
A
procura por alimentos
mais saudáveis está pro-
vocando diversas mu-
danças. Em casa, no

trabalho, na escola, os consumido-
res optam por incluir itens com esse
apelo em sua alimentação, na tenta-
tiva de se redimir da culpa de consu-
mir lanches rápidos, pular refeições
e não ter tempo de fazer uma refei-
ção mais equilibrada.

A área de vendas da sua loja está
testemunhando toda essa movimen-
tação. Se você calcular tudo isso na
ponta do lápis, verá que o espaço
para sucos e chás prontos, energéti-
cos, isotônicos, lácteos e, mais recen-
temente, água saborizadas, cresceu e
apareceu. O espaço para esses produ-
tos está aumentando a cada dia e as
indústrias estão acompanhando essa
movimentação, para garantir seu es-
paço tanto na sua gôndola quanto na
despensa do consumidor.

A Coca-Cola, líder de mercado no
segmento de refrigerantes com mais de
52% de participação, vem ao longo do
tempo ampliando a sua linha de produ-
tos. Para oferecer um portfólio comple-
to de bebidas não-alcoólicas. Além do
clássico Coca-Cola e
das linhas de refrige-
rantes Fanta e Kuat,
a empresa possui
águas, chás prontos,
energéticos, sucos,
isotônicos e lácteos,

Indústrias
esíão atentas
ao aumento
da gôndola
de sucos,

totalizando sete li- chás prontos,
nhas de produtos.

A mais recente
aquisição foi a Su-

energéticos e
isotônicos

cos Mais, em agos-
to de 2005. Andréa Mota, diretora de
novas bebidas da Coca-Cola Brasil,
explica que com a aquisição a empre-
sa passa a atuar no segmento de sucos
com duas marcas: a Kapo, para o pú-
blico infantil, e a Minute Maid Mais.

"A linha Kapo conta com cinco sabo-
res com adição de cálcio e suco de fruta
natural, sem corantes artificiais, nem
conservantes", garante Andréa. Já a li-
nha Minute Maid Mais tem 15 sabo-
res, entre tradicionais, light e versões
com mistura de frutas, como gostam
e pedem os brasileiros no balcão da
lanchonete. "Moço, quero um suco
de laranja com acerola".

Presente em todo o território na-
cional, a estimativa é de que os
pontos-de-venda da Minute Maid
Mais cheguem a 130 mil. Atual-
mente, são cerca de 20 mil pontos-
de-venda, 17 mil a mais do que
na época da aquisição da Sucos

L Mais, em que as vendas se con-



centravam mais no Sudeste. O merca-
do mais importante para a categoria de
sucos prontos é a região de São Paulo/
Capital. Áreas como Minas Gerais, Es-
pírito Santo e Interior do Rio de Janeiro
são as regiões onde a Coca-Cola detém
a maior participação de mercado.

Para conquistar os consumidores, a
empresa investe no ponto-de-venda.
"Nossas ações são focadas em degus-
tação e presença impactante de mar-
ca, com materiais de ativação e espa-
ços diferenciados", conta Andréa.

A próxima investida da Coca-Cola
junto à Femsa é a aquisição da Del Val-
le, cuja proposta de compra está sen-
do avaliada pelos órgãos reguladores
competentes, sem data para defini-
ção. Com a concretização da compra,
as duas passam a deter 27,6% do mer-
cado brasileiro. Os esforços para au-
mentar o portfólio de marcas se jus-
tificam. Afinal, o segmento de sucos
prontos é um dos que mais crescem

no País, com taxas de 17% ao ano.
Outra aposta da companhia no merca-
do foram as águas saborizadas. Segun-
do Andréa, a Aquarius sabores laranja
e limão, lançadas no início do ano pas-
sado em garrafas pet de 510 ml, na ver-
são sem gás, foram muito bem recebi-
das pelos consumidores brasileiros. "O
volume de vendas atingiu três vezes a
meta esperada pela Coca-Cola. Pesqui-
sas feitas com consumidores no Rio de
Janeiro apontam que 70% das pesso-
as que conhecem o produto já o com-
praram e 80% das que experimentaram
voltaram a consumi-lo", diz.

Além das águas saborizadas nas
duas versões, no segundo semestre
do ano passado a Coca-Cola lançou

também a Aquarius Active Lemon,
um isotônico que hidrata e repõe os
sais minerais, encontrado em emba-
lagens pet de 510 e 300 ml e também
em lata de 330 ml. Destinada a um
público entre 25 e 39 anos, o produto
foi lançado em Minas Gerais e estará
em todo território nacional este ano.

De acordo
com estudos da National Academy
of Sciences (NAS), presente nos Es-
tados Unidos, os consumidores estão

mais predispostos a se hidratarem be-
bendo líquidos com sabor. Foi o im-
pulso que as águas saborizadas pre-
cisavam para ganhar mais mercado.
Tais bebidas colaboram para aumen-
tar até 50% o consumo de líquidos
entre jovens e adultos. No mercado
norte-americano, essas águas já res-
pondem por 15% das vendas do seg-
mento de água mineral.

O mercado brasileiro de água mi-
neral cresceu 16% no ano passado,
movimentando mais de R$ 4 bilhões.
Apesar da participação ainda tími-
da das águas saborizadas, o interesse
por essa bebida, principalmente du-
rante o verão, tem tudo para aumen-
tar. O consumo anual médio per ca-
pita é de 31,5 litros,
menos da metade do
consumo de refrige-
rantes, que é de 65 li-
tros por pessoa/ano.
O Brasil é o terceiro
maior consumidor de
refrigerantes, atrás
apenas dos Estados
Unidos e do México.

Seguindo a tendên-
cia mundial de que as pessoas estão
buscando produtos mais saudáveis e,
conseqüentemente, uma melhor qua-
lidade de vida, as águas saborizadas
com certeza vieram para ficar. Nos
dez primeiros meses do lançamento
de Aquarius, as vendas foram três ve-
zes superiores ao esperado pela com-
panhia. Inicialmente, a bebida era pro-
duzida em apenas uma das fábricas da
empresa. Agora, as 18 unidades já es-
tão em plena produção dessa bebida
que promete ser um sucesso de ven-
das, com distribuição em todo o País.
Andréa Matos cita que a Aquarius já e
vendida na Europa. Na Argentina, as
águas com sabor já representam 30%
do mercado de águas engarrafadas.
Para ela, com certeza o Brasil deverá
seguir pelo mesmo caminho.
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