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Enquanto aguarda o parecer do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) sobre a 
compra de Sucos Del Valle e Matte Leão, a Coca-Cola mantém seu apetite pelo segmento de 
bebidas não-carbonatadas, ou seja, distintas dos refrigerantes. A justificativa para a 
diversificação do portfólio é clara: o segmento hoje se expande bem mais rápido que seu 
tradicional foco. 
 
“A representatividade desse negócio ainda é pequena, mas enxergamos um potencial de 
crescimento muito grande nesses novos produtos do ponto de vista da base de consumidores. 
No médio prazo, a velocidade deles tende a ser maior. Isso já se verifica”, diz Paulo Mendes 
Jr., gerente de Logística da Coca-Cola Brasil. Ele participou nesta sexta-feira (15/06) do 
comitê de Logística da Amcham-São Paulo. 
 
Segundo Mendes, de 2004 para cá os não-carbonatados cresceram mais de 80%, ao passo 
que os refrigerantes não superaram 11% ou 12% ao ano. “O desafio é pensar como uma 
empresa de bebidas como um todo.” Para isso, a idéia não é apenas sair às compras, mas 
também criar novos produtos. Vários, aliás, já estão em desenvolvimento, como adianta o 
executivo. 
 
Dona da Minute Maid Mais, com a Del Valle a Coca-Cola elevaria sua participação no mercado 
de sucos prontos no País para mais de 30%. Além do segmento de sucos e chás, a gigante 
americana volta sua atenção também para as águas com sabor. Lançou recentemente a marca 
Aquarius, concorrente direta da pioneira e líder H2O!, da Pepsico. 
 
Volta das garrafas retornáveis 
 
Dentro da estratégia de oferecer um portfólio cada vez mais sortido, a Coca-Cola retomou 
também um investimento que parecia enterrado: as embalagens retornáveis. De acordo com 
Paulo Mendes Jr., não há uma meta pré-definida, mas as garrafas de vidro já respondem por 
15% do volume total.  
 
“Haverá regiões com maior ou menor concentração de retornáveis por suas características”, 
adianta ele. Ou seja, regiões mais pobres tendem a concentrar o produto, enquanto as mais 
abastadas pouco o verão. 
 
Criada há 121 anos e presente em 200 países, a Coca-Cola detém 230 marcas de bebidas não-
alcoólicas e comercializa quatro das cinco marcas de refrigerantes mais conhecidas do mundo. 
No Brasil, sua terceira maior divisão (atrás de Estados Unidos e México e seguida por China), 
tem 55% do mercado de refrigerantes e 24% do de bebidas não-alcoólicas. 
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