
te das marcas Golly, Rizzo, Promixe Frutim.
Na opinião de João Gabriel Cherubini, vice-
presidente da Yoki, são atributos como es-
tes que respaldam a contínua expansão
do segmento. "Por ser um produto saudá-
vel e de bom rendimento, o refresco em pó

se torna mais interessante
e econômico do que o refri-
gerante", interpreta. A Yo-
ki, ele emenda, produz re-
frescos adoçados regulares
e light, todos com polpa de
fruta e vitamina C.

A Yoki não corre sozinha
nesse páreo. Diversas em-
presas já estão recorrendo
ao expediente da fortifica-
ção para valorizar o produ-

to. Também conta pontos o visual das em-
balagens, mais moderno e chamativo. "Os
consumidores andam mais exigentes e
quem não tem produto de qualidade f ica
para trás", vaticina Adriana Moucherek, da
Ajinomoto. A própria ascensão dos refres-
cos adoçados, claramente mais elabora-
dos, con f i rma a tese da execu t i va .
Levatamento da ACNielsen delimita que
os tiposs adoçados encerraram 2005 com
participação de 85% no conjunto de todas
as versões de refrescos consumidas, exa-
tos 11 pontos percentuais acima do índice
aferido em 2000 (ver à pág. 22).

O segmento de adoçados foi inaugura-
do em -1978 pela marca internacional Tang,
da norte-americana Kraft Foods. De lá para
cá, ela foi a grife que introduziu mais ino-
vações no setor. Patrícia Kastrup, gerente

Unilever intenso ritmo de atividades no PDV.
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de bebidas em pó e sobre-
mesas da companhia, des-
taca que Tang foi o primei-
ro refresco do país a agre-
gar vi tamina C (1996), a
agregar dois sabores na
mesma formulação (1997),
a lançar uma versão híbri-
da, mediante o uso de
aspartame (1997) e a in-
cluir polpa de frutas na fór-
mula (1999). Em 2004, a
formulação de toda a linha
- Tang regular e Tang Mix
- passou a incorporar fer-
ro e vitaminas A e C. Car-
tada mais recente: o lan-
çamento dos sabores cajá
e graviola, exclusivos para
o Norte e Nordeste, subli-
nha Patrícia, inserindo que
o refresco Tang é- l íder de mercado com
25,5% de participação.

A Kraft Foods Brasil também foi pio-
neira ao desbravar o.nicho de refrescos
diet/light, em meados da década de 90. "A
marca Clight, inspirada no desenvolvimen-
to or ig ina l nor te-amer icano, inovou ao
apresentar um conceito de bebida atraen-
te para as classes A e B, que antes não a
consumiam devido à p e r c e p ç ã o de
artif icialidade e assim acabaram aderindo
à categoria", observa Patrícia. A Kraft co-
mercializa ainda o refresco semi-adoçado
Fresh, nº1 no mercado total de refrescos,
e os não adoçados Ki-Suco e Q-fíefresko.
Computadas todas as marcas, estima a
expert, a Kraft despejou 16% mais refres-
cos no ano passado do que em 2004. "Ao

longo deste ano, por enquanto as vendas
avançam na faixa de 6%".

Giro dobrado
Na trilha aberta por Tang, a Sukest tem

a maior parte de sua linha focada nos pro-
dutos adoçados: Sukest e Suks(35 gramas
e rendimento de 1 litro) e o light Sbelt.
Apenas o refresco não adoçado Spin, com
sete sabores, quebra a rotina. Em algu-
mas praças, até metade das vendas anu-
ais dessa indústria de Bauru (SP) aconte-
cem nos meses mais quentes do ano, in-
forma Mauro Paparelli, da ala de marke-
ting da Sukest. "Em regiões onde o clima
varia mais, como Sul e Sudeste, a diferen-
ça de vendas também é maior", explica.
Paparell i conta que a empresa programou
várias ações para a temporada, a exemplo
de encartes, folhetos cooperados e degus-
tações. As marcas Sbelt e Suks terão prio-
ridade, mas o refresco Sukest também terá
algumas atividades de mar-
keting, anuncia.

A Docile Alimentos, de
Lajeado (RS), espera ansi-
osa pelo verão. A empresa
pretende promover muitas
ações de degustação para
a l a v a n c a r seu adoçado
Tandy, enriquecido com vi-
tamina C e polpa da fruta i
que, este ano, encorpou l
com o sabor de manga, o
sexto da linha. "No verão,

as nossas vendas duplicam em relação às
outras estações do ano", just i f ica o dire-
tor comercial Alexandre Heineck.

Além da marca Tandy, a companhia
banca as marcas Docile e Docile Angélica,
ambas competindo na faixa dos não ado-
çados que rendem 2 litros de bebida. A
empresa também fabr ica o inovador Já
Adoçado, único no gênero apresentado em
embalagem de 8 gramas para rendimento
de dois litros. "É o refresco de melhor re-
l a ç ã o cus to /bene f í c i o do me rcado " ,
enfatiza Heineck.

A Docile começou a esticar o mix para
o próximo verão com a inclusão do sabor
abacaxi nas linhas Docile e Angélica. An-
tecipando os preparativos para a tempo-
rada, a empresa investiu R$ 600.000 na
aquisição de quipamentos. As novas ins-
talações partem em setembro, incremen-
tando a capacidade de refrescos em 15%,
estima Heineck. Assinalando que nos últi-

mos anos a Docile tem re-
gistrado crescimento con-
tínuo, ele espera avanço nos
negócios da ordem de 20%
para este exercício. A em-
presa também exporta re-
frescos para 10 países e, no
plano doméstico, os princi-
pais mercados são o Norte
e Nordeste, situa Heineck.
"Em virtude das temperatu-
ras permanentemente al-
tas, o consumo se mantém
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Casamento solúvel

A redução das embalagens de re-
frescos em pó para os atuais 45
gramas, movimento detonado

anos atrás pela Kraft Foods e seguido à
risca por todo o mercado, foi patrocinada
pela inclusão da chamada formulação hí-
brida de açúcar e adoçante, no caso o
aspartame. Adicionado a menor quanti-
dade de açúcar, o potente edulcorante con-
feriu volume mais compacto ao produto,
favorecendo a acomodação de mais mar-
cas e sabores nas gôndolas do varejo.

Blue chip global na cena de ingredi-
entes, o grupo Ajinomoto aprofundou in-
vestimentos na produção de aspartame
e concluiu recentemente um projeto de
expansão da planta j a p o n e s a de
Yokkaichi, que capacita a companhia a
despejar 10.000 toneladas anuais do
edulcorante, somado o potencial da uni-
dade operada pelo grupo na França. In-
centivada assim pela forte demanda

mundial por alimentos e bebidas de bai-
xas calor ias, a Ajinomoto se consolida
como a maior fabricante de aspartame
do planeta, com uma part icipação de
mercado superior a 40%.

A expansão da planta de Yokkaichi
consumiu investimentos de 6 bilhões de
ienes, correspondentes da US$ 58 mi-
lhões. Além dos re f rescos em pó, o
aspartame é muito utilizado em adoçan-
tes de mesa, bebidas, iogurtes, confeitos
e diversos outros produtos. Ele é um
adoçante de baixa caloria produzido a
partir de aminoácidos. Com quase 100
anos de atuação, a Ajinomoto tem se
destacado na produção de aminoácidos
e de seus derivados, como o aspartame.
Presente no Brasil há 50 anos, a compa-
nhia opera localmente uma divisão de
varejo que, entre os campeões do giro,
exibe as marcas de refrescos em pó MID
e FIT (ver à pág. 16).

GSA campanha vai mobilizar sabores extras.

o ano todo nessa parte do pafs, compensan-
do eventual sazonalidade no Sudeste/Sul".

As áreas que fazem verão o ano todo
também são o principal alvo da paulista
Toffano. "Esses mercados embolsam me-
tade de nossas vendas", contabiliza o di-
retor Otávio Galrão Forti. O mostruário en-
globa o refresco adoçado Windy e o não
adoçado Brinq, responsáveis por entre 15%
a 20% das vendas totais da companhia,
que também produz balas e confeitos. •
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Muito chão pela frente
Vendas de sucos prontos continuam jorrando,
mas o consumo brasileiro ainda é baixo

O
mercado de sucos prontos para
beber supera muitas categori-
as em torque de crescimento.
Hoje, no entanto, suas vendas
fluem em goles menores que há

4-5 anos, quando o segmento exibia taxas
anuais de expansão que transbordavam a
faixa dos 30%. Erri.2005, conforme levan-
tamento da WOW empresa do grupo
Brasfanta que produz os sucos e néctares
Sufresh, as vendas desse reduto aumen-
taram 15%. "Apesar dessa desaceleração,
a categoria tem muito chão pela frente,
não só devido a novos competidores em
cena, mas porque o consumidor vê a bebi-
da como p rodu to saudável " , a n a l i s a
William De Angelis Sal lum, diretor geral
da WOW.

De fato, o entra-e-sai tem sido inten-
so. No ano passado, com um intervalo de
menos de dois meses, a Coca-Cola adqui-
riu a Sucos Mais e o grupo mi-
ne i ro Pif Paf comprou a
conterrânea Tropical Su-
cos, dona da marca Tial.
Não é segredo também
que a PepsiCo, detentora
da poderosa marca Tro-
picana nos EUA, tem in-
teresse em debutar por
aqui. Af inal , potencial
para crescer o segmen-
to tem de sobra. En-
quanto o consumo per
capita doméstico não
atinge dois litros anu-
ais, no México cada
habitante sorve nove
litros da bebida por
ano; nos EUA, o pa-
tamar sobe a 40 e,
em países europeus

como a Alemanha, a taxa bate 44 litros
por habitante/ano. Além disso, deve se
considerar que o índice de adesão por do-
micílio no Brasil é baixo. "Apenas 21 % dos
lares têm suco pronto na geladeira, ao
passo que o refrigerante é encontrado em
96%", compara Roberta Morell i, diretora
de marketing da Del Valle.

Uma das razões para essa modesta
penetração é o hábito de beber suco pron-
to, ainda muito concentrado em algumas
classes sociais e em locais específicos. "Os
grandes centros urbanos respondem pela
maior parte das vendas", crava Roberta,
listando São Paulo e Rio de Janeiro como
os maiores balcões consumidores. Mas o
Nordeste começa a se destacar, comenta
a executiva, informando que a região res-
ponde por 13% do consumo da categoria.

Coca-Cola transição da marca Mais para grife global Minute Maid.

Sallum, da WOW, esclarece ainda que 55%
das vendas do setor estão focadas nas clas-
ses A e B. Isso, segundo ele, pode ser jus-
tificado pelo alto custo nas gôndolas. "O
preço por litro, superior a R$ 3, ainda é
proibitivo para o público de baixa renda,
especialmente quando se leva em conta
que essa quantidade é insuficiente para
uma família grande", sustenta o analista,
explicando que os insumos, a embalagem
e as altas margens do varejo, entre 30% e
40%, encarecem o produto.

De acordo com Andréa Martins, gerente
de marketing de bebidas líquidas e fermen-
tos da Kraft Foods, detentora da marca
Maguary, a maior oportunidade de cresci-
mento está justo nas classes C e D. "Hoje em
dia, elas compram refresco em pó, produto
que tem um preço por litro bem mais acessí-
vel", pondera a executiva. Conforme Andréa,
o Maguary pronto para beber acusa desem-

penho melhor que o do mercado
geral este ano. "Nossas ven-

das cresceram 31% em rela-
ção a 2005, elevando a parti-
cipação de mercado para 7%,
contra o índice anterior de
6,1%", confronta.

Roberta, da Del Valle,
admite que o preço pode
ser empeci lho, mas en-
tende que o surgimento
de marcas alternativas
tem con t r i bu ído para
melhorar a distribuição
das vendas entre dife-
rentes extratos sociais.
"Aos poucos o consu-
mo se d e m o c r a t i z a ,
graças à convivência
de marcas baratas e
gr i fes premium nas
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Cresce e alimenta

F i lão em franca ascensão na are-
na de bebidas, os néctares à base
de soja exibem taxas de cresci-

mento até mais robustas que as de su-
cos prontos e refrescos em pó. O reduto
foi inaugurado há dez anos pela marca
Ades, à época inclusa no portfólio da
Refinações de Milho Brasil e hoje incor-
porada ao cardápio da Unilever, reme-
mora Fernanda Tamate, gerente de mar-
keting da companhia. "Mais importante
do que ter sido pioneiro na categoria,
Ades provou que bebidas à base de soja
podem ser gostosas", argumenta a exe-
cutiva. A grife, acrescenta ela, engloba
atualmente três linhas de produtos. A
original comporta bebida com caracte-
rísticas mais lácteas, a de frutas forma
com sucos regulares e do tipo light e a
Yofresh acomoda as substitutas do io-
gurte, detalha à gerente. A mais recen-
te tacada da Unilever na categoria re-
sultou nos lançamentos das versões
morango e pêssego (variantes light e
regular); de frutas vermelhas da varian-
te Yofresh e morango e capuccino, que
foram agregadas ao Ades original.

Varredura da ACNielsen indica que

a categoria de bebidas à base de soja
movimentou no varejo 110,5 milhões de
litros no ano passado, volume correspon-
dente à receita de R$358
mi lhões . "Por ser um
mercado mais novo que
o de chás e de sucos, ele
cresce a um ritmo mais
acelerado, na casa de
30% ao ano", af i rma
William Sallum, diretor
geral da Wow, dona dos
sucos Sufresh. Compara-
do ao setor de sucos
prontos, o número de
concorrentes ainda é pe-
queno, mas ascendente.
A Batavia ingressou há
pouco no filão e, no mo-

Unilever pioneirismo no segmento
de bebidas à base de soja.

res abacaxi com coco, maçã com canela,
frutas vermelhas e tangerina.

"O grande diferencial do nosso produ-
to é o fato de ser o único
produzido com soja inte-
gral", aponta Sallum. As
outras marcas, assevera,
utilizam extratos de soja ou
proteína de soja como ma-
téria-prima. A bebida da
Wow desemboca no vare-
jo em embalagens de 1 li-
tro e de 200 mililitros. Já o
Ekvit, da Caramuru, com-
pensa a apresentação úni-
ca de 1 litro com formula-
ção enriquecida com vita-
minas A e D e cálcio e pode
ser conferido nos sabores

mento, duas empresas bancam estréias
na categoria: a própria Wow, com o Su-
fresh Soja, e a Caramuru Alimentos, com
a marca Ekvit, bebida à base de soja não
transgênica. Até quem já compete há
algum tempo amplia as garras. A Del
Valle, por exemplo, lançou no primeiro
semestre a linha light da sua variante
de bebida de soja, disponível nos sabo-

original, laranja, maçã, frutas tropicais e
pêssego. "O lançamento faz parte da es-
tratégia da Caramuru de investir continua-
mente em produtos que agregam valor e
atendem às exigências do consumidor, prin-
cipalmente aquele que procura alimentos
saudáveis, práticos e diferenciados", esta-
belece César Borges de Souza, vice-presi-
dente da companhia.

prateleiras". A Del Valle,ela insere, estreou
nas prateleiras em 1997 importando bebi-
das da matriz mexicana e, em 1999, deu a
largada na fabricação local dos sucos. Por
conta d isso , é c o n s i d e r a d a a grande
impulsionadora da categoria e principal
fonte de pioneirismos: lançou a primeira

versão light e a primeira mistura de sabo-
res, descerrando o nicho dos sucos mix.

Refrescância extra
O ingresso da WOW também salpicou

lances inovadores na contenda. No último
verão, a empresa lançou Sufresh Ice, versão
mais refrescante que o suco tradicional, no
sabor limão. "É um produto muito adaptado
ao calor", destaca Sallum, informando que,
em prol do apelo da fruta natural, a bebida é
adoçada com suco de maçã. A boa receptivi-
dade usufruída levou a empresa a desenvol-
ver a versão tangerina do suco, que desem-
barca agora nas gôndolas. Outro item fora
da vala comum é Sufresh Power, por ora o
único suco do gênero que mistura açaí com
guaraná, inaugurando o f i lão dos sucos
"energéticos". O produto, delimita o diretor
geral, visa o público jovem, em especial
freqüentadores de academias.

Na linha mais "arroz com fei jão", a
WOW lança a versão morango (light e re-

gular) de Sufresh em apresentações de um
litro e em lata, sabor antes disponível ape-
nas em caixa cartonada de 200 mililitros.
A linha light também aumentou com a che-

Sallum, da WOW apelo da saúde turbina o giro.
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Del Valle apresentação sob medida para a criançada.

gada do suco de goiaba, nas opções litro e
lata. Aproveitando a recente volta às au-
las, a empresa remodelou a embalagem
do Sufresh Turma da Mônica, incorporan-
do mais motivos, brincadeiras e um visual
mais leve. De quebra, a WOW somou o
sabor morango à sua linha infantil.

Adquirida pela Coca-Cola em agosto de
2005, a Marca Mais também passa por um
processo de transição. Muda da grife antiga

para Minute Maid, marca global da Coca-
Cola Company que soma 61 anos de merca-
do e está presente em 100 países. "Unimos
a qualidade reconhecida da Sucos Mais, à
Minute Maid", resume Maurício Bacellar, ge-
rente de relações institucionais da Coca-Cola
brasileira. "A fórmula não foi alterada", co-
menta. "Fizemos uma mudança no grafismo
da embalagem, que ganhou um visual mais
moderno, reforçando ainda mais a origem

natural e o sabor da fruta. Mantivemos al-
guns ícones da identidade visual da Sucos
Mais, como o fundo amarelo, e inserimos a
iconografia global de Minute Maid".

Essa aquisição, salienta o gerente, in-
flou em 9% a participação de mercado da
Coca-Cola. Até então a empresa possuía
uma única marca no segmento, a Kapo,
lançada no país em abril de 2001. Comer-
cial izado em embalagens de 200 mililitros,
o suco é dirigido às crianças e, por conta
disso, incorpora cálcio e vitaminas, poden-
do ser conferido nas versões laranja, aba-
caxi, uva, morango e maracujá. Já a marca
Minute Maid Mais exibe uma gama muito
maior de itens, disponíveis em embalagens
de um litro, lata, caixinha de 200 mililitros
e vidro de 250 mil i l i tros, tanto na versão
regular como light. Segundo Bacellar, so-
madas as duas marcas, a empresa abocanha
17% do mercado de sucos prontos.

Mix adequado
A diversidade de sabores é trunfo im-

portante, mas o pulo do gato no segmento,
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de acordo com Sallum, da WOW, é um mix
de embalagens que privilegie todos os ca-
nais de venda. Cada embalagem, ele porme-
noriza, tem uma finalidade: a de um litro
segue para os supermercados, para atender
famílias; a de 200 mililitros gira bem nos
atacados normalmente tem apelo infantil,
por constar das lancheiras das crianças ou
ser vendida em cantinas; e a lata é a opção
para food service (restaurantes, bares etc.).

Daí porque o diferencial-chave da be-
bida mista Play Max, da Del Valle, é justo
a embalagem.
Lançado há pou-
cos meses, o pro-
duto transita com
caixa cartonada
de 200 mil i l i tros
bem co lo r i da e
com formato ex-
clusivo de pirâmi-
de, informa Ro-
berta. Como não
poderia deixar de
ser, a bebida é

direcionada ao público infantil,
principalmente da faixa dos 5 aos
11 anos. Play Max está disponí-
vel nos sabores uva, morango,
maçã verde e frutas vermelhas e
ganhou site interativo no perío-
do de volta às aulas este ano,
completa a executiva.

Ao longo do exercício atual, a Del
Valle vai canalizar R$ 15 milhões para
o marketing de sua linha de sucos,
orça a diretora. Além de conferir cara

nova a algumas embalagens - a
linha clássica, por exemplo, mu-
dou de visual -, a empresa fe-
chou acordo com a Fox Filmes para
embalagens especiais inspiradas
nos mega-hits Pantera Cor de
Rosa, Garfield e A Era do Gelo 2. No arrema-
te, concebeu campanha publicitária cujo
slogan é "Natural na Vida", revela Roberta.

A Del Valle redobra, em paralelo, a
aposta na movimentação dos lançamen-
tos, deixa claro Roberta. Incluída a linha
Play Max, foram contabilizadas 11 novi-

dades no primeiro semes-
tre. O suco Del Valle Mix,
por exemplo, foi reformu-
lado: saíram de cena os an-
tigos sabores e entraram
os de laranja com banana,
laranja com caju e laranja
com morango.

No momento, os pre-
parat ivos para o verão
são o centro das aten-
ções dos fabricantes. Se-
gundo Bacellar, o verão
responde por 30% das
vendas anuais do setor de
bebidas. Devido à impor-
tância da estação, a in-
dústria em peso promete

intensificar as ações nas lojas do auto-
serviço assim que o calor estabilizar. "Os
consumidores, especialmente das clas-
ses A e B, são muito receptivos a novi-
dades e à experimentação, daí a impor-
tância da intensif icação do trabalho no
PDV", conclui o porta-voz da Coca-Cola.»

Suco da Kraft crescimento
de 31 % nas vendas.

Bacellar, da Coca-Cola Kapo e
Mais asseguram fatia de 77%.
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Fonte: Doce Revista, ano 20, n.144, p.16-28, ago. 2006.




