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A diversificação de produtos no Grupo Sococo - formado pelas empresas Sococo S/A, Amacoco 
(fabricante de água de coco) e Amafibra (que produz fibra de coco) - já tem um segundo 
passo traçado: o lançamento de uma linha de sucos prontos na metade deste ano, que 
chegará ao mercado sob a chancela da Amacoco, sociedade mantida pela Sococo com o grupo 
mineiro Regon.   
 
No mês passado, a Amacoco anunciou um investimento de R$ 35 milhões em uma fábrica em 
São Mateus (ES) O Estado vem reforçando a vocação para a fruticultura e já atraiu fábricas de 
polpas e sucos da Top Frutas do Brasil e da Minute Maid, da Coca-Cola.   
 
É uma estratégia ousada para quem sempre se concentrou no coco. A atividade do Grupo 
Sococo, que prevê um faturamento 26% maior este ano em relação a 2006, chegando a R$ 
396 milhões, envolve desde o preparo das sementes até o desfibramento do fruto para a 
fabricação do substrato de fibra de coco, produto usado pela indústria de cigarros, por 
exemplo, no plantio de folhas de fumo.   
 
O resultado é uma clientela eclética para o Grupo Sococo, que vai desde a Philip Morris, 
fabricante de cigarros, até o consumidor comum, que compra os derivados de coco no varejo, 
passando pela indústria alimentícia, onde atende grandes players como Parmalat, Nestlé, 
Nutrimental e Kibon (Unilever). O faturamento de R$ 165 milhões da Sococo S/A no ano 
passado foi dividido entre varejo (73%) e segmento corporativo (27%). " O atendimento às 
empresas alimentícias vem crescendo, com a extensão de produtos de uma mesma marca", 
diz Paulo Roberto de Maya Gomes, diretor comercial da Sococo.   
 
Com o Soysuco, a Sococo vai concorrer com a Nestlé, a quem fornece a principal matéria-
prima do chocolate Prestígio. A multinacional também prepara o lançamento de uma bebida à 
base de soja. "Vamos crescer junto, há espaço para todos, pois este segmento está em 
ascensão", diz Gomes.   
 
Voltado às classes A e B, o Soysuco tem como prioritários os mercados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. A meta da companhia com o produto à base de soja é conquistar 20% 
do crescimento de 61 milhões de litros previsto pela consultoria Concept para este segmento 
em 2007. "Não vamos tirar mercado de ninguém, apenas pegar carona no aumento do 
consumo", afirma o executivo.   
 
Criada em 1966 por um grupo de portugueses, a Sococo foi vendida aos atuais controladores - 
Grupo Triunfo, da família Tenório, (que controla 75%) e Usina Seresta, da família Vilela, (dona 
de 25%), em 1983. Ambas têm negócios de açúcar e álcool. A família Tenório é dona da TV 
Pajuçara (afiliada da Record) enquanto que à Vilela pertence o atual governador de Alagoas, 
Téo Vilela.   
 
Antes de passar à frente o empreendimento, porém, os antigos proprietários tomaram uma 
iniciativa que fez com que a Sococo se transformasse no maior player brasileiro do mercado de 
coco: contratou uma empresa especialista internacional em coqueicultura, a IRHO, para 
identificar a melhor área para o plantio de coco no país. A região de Moju, interior paraense, 
foi escolhida para sediar a fazenda de 20 mil hectares.   
 
A IRHO também contribuiu para um cruzamento sui generis entre sementes de coco: a da 
espécie do "gigante do oeste africano" com a do coqueiro "anão amarelo da Malásia". O 
resultado foi um "supercoco", que pesa 30% mais do que a média dos frutos nacionais e cujo 
coqueiro dá 130 frutos por ano - bem acima das 40 unidades na média do resto do País.   
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