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Embora o chá seja normal-
mente associado à tranquilidade, 
o mercado está passando por 
uma série de transformações no 
Brasil. Novos sabores, produtos e 
métodos de fabricação acompa-
nham o ritmo do crescimento que 
a bebida conquistou nos últimos 
anos (ver gráfico). De 2004 para 
2008, o aumento no consumo de 
chá pronto para beber foi de 22%; 
hoje, quase alcança o patamar 
dos isotônicos, categoria que 
compete diretamente pelo públi-
co de “hábitos saudáveis”. 

O target dos isotônicos pos-
sui características muito bem 
definidas: é jovem (a maioria tem 
menos de 35 anos), pertence às 
classes A e B, é essencialmente 
urbano e leva uma vida agitada 
— ao contrário dos compradores 
de chás de saquinhos, geralmen-
te mais velhos e bem distribuídos 
entre todas as classes sociais. De 
olho nos anseios dessa geração, 
a Leão repaginou todas as suas 
embalagens e inaugurou, no 
início de novembro, a primeira 
fábrica ecologicamente correta 
da Coca-Cola na América Lati-
na — a multinacional adquiriu 
a marca de chás em 2007, mas 
a transação só foi aprovada 
pelo Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
neste ano. 

“É um complemento do que 
transmitimos ao consumidor, 
uma assinatura de comprometi-
mento com a sustentabilidade. 
A pessoa recebe em casa uma 
mercadoria com o mínimo de 
impacto na natureza. Além disso, 
há a responsabilidade de geração 
de empregos para a comunidade 
local”, afirma Renato Fukuhara, 
diretor de marketing da Leão. 
Instalado em Fazenda Rio Gran-
de, na região metropolitana de 
Curitiba, o sistema deve utilizar 
23% menos energia e 36% me-
nos água do que uma linha de 
produção convencional.

Outra novidade é o Matte 
Granel Orgânico, com matéria-
prima cultivada organicamente, 
embalagens feitas a partir de 
material reciclado, com tinta bio-
degradável, e transportado por 
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Iougurte de chá verde da linha Pense Light da Batavo: foco no público feminino

caminhões movidos a biodiesel. 
Já a FeelGood, que a Wow 

lançou no segundo semestre de 
2005 com um único produto (chá 
verde com limão, em lata), che-
gou ao segundo semestre deste 
ano com oito sabores, todos 
também em embalagem de um 
litro. “A maior ação de divulga-
ção é a inovação constante”, diz 
William Sallum, diretor geral da 
Wow. “Sempre lançamos sabores 
exóticos, diferentes. Também 
mantemos um site, anunciamos 
em revistas voltadas para saúde, 
bem-estar e cuidado com o físi-
co e realizamos degustação em 
pontos-de-venda”, explica.

Outros sabores
A reação ao boom do chá 

verde, que chegou ao Brasil sob 
o rótulo da Matte Leão, partiu 
de todos os players. Prometendo 
benefícios que vão do aumen-
to da concentração mental à 
eliminação de radicais livres, a 
infusão ganhou versão lançada 
pela Lipton em 2007. A marca, 
controlada por uma joint venture 
global entre Pepsi e Unilever e 
distribuída nacionalmente pela 
Ambev, não detalhou suas estra-
tégias de marketing.

Mas é outro valor que costu-
ma ser ligado à bebida de origem 
asiática. “O chá verde já é muito 
associado ao emagrecimento. 
Nosso lançamento perto do 
verão é estratégico justamente 
porque as mulheres começam a 
se preocupar mais com a silhue-
ta”, relata Ana Tacla, gerente de 
marketing mercearia da unida-
de de negócios Batavo-Elegê. 
Controlada pela Brasil Foods, a 
Batavo acaba de colocar no mer-

cado duas opções de chá verde 
e uma de chá branco, dentro do 
guarda-chuva Pense Light.

O investimento na divulgação 
em 2009 é de R$ 10 milhões 
e, segundo Ana, o diferencial 
será o próprio conceito “Pense 
light”. “A marca, com todos os 

Da loja para o supermercado

Com o objetivo de ampliar 
as possibilidades de lucro, a 
rede de franquias Rei do Mate 
está investindo R$ 300 mil 
para aumentar sua capacida-
de de produção e distribuir 
chás verde e mate também 
no varejo. Desde 2001 são 
vendidos copos fechados de 
mate, mas o negócio era pra-
ticamente limitado às lojas 
da empresa. Agora, com a 
produção da Ilex, seu braço 
industrial, espera conquistar 
novos clientes com as tradi-
cionais ações de degustação 
em pontos-de-venda.

Antonio Carlos Nasraui, 
diretor comercial e de marke-
ting da Rei do Mate, diz que o 
grupo foi pioneiro na comer-
cialização do chá em escala 
nacional. “Pegamos a onda da 
alimentação saudável. Há 15 
anos, no mercado existia só 
uma gôndola escondida com 
produtos naturais, e agora eles 
ocupam vários corredores. Na 
mesma época, o Nordeste não 
sabia o que era mate. Hoje, só 
na Bahia temos sete unidades, 
e mais três devem ser inaugu-
radas no Norte e Nordeste até 
o fim do ano”, adianta.

Volume de bebidas não alcoólicas consumidas no Brasil, em milhões de litros
Bebida 2004 2005 2006 2007 2008

Chá pronto para beber 81,11 77,82 84,85 96,90 98,93

Isotônico 56,60 66,10 76,09 88,26 99,09

Suco e néctar prontos para beber 253,49 291,57 334,78 388,46 425,99

Refrigerante 12.194,94 12.713,89 12.940,20 13.574,27 14.320,86

Energético 15,20 18,10 20,61 29,45 43,29

Fonte: Abir/Canadean Liquid Intelligence

Das 200 mil toneladas de 
erva-mate colhidas anualmen-
te em solo brasileiro, 64% são 
consumidas no Rio Grande do 
Sul, um dos poucos Estados que 
cultivam a planta (os outros são 
Santa Catarina, Paraná e Mato 
Grosso). Mesmo exportando o 
produto para 32 países e mo-
vimentando cerca de US$ 46 
milhões por ano, o Brasil ainda 
fica atrás da Argentina quando o 
assunto é produção do vegetal. 
Lá, o consumo per capita de 
mate é de 7 quilos anuais; aqui, 
0,8 quilo. Por isso, produtores 
nacionais se uniram para levar 
ao resto do mundo o hábito de 
consumir a erva.

Trata-se do Mate Tea From 
Brasil, projeto que visa aumentar 
a penetração do mate no exterior 

Produtores promovem erva-mate no exterior

Refrigerante feito a partir de mate: 
fabricantes criam novos produtos

organizado pela Agência 
Brasileira de Promo-
ção de Exportações 
e Investimentos 
(Apex Brasil) em 
conjunto com a 
Associação Brasi-
leira de Indústrias 
Exportadoras de 
Erva-Mate (Abi-
mate). “Esse é um 
produto pouco 
conhecido mun-
dialmente, e no próprio Brasil é 
mais consumido no Sul. A ideia 
é mostrar as qualidades do mate, 
que reúne propriedades de vários 
chás”, explica Alfeu Strapasson, 
presidente da Abimate.

Algumas empresas tradicio-
nais do ramo desenvolveram 
novas maneiras de explorar a 

planta. A Erva Mate 
L a r a n j e i r a s ,  p o r 

exemplo ,  sedia-
da em Cascavel 
(PR), acaba de 
lançar o Xima, 
refrigerante fei-
to  a  part i r  de 
mate, e apostou 
R$ 4 milhões na 
novidade. Desse 
total, R$ 600 mil 
são destinados à 

divulgação. Já a Ervateira Valério, 
de Arvorezinha (RS), lançou a 
linha Akatu de cremes à base 
de mate. “Só é difícil no come-
ço. Após a primeira compra, as 
pessoas viram clientes e passam 
as informações sobre o produto 
adiante”, diz Andréia Pereira 
Scheffer, diretora da Akatu. (GN)
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seus outros itens, é um territó-
rio seguro para a consumidora. 
Ela teve uma boa experiência 
com a pizza ou o iogurte e agora 
deve apostar no chá pronto para 
beber. A ideia é reforçar o rela-
cionamento com a cliente e, ao 
mesmo tempo, ampliar o número 
de compradoras”, explica a exe-
cutiva. A divulgação será restrita 

aos pontos-de-venda, com foco 
em degustações.

A Dr. Oetker Brasil não aten-
deu a reportagem. A Nestea, 
marca da Nestlé gerida aqui pela 
Coca-Cola, deve ser repassada 
para outra empresa, segundo 
determinação do Cade (por con-
ta da compra da Matte Leão), e 
também não se pronunciou.
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