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A Coca-Cola Brasil transformou Del-Valle em marca guarda-chuva de sucos prontos. O objetivo 
é aumentar as vendas, com estratégia focada na força da marca Del Valle, que lidera o 
mercado nacional com 16% de market share. A Coca-Cola é o maior fabricante de sucos 
prontos no Brasil, detém 36% do segmento. 
 
Uma das prioridades da maior holding de bebidas do mundo para o Brasil é ganhar 
participação no segmento de sucos prontos, que vende cerca de 300 milhões de litros por ano 
e está em expansão por conta da preocupação dos brasileiros com a obesidade. A holding 
investirá 60% mais em mídia, marketing e publicidade na área. 
 
A estratégia envolve mudança de marca de toda linha. A partir de agora, os sucos passam a se 
chamar Del Valle Mais. A linha infantil Kapo (que tem 8% de share) será Del Valle Kapo e a 
nova linha de bebidas de frutas refrescantes foi batizada como Del Valle Frut. A outra marca 
sucesso de vendas da Coca-Cola em sucos prontos, a Minute Maid Mais, que tem 12% de 
participação, também foi incorporada à estratégia, emprestando o seu "sobrenome" à nova 
marca. 
 
"O objetivo é aumentar posição nos próximos anos. Também esperamos ter crescimento 
significativo no investimento este ano. A previsão é de que o aumento do investimento de 
marketing e mídia em sucos prontos da Coca-Cola seja de 60%", contou John Pinto, diretor de 
marketing de novas bebidas da Coca-Cola Brasil. 
 
O executivo comentou que a decisão levou em conta o fato de a Del Valle ter uma posição 
consolidada no mercado. Além de ser a líder, a força da marca também se mostra através de 
80% de conhecimento do público brasileiro, segundo pesquisas da empresa. 
 
O novo slogan "Agora ficou mais fácil viver com qualidade" estreia em nova campanha criada 
pela NBS, que apresenta a mudança ao público, prevista para ir ao ar no próximo dia 5 de 
julho. O filme de 15 segundos será veiculado em canais de TV aberta. O plano de comunicação 
contempla também mídia exterior, materiais de ponto-de-venda criados pela Tátil e ações de 
sampling. 
 
ATIVO DE MARCA 
 
Outra novidade é a inserção de destaque da logomarca da Coca-Cola (quarta marca mais 
valiosa do mundo, valendo US$ 66,5 bilhões, segundo a Millward Brown Optimor) nas novas 
embalagens dos sucos. A marca da Coca agora vem impressa na frente das embalagens e 
próximo ao logotipo dos sucos Del Valle. "Também ouvindo os consumidores, a empresa 
percebeu que a marca Coca-Cola traz uma credencial de qualidade. Esse é um argumento 
positivo para a linha de sucos também", falou Pinto. 
 
No Brasil, a Coca-Cola começou a investir mais na diversificação do seu portfólio de bebidas 
em 2005, por meio de aquisições, como a compra da mineira Sucos Mais por R$ 110 milhões. 
No ano seguinte, trouxe ao País sua marca global de sucos, a Minute Maid, líder em vendas 
nos Estados Unidos, que passou a se chamar Minute Maid Mais. Não houve mudança da 
fórmula do suco na época, ao contrário da estratégia atual para Del Valle Mais, cujas fórmulas 
foram alteradas. Junto com a Femsa, a Coca adquiriu a Del Valle no final de 2006. A Leão 
Júnior, fabricante do chá Matte Leão, foi comprada em 2007. 
 
Segundo Pinto, a estratégia da Coca é incentivar o crescimento do consumo de sucos prontos 
no País. Apesar de o segmento ter crescido 16% nos últimos dois anos, segundo o ACNielsen, 
o mercado brasileiro é pequeno quando comparado com outros países. Hoje, o consumo per 
capita de sucos no Brasil é de 12 copos (de 273 ml) por ano, enquanto que no México é de 73 
copos, e nos EUA, de 230 copos. "Queremos que a Del Valle seja referência em sucos prontos 
assim como a Coca-Cola é referência em refrigerante", completou o executivo. 
 



A Coca-Cola também está de olho na procura dos consumidores por praticidade. De acordo 
com pesquisa da consultoria de tendências Observatório de Sinais encomendada pela Coca-
Cola, há uma demanda crescente por bebidas prontas. "Um terço dos lares brasileiros é 
chefiado por mulheres, que também estão preocupadas com a questão da saúde, mas que 
buscam a simplificação do dia-a-dia", disse Dario Caldas, diretor do Observatório. 
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