
Empresa quer levar água de coco para os árabes 

Com a aquisição de uma nova fábrica e o aumento da capacidade de produção, a meta da 
empresa Amacoco - Água de Coco da Amazônia - para este ano é começar a exportar água de 
coco industrializada para o mercado árabe. Para isso, a gerente de exportação da companhia, 
Adriana Valente, vai participar da Gulfood, feira de alimentos, que será realizada em Dubai, 
entre os dias 23 e 26. 

“Temos recebido várias propostas para exportar para lá”, afirmou a gerente, que já tem 
encontros agendados com dois distribuidores dos Emirados Árabes. No ano passado, a 
Amacoco fez uma missão estratégica para os Emirados e Arábia Saudita para prospectar o 
mercado. “O interesse pelo nosso produto foi alto”, disse Adriana. 

De acordo com ela, a participação da empresa na Gulfood faz parte da estratégia da 
companhia para abrir novos mercados. “Sabemos que a feira tem um bom retorno, por isso 
decidimos participar”, acrescentou Adriana, que irá apresentar no evento as marcas Kero Coco 
e Trop Coco. 

As exportações da empresa começaram há três anos e nesse período a Amacoco já conquistou 
mercados como Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, China, países da África, Europa e 
América Latina. Segundo Adriana, a companhia tem investido muito anualmente para ampliar 
a capacidade de produção e há cerca de seis meses, com a ampliação da fábrica no Espírito 
Santo, a Amacoco já está pronta para atender novos mercados. “O crescimento do produto no 
mercado externo tem sido muito rápido. A aceitação do produto é muito positiva”, disse. 

Além da fábrica no Espírito Santo, a empresa conta com outras duas unidades fabris, uma na 
Grande Belém, no Pará, e outra em Pernambuco. No Pará, onde foi construída a primeira 
unidade, a fábrica está localizada nas proximidades da maior plantação de cocos do Brasil. 
Com 800 mil coqueiros na região, é possível obter uma produção de aproximadamente 300 mil 
cocos por dia. A região, que faz parte da Bacia Amazônica, é destinada exclusivamente ao 
cultivo da fruta. 

Segundo Adriana, o clima quente e seco dos países árabes é um fator positivo para a venda de 
água de coco no mercado. “Além disso, a água de coco é um poderoso hidratante natural”, 
afirmou. Antes da feira, Adriana vai participar do evento Sabores do Brasil, promovido pela 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), que irá reunir em 
Dubai empresários brasileiros e árabes do setor de alimentos. 

No Brasil, a marca Kero Coco, que está há mais de 13 anos no mercado, também está 
presente em diversas redes de fast-food e restaurantes. Segundo Adriana, a marca é líder no 
mercado brasileiro. (Marina Sarruf - Agência de Notícias Brasil-Árabe - www.anba.com.br) 
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