
Vale  verde comemora 25 anos de produção 
 
Proprietário da aguardente foi criador da cerveja Kaiser e da água de coco Kero Coco 
 
De um passatempo iniciado na década de 1980 em sua fazenda localizada em Betim, região 
metropolitana de Belo Horizonte, o empresário Luiz Otávio Possas Gonçalves criou um negócio 
que faturou R$ 2,5 milhões em 2009= a cachaça Vale Verde, que está comemorando 25 anos 
de mercado e que foi eleita por duas vezes pela revista Playboy como a melhor cachaça do 
país. 
 
O segredo do sucesso pode ser explicado em sua produção. "Adaptei técnicas utilizadas na 
destilação do uísque para a cachaça, como a utilização de uma filtragem especial no carvão. 
Isso aprimora a qualidade da bebida e elimina os álcoois ruins e preserva os bons", explica 
Possas Gonçalves, um especialista no segmento de bebidas. Antes da Vale Verde, ele já tinha 
criado a marca Kaiser para a Coca-Cola brigar contra a venda casada de cerveja e refrigerante 
em Minas Gerais e na década de 1990 lançou no mercado a água de coco Kero Coco, pioneira 
na comercialização da bebida em caixinhas. 
 
Segundo o empresário mineiro, a Vale Verde já foi exportada anteriormente, mas afirma que o 
preço do produto não é compatível para a atuação no exterior. "Em outros países, os 
consumidores bebem cachaça apenas como caipirinha. Bebidas mais baratas são melhores 
para exportar, pois a margem de ganhos é maior", avalia. Ele também cita a produção de 200 
mil litros por safra como um obstáculo para comercializar a Vale Verde no mercado 
internacional. 
 
Sobre o segmento da aguardente no Brasil, Possas Gonçalves acredita que o Brasil evoluiu 
muito nos últimos anos e que a briga saudável entre bebidas industriais e artesanais tem se 
acirrado nos últimos anos. "As companhias estão percebendo que o sabor da cachaça de alam-
bique é "um diferencial e estão começando a entrar no mercado artesanal com cachaças 
envelhecidas. Desde que tenha qualidade, quanto mais gente no setor, melhor", afirma ele. 
 
Mercado de bebidas 
 
Possas Gonçalves entrou no mercado de bebidas no final da 
década de 1950 e por muito tempo foi responsável pela fabricação por franquia da Coca-Cola 
em Minas Gerais, até criar a marca Kaiser, que foi negociada há 10 anos para a canadense 
Molson por US$ 825 milhões. 
 
Nessa época, Possas Gonçalves já atuava com as caixinhas da Kero Coco, que no final do ano 
passado foi adquirida pela PepsiCo, principal concorrente da empresa para quem atuou por 
muitos anos. "Ô pessoal da Coca ficou um pouco chateado. Mas fui claro com eles e avisei que 
a Pepsi havia feito uma oferta pela Kero Coco, mas sem revelar o valor. Eles fizeram uma 
contraproposta, mas o preço não chegou perto da oferta da Pepsi", comenta ele.  
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