
C O M P O R T A M E N T O

ÁGUA COM
SABOR

A nova ameaça
à hegemonia dos
refrigerantes são
as águas com
gosto de frutas e
turbinadas com sais
minerais e vitaminas
CAMILO VANNUCHI

A o pedir água em um restaurante,
não se assuste se o garçon per-
guntar qual o sabor de sua prefe-

rência. Foi-se o tempo em que toda
água era inodora, insípida e incolor.
Hoje, as gôndolas dos supermercados
apresentam uma diversidade cada vez
maior de garrafas e caixinhas que, em-
bora mantenham a transparência do lí-
quido tradicional, vêm turbinadas com
fibras, vitaminas e um curioso gosto
de frutas. Em comum, o fato de serem

todos preparados líquidos sem gás e
com zero caloria. Até a Coca-Cola, pre-
ocupada com a tendência de parte da
população de substituir os refrigeran-
tes por bebidas mais saudáveis, acaba
de lançar a Aquarius. Nas versões Le-
mon e Orange (com sabor de limão ou
laranja), o produto tem agradado aque-
les que já não vêem graça nenhuma em
matar a sede com um copo prosaico de
água natural. "O pioneirismo de Aqua-
rius quebrou o paradigma de que água
é uma bebida sem graça que não tem
gosto de nada", considera a diretora de
marketing Andréa Motta.

Na esteira da novida-
de, diversas empresas de-
cidiram investir no seg-
mento. Diferentemente
da H2OH! - produto da
Pepsi que, no ano passa-

LEVEZA As apostas da
Lindoya vêm com fibras

e sabores como pêssego
e abacaxi com hortelã

do, alcançou 12% do mercado de re-
frigerantes light e diet apenas três me-
ses após o lançamento - as promessas
deste ano são sem gás e, por isso, não
podem ser caracterizados como refri-
gerantes, termo cunhado para qualifi-
car bebidas gasosas e aromatizadas ar-
tificialmente. A paranaense Ouro Fino,
por exemplo, líder no mercado de
águas da região Sul, acaba de lançar a
Ouro Fino Plus nos sabores tangerina
e maçã. No interior paulista, a novi-
dade é a Water Plus, da Via Natural,
que, além de ter sabor, possui nutrien-
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tes essenciais para o melhor funciona-
mento do organismo. A de pêssego,
por exemplo, tem zinco e ácido fóli-
co, o que a transforma em um suple-
mento capaz de prevenir a anemia,
melhorar a imunidade e ajudar o de-
senvolvimento do feto durante a gra-
videz. A Genuína Lindoya também re-
solveu investir nas bebidas funcionais
e acaba de lançar a linha Acquafíbra.
"As pessoas querem mais do que uma
simples água", diz Marco Aurélio Rut-
te, diretor de novos projetos da mar-
ca. O mais, nesse caso, são os diver-
sos sabores - entre eles morango e
abacaxi com norteia - e os frutuoli-
gossacarídeos, um tipo de fibra im-
portado do Canadá que ajuda a regu-
lar a atividade intestinal, a controlar a
glicemia e a reduzir o risco de doen-
ças cardiovasculares.

Para a nutricionista Maria Luiza
Ctenas, de São Paulo, as novas águas
não apenas são uma boa alternativa
aos refrigerantes - principalmente por
terem menos calorias e hidratarem
mais - como poderão contribuir para
aumentar o consumo diário de líqui-
dos. "Muita gente se esquece de to-
mar água. Embora eu acredite que os
alimentos naturais são sempre melho-
res do que os artificiais, é possível que
o volume ingerido aumente à medida
que a água se tornar mais saborosa
para certas pessoas", cogita Maria Lui-
za. Estatísticas mundiais corroboram
sua avaliação. O segmento das águas
adicionadas de vitaminas e sabor já
responde por 15% do mercado de água
mineral dos Estados Unidos. Na Ar-
gentina, beira os 30%. Tais aditivos
também contribuem para baixar a tri-
butação sobre o produto. Curiosamen-
te, bebidas industrializadas como os
refrigerantes e as novas águas - os
"preparados líquidos" ou "alimentos
adicionados de ingredientes especiais"
como preferem algumas marcas - são
menos taxadas do que a boa e velha
água mineral, sobre a qual incidem im-
postos cobrados até pelo Ministério de
Minas e Energia. Basta adicionar uma
pequena parte de suco de frutas para
reduzir os impostos. E, claro, dar iní-
cio a uma nova onda.
Colaborou Chico Silva
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