
 
Sede de sabor embala água mineral 
Gustavo Viana  
 
Brasileiro gosta e fabricantes correm para atender demanda com lançamentos  
 
São Paulo. A água com sabor chegou para ficar. Não é uma paixão de verão. A idéia, lançada 
recentemente no Brasil pela Coca-Cola e pela Pepsi em parceria com a Ambev, conquistou 
também o gosto das tradicionais fabricantes de água. Depois da Aquarius e da H2OH!, o mercado 
de águas saborizadas ganha investimentos crescentes. Apoiado na tendência da busca por 
alimentação e costumes mais saudáveis, o consumo de água saborizada repete o sucesso na 
Europa, nos Estados Unidos e na Argentina. 
 
- É feita com água mineral, é leve, não tem gás, ou tem muito pouco e, portanto, não agride o 
estômago - avalia o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais (Abinam), 
Carlos Alberto Lancia.  
 
O produto, segundo estima, deve seguir a tendência de crescimento alcançada nos mercados da 
Europa e EUA, onde foi bem aceito e representa 30% do consumo de bebidas do gênero. 
 
A Lindoyana de Águas Minerais, fabricante da Lindoya, lança na próxima semana água nos 
sabores morango, lima-limão e pêssego. Feito com extrato das frutas, o produto será vendido nos 
mercados de Rio, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Triângulo Mineiro. 
 
- As pessoas querem bebidas leves, que não tenham gás e açúcar. Ficou chato e sem graça beber 
água mineral - disse o diretor da empresa, Marco Aurélio Ruette.  
 
A empresa pretende vender 1 milhão de frascos no primeiro mês e, com o tempo, aumentar a 
produção para dois milhões de frascos mensais. Em um ano, o produto deve representar 10% do 
faturamento.  
 
A Coca-Cola lançou nacionalmente a Aquarius (sabores limão e laranja) na primeira semana de 
fevereiro.  
 
- É uma tendência que começou há muito na Europa e na Argentina, onde o segmento de água 
com sabor atinge 30% do volume de água. O consumidor quer novidades - disse a diretora de 
marketing de novas bebidas da Coca-Cola, Andrea Mota.  
 
O volume de vendas no mês de lançamento surpreendeu a empresa e foi três vezes maior que o 
projetado. A companhia precisou se reorganizar com toda a cadeia, desde embalagem e aroma, 
até aumentar a capacidade de produção e criar para o verão turnos extras de produção.  
 
- O volume tem sido muito superior ao projetado, tivemos problemas de abastecimento, por isso 
o produto demorou para chegar a São Paulo, que é o maior mercado consumidor do país - disse a 
executiva. 
 
A Coca-Cola enxerga um enorme potencial com base nos dados da vizinha Argentina - onde a 
venda de águas com sabor atinge 30% do volume de vendas - e no baixo consumo per capita de 
água no Brasil, que atinge 31,5 litros por habitante no País. Em São Paulo, campeão nacional, 
alcança 75 litros. No México, por exemplo, é de 161 litros. 
 
A Empresa de Águas Ouro Fino, tradicional fabricante de água mineral do Paraná e maior 
exportadora nacional do setor, lança esta semana a Ouro Fino Plus, água nos sabores tangerina e 
maçã. O produto chega primeiro em Curitiba e, após 15 dias, estará em todo o Estado do Paraná, 
além de São Paulo e Santa Catarina. 



 
- O segmento vem crescendo significativamente no mundo todo, acreditamos muito no seu 
potencial", disse o presidente do conselho da empresa, Guto Mocellin. Ele informou que o mercado 
de águas com sabor cresceu 253% nos EUA no ano passado e já tem fatia de mais de 25% no 
mercado de água mineral na Argentina. 
 
- O produto caiu nas graças do consumidor - diz Mocellin.  
 
A capacidade de produção de água saborizada da Ouro Fino, na unidade de Campo Largo (PR), 
atinge 100 mil pacotes por mês (cada pacote tem 12 unidades de garrafa PET de 500 ml). Em 30 
dias, a empresa vai aumentar a produção para 200 mil pacotes por mês. A meta da empresa é ter 
30% do faturamento obtidos de produtos lançados há menos de dois anos. O investimento na 
compra de equipamentos (xaroparia e pausterizadores) e na mudança das linhas de produção 
somou R$ 600 mil. A empresa levou três anos para desenvolver o produto e importa os aromas e 
as essências da Áustria.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 12 mar. 2007. Economia, p. A18. 


