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m uma conversa informal realizada há mais de uma década no
intervalo de uma conferência de empresários em Nova York,
Roberto Goizueta, então presidente mundial da Coca-Cola, foi
indagado pelo amigo Jack Welch sobre o futuro da indústria de

refrigerantes. Respondeu assim: "Essa indústria não vai parar de
crescer até que a torneira de sua cozinha for usada para aquilo que
Deus a criou -jorrar Coca-Cola." Deus deve ter ficado bravo com a
previsão. Nos últimos anos, a venda de refrigerantes cresceu bem
menos do que a venda de águas, energéticos e sucos. A Coca não
prestou atenção e sofreu as consequências. Perdeu o Gatorade para

a Pepsi, viu as águas engarrafadas
Evian e Poland Spring tomarem o es-
paço dos refrigerantes e acompanhou o
suco Tropicana (também da Pepsi) lide-
rar o mercado mundial. Foi obrigada,
então, a se mexer. Lançou uma linha de
energéticos, turbinou sua divisão de
águas e no último dia 19 deu mais um
grande passo para reduzir a dependên-
cia dos refrigerantes em seu balanço.
Em conjunto com a Coca-Cola Femsa
(sua segunda maior engarrafadora), a
empresa de Atlanta comprou a Sucos
Del Valle. Pagou US$ 470 milhões, sen-
do US$ 380 milhões à vista e
US$ 90 milhões relativos a
dívidas da companhia me-
xicana. Com a manobra, a
Coca leva seis fábricas
da Del Valle no México
e a unidade brasileira,
em Americana (SP).

Coca-Cola e Femsa
vão criar uma terceira
empresa para administrar
a Sucos Del Valle. Não se
sabe, ainda, se a nova holding
terá sob seu guarda-chuva as demais
marcas da companhia, como Sucos
Mais. "O negócio foi fechado agora. Te-
remos de três a seis meses para obter a
aprovação dos órgãos reguladores e só
então partiremos para a parte operacio-
nal", afirma Marcos Simões, diretor de
comunicação da Coca-Cola Brasil. A re-
cente aquisição dá à dupla
Coca/Femsa 27,6% do segmento
de sucos prontos no Brasil
(incluindo Sucos Mais), contra 7%
da Sú Fresh e 6% da Maguary. Como a
holding deterá mais que o triplo de par-
ticipação da segunda colocada, terá que
aguardar a aprovação do Cade. Espe-
cialistas garantem que o negócio não
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enfrentará tanta resistência. Isso
porque o mercado está em franca ex-
pansão e o consumo per capita ainda é
baixo. "Há 500 fabricantes de suco no
Brasil. É um segmento superpulveriza-
do e que está amadurecendo", diz Ken-
zo Tsuka, consultor da Trevisan. Dados
Nielsen revelam que o segmento de su-
cos avança a dois dígitos por ano há
mais de cinco anos no Brasil. De 2001
a 2005, o crescimento acumulado,
em volume de produção, foi de
207,43%. No ano passado, 231 mi-
lhões de litros foram vendidos. A ambi-

ção da Coca, por aqui, é se pre-
parar para o futuro de um

mercado que cresce sem
parar. No México, o
jogo é no presente:
arrancar a liderança
local da rival Jumex.

Atlanta deve seguir,
com a Del Valle, a mes-

ma estratégia adotada
pela Coca-Cola Brasil em

relação à Sucos Mais. Após
pagar R$ 100 milhões pela fabri-

cante capixaba, a Coca daqui ofereceu a
seus engarrafadores uma participação
acionária na empresa. Quando a opera-
ção estiver madura, a Coca-Cola Brasil
deverá sair do negócio. Com a Del Val-
le, a nova holding fará algo semelhante,
oferecendo um bom naco das ações aos
seus engarrafadores. A explicação é
simples: ao empurrar empresas e novos
produtos aos seus distribuidores, a
Coca garante que eles vão suar a cami-
sa para vendê-los - da mesma forma
que fazem com os refrigerantes. E
quem sabe, assim, consiga recuperar o
atraso na linha dos não-carbonatados.
Ela sabe que as torneiras andam jor-
rando água, energéticos e sucos.
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