
Coca-Cola Brasil conclui negócios de bebidas sem gás 
 
Coca-Cola Brasil conclui plano previsto desde a compra da Sucos Mais e transforma seus 
fabricantes autorizados em sócios. 
 
Operação segue padrão do modelo de negócios do Sistema Coca-Cola, em que os fabricantes 
cuidam da produção e da distribuição, e a Coca-Cola, das marcas  
Nova empresa ficará responsável pela gestão e produção de bebidas sem gás  
 
A Coca-Cola Brasil e seus 17 fabricantes autorizados assinaram, esta semana, o contrato de 
associação da joint venture Sucos Mais, criada para gerir e produzir as linhas de bebidas sem 
gás do portifólio da Coca-Cola Brasil. Sob a gestão da nova empresa estarão os sucos Kapo e 
Minute Maid Mais, o energético Burn, a linha de chás prontos para beber Nestea e o 
achocolatado Kapo.  
 
A implantação deste novo modelo de negócios estava prevista desde a compra da Sucos Mais, 
pela Coca-Cola Brasil em agosto de 2005, e transformou os fabricantes autorizados em sócios 
da empresa, com 50% do capital. Os outros 50% continuam nas mãos da Coca-Cola Brasil. A 
divisão do capital foi proporcional à participação das vendas de cada fabricante. No que diz 
respeito ao que é produzido na fábrica da Minute Maid Mais, em Linhares, Espírito Santo, nada 
muda: continuam a ser feitos lá os produtos que exigem uma linha industrial a quente.  
 
Desde 2001 a Coca-Cola Brasil vem investindo em novas categorias de bebidas e ampliando 
seu portifólio. “Com a entrada nestes novos segmentos, tivemos de repensar nosso modelo de 
negócios, pois os mercados de sucos, chás, lácteos e energéticos têm uma dinâmica 
totalmente diferente do mercado de refrigerantes”, explica Sandor Hagen, Diretor de 
Operações de Bebidas Sem Gás da Coca-Cola Brasil.  
 
O conselho de administração da Sucos Mais será composto por 12 representantes, sendo sete 
vagas ocupadas pelos fabricantes autorizados e cinco por executivos da Coca-Cola Brasil. O 
conselho de administração será presidido por Carlos Lohmann, presidente também da Rio de 
Janeiro Refrescos, fabricante autorizado da Coca-Cola Brasil nos estados do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo. “A formação desta joint venture representa o total alinhamento do Sistema 
Coca-Cola Brasil para continuarmos crescendo no segmento de bebidas sem gás”, afirma 
Lohmann. 
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