
O refrigerante
ORGÂNICO
Fenômeno de vendas, a
bebida de sabores exóticos
atrai maníacos por saúde

LENA CASTELLÓN

a eterna luta contra a balança, o
refrigerante sempre exerceu um
papel de vilão. Mas a indústria está

tratando de tirar esse peso do produto,
dando-lhe um ar mais saudável. Se al-
guém desconfia da tendência, basta con-
ferir os lançamentos do mercado e a po-
pularidade de uma garrafa que nem tem
cara de refrigerante. É o Bionade, uma
bebida orgânica que, na Alemanha, onde
foi criada, concorre com a Coca-Cola, a
Pepsi e outras marcas do gênero. Seu
sucesso é tanto que a fabricante,
uma empresa localizada na Bavá-
ria, decidiu avançar rumo aos en-
dinheirados consumidores dos
EUA e do Japão ainda neste ano.

Pode um refrigerante ser orgâ-
nico? Os alemães mostram que
sim. Bem-educados do ponto de
vista ecológico, eles aderiram
com tudo à bebida. Tanto é
que as vendas triplicaram em
2006, atingindo 70 milhões de
litros comercializados. E isso
sem campanhas publicitárias.
O segredo está na maneira
como a bebida é produzida. O
inventor de Bionade, Dieter
Leipold, um mestre-cervejeiro,
queria investir no negócio da
família. Ao notar que o seg-
mento de cervejas estava
muito competitivo na déca-
da de 80, resolveu mudar
de direção e desenvolver um

produto para crian-
ças que seguisse os
princípios de fabri-
cação da bebida
maltada, porém sem
aditivos artificiais.
E foi assim que sur-
giu o refrigerante,
lançado na Alema-
nha apenas em
1995. Bionade é
feito com malte,
água e uma fração mínima de açúcar.
É fermentado e incrementado com cál-

cio e magnésio. Leva ainda es-
sência de frutas. Os sabores são
surpreendentes: lichia, gengibre-
laranja e ervas.

Na linha dos refrigerantes
mais saudáveis, as gigantes
Coca e Pepsi também têm suas
armas. Elas lançam este ano nos

EUA duas bebidas enrique-
cidas com vitaminas e ape-
lo saudável: Diet Coke Plus
e Tava, respectivamente.
Esses esforços são uma res-
posta à queda na venda das
sodas comuns, que se ma-
nifestou primeiro em 2005.
Todas essas novidades, in-
felizmente, devem demorar
a chegar por aqui. •
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