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Em meados de 2003, Gabriel Sa-
lomão deixou a presidência da
operação brasileira da Sucos Del
Valle, por discordar da cúpula da
companhia, à época baseada no
México, onde o grupo se originou.
Ele defendia que a empresa am-
pliasse sua atuação no Brasil, pois
considerava que o país ainda tinha
muito espaço para crescer no
ramo de sucos prontos para beber.

A família Albarran, dona da
Del Valle, resolvera desfazer-se
da marca e chegou a negociá-la
com a Pepsi-Cola, a Coca-Cola
— as duas maiores rivais no seg-
mento de refrigerantes no mun-
do — e também com a Kraft
Foods, uma das principais pro-
dutoras de alimentos do planeta
e que, no início de 2009, vendeu
a Sucos Maguary para a Compa-
nhia Brasileira de Bebidas (CBB).

A Del Valle acabou sendo ad-
quirida em 2006 pela Coca-Cola
em conjunto com a mexicana
Femsa, uma das maiores engarra-
fadoras dos refrigerantes da Coca.
Em maio deste ano, passará a ter
como concorrente a VivaFrut,
criada por Salomão para atuar no
ramo de sucos e chás prontos para
beber, com um investimento ini-
cial de R$ 10 milhões. “Ainda te-
nho certeza de que há muito es-
paço para crescer nesse ramo no
Brasil”, diz Salomão. “O brasileiro
toma em média três litros de suco
por ano, ao passo que o consumo
per capita de países desenvolvi-
dos é acima de dez litros.”

O empresário havia sido um
dos responsáveis pela instalação
da Del Valle no Brasil, primeiro
importando o produto, em 1997,
e depois se tornando sócio do
empreendimento, com 15% das
ações da subsidiária brasileira,
que, dois anos depois, construiu
uma fábrica na cidade paulista
de Americana, para dar conta da
demanda pelos sucos da marca.

Em 2004, também se desfez de
sua participação na companhia,
transferindo suas ações para os
controladores da Del Valle, então
prestes a ser vendida à Kraft,
numa transação que não se con-
cretizou. À época, Salomão deci-
diu retomar a administração da
Tok Take, que fornece bebidas e
alimentos por meio de 5 mil má-
quinas de venda automática ins-
taladas em locais de grande con-
centração de público.

Ele calcula que os equipa-

Mentor da Del Valle no Brasil vira
Ex-presidente da marca de origem mexicana investe R$ 10 mi na criação da VivaFrut

MOTORES

WEG tem recuo de 2,6% no lucro líquido do
primeiro trimestre sobre o período de 2009
O lucro, de R$ 119,1 milhões, foi 12,7% menor do que o visto no trimestre
anterior. A fabricante de motores elétricos e equipamentos elétricos
correlatos teve receita bruta de R$ 1,131 bilhão no primeiro trimestre, valor
11% menor que de janeiro a março de 2009 e 13,4% abaixo do trimestre
anterior. A receita operacional líquida atingiu R$ 931,9 milhões, com queda
de 11,1% sobre 2009 e de 13,5% sobre o trimestre anterior.

QUÍMICA

Lucro da Dow Chemical fica acima do
esperado no primeiro trimestre
O lucro líquido da maior fabricante de produtos químicos dos Estados
Unidos subiu para US$ 466 milhões, ou US$ 0,41 por ação, contra US$ 24
milhões, ou US$ 0,03 por ação, um ano antes. Excluindo-se custos
relacionados à aquisição em 2009 da rival Rohm & Haas e a
reestruturação, a Dow teve lucro de US$ 0,43 por ação. A receita subiu
48,4%, para US$ 13,42 bilhões. Analistas esperavam US$ 12,93 bilhões.

Kim Tyler/Bloomberg

“Ainda tenho certeza
que há muito espaço
para crescer nesse
ramo no Brasil

Gabriel Salomão,
criador da marca VivaFrut

A linha da GTea oferecerá chá
preto nos sabores limão e
pêssego, chá verde com limão
de baixa caloria e com uva verde,
pera e kiwi de baixa caloria.
O interesse de Salomão pelo
mercado de chás começou
quando, para aprovar a compra
da Matte Leão pela Coca-Cola,
o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade)
determinou, em junho de 2009,
que a empresa de refrigerantes
se desfizesse da marca Nestea.
Durante dez meses, Salomão

manteve negociações para
adquirir os direitos de produzir
os chás Nestea no Brasil.
Quando o contrato final
estava na iminência de ser
fechado, a Beverages Partners
Worldwide (BPW) — sociedade
entre a Coca e a Nestlé detentora
da marca Nestea — encerrou
as tratativas.
Na VivaFrut, Salomão terá como
sócio Fausto Ferraz, seu
companheiro de início da Del
Valle. Ele foi o responsável
pela formulação dos sabores

das bebidas da empresa mexicana
no Brasil e terá a mesma
incumbência na VivaFrut.
Outro benefício decorrente
da experiência de Salomão de
ter trazido a Del Valle ao Brasil
consiste no desenvolvimento
de fornecedores, como a Imperial,
uma indústria de Goiânia (GO)
que lhe produzirá, em regime
de terceirização, 2 milhões
de litros mensais de sucos e chás,
volume que o empresário calcula
que renda R$ 35 milhões
de faturamento neste ano. C.N.

Empresário também aposta em linha de chás Saúde
Antes restrita aos sucos,
imagem saudável passou a ser
utilizada por outros produtos
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Se não bastasse a concorrência
dentro da indústria de sucos
prontos para beber, as fabricantes
que atuam nesse segmento de be-
bidas têm de enfrentar também

NOVA MARCA

R$ 10 mi
é o montante investido por
Gabriel Salomão para criar
a marca VivaFrut para atuar
no ramo de sucos e chás
prontos para beber.

MÉDIA BAIXA

3
litros de suco é o quanto
o brasileiro bebe em média
por ano. O consumo per capita
em países desenvolvidos
é de 10 litros nesse período.

SUCOS NO BRASIL

Veja os números da venda de sucos prontos para beber no mercado 
brasileiro nos três primeiros meses de 2010 em relação ao ano passado

DIVISÃO DO MERCADO 

Números mostram que o segmento ainda é pulverizado entre as marcas
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mentos da Tok Take servem a
mais de 500 mil usuários diaria-
mente. Esses números anima-
ram Salomão a criar a Dica do
Chef, que vende mensalmente
1,5 milhão de sanduíches de
carne e naturais, por meio das
máquinas da Tok Take e de ca-
nais de varejo tradicionais.

Essa estrutura da Tok Take já
está sendo usada por Salomão
para introduzir as marcas de su-
cos VivaBrasil e chás GTea, ambas
da VivaFrut. Gradativamente, ele
pretende levá-las às pequenas
redes de distribuidores, aprovei-
tando a lacuna deixada pela

Coca-Cola desde a compra da Del
Valle. “Conheço bem essas redes,
pois foi por elas que comecei a
vender os sucos da Del Valle no
país”, conta o empresário.

A experiência de ter desenvol-
vido o mercado para a Del Valle
está sendo igualmente útil na
formulação dos sucos, um dos
diferenciais da empresa mexica-
na em seu início de trajetória no
país. Além dos tradicionais sabo-
res de manga, pêssego e uva, a
VivaBrasil oferecerá combinados
de maçã com frutas nordestinas
(acerola, cajá e caju) e amazôni-
cas (açaí e cupuaçu). ■

Text Box
Matéria
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concorrente com novos sucos

MÁQUINAS 1

Indústrias Romi reverte prejuízo e lucra
R$ 10,56 milhões no trimestre
A fabricante de máquinas-ferramenta apresentou um lucro líquido de R$
10,56 milhões referente ao primeiro trimestre, revertendo as perdas de R$
7,83 milhões sofridas um ano antes. A receita operacional líquida cresceu
R$ 145,13 milhões, uma expansão de 91,5% sobre igual período em 2009.
A empresa destaca o desempenho da unidade de Fundidos e Usinados,
principalmente as áreas de maquias agrícolas e caminhões.

MÁQUINAS 2

Carteira de pedidos de fabricante cresce
127,8% sobre 2009 e chega a R$ 209,4 mi
Os números, relativos ao primeiro trimestre deste ano, evidenciam a
recuperação do nível de atividade econômica dos setores industriais, com
uma alta de 5,3% sobre o trimestre anterior. Para a Romi, a recuperação
nos seus negócios desde o segundo semestre de 2009, decorre em
grande parte da redução da taxa de juros para investimento em capital
fixo, promovida pelo BNDES.

Henrique Manreza

acirra briga pelo “mercado da sede”
as investidas das empresas de re-
frigerantes que estão apostando
alto em produtos ligados à sauda-
bilidade, imagem antes restrita
aos sucos. Segundo Adalberto Vi-
viani, presidente da Concept,
consultoria especializada em be-
bidas e alimentos, a profissionali-
zação do segmento de sucos ain-
da está muito atrasada quando
comparado a outros produtos
como refrigerantes e cerveja.

“O suco tem que estar dispo-
nível para todas as situações
para o consumidor. Para isso,
precisa ter mais inovação e me-
lhor a distribuição dos produ-
tos”, avalia ele, ao comentar a
briga cada vez mais acirrada
pelo “mercado da sede”. Entre
os exemplos, ele cita a Coca-
Cola Light Plus, nova versão que
exalta seu conteúdo “saudável”
em sua comunicação.

Mercado atrativo
Nos últimos anos, diversas
empresas lançaram marcas de
sucos prontos para beber com
o intuito de aproveitar o po-
tencial de vendas do produto
no país. Entre elas está o Grupo
Schincariol, que há três anos
trabalha com a marca Fruthos.

“É um mercado atrativo,
com muitos players regionais e
baixa concentração das ven-

das. Existe um espaço muito
grande para crescer”, afirma
Emerson Cação, gerente da ca-
tegoria de não-alcoólicos da
companhia.

Segundo ele, não há a ne-
cessidade de inovações nos
produtos no momento. “Gran-
de parte das vendas concen-
tra-se em poucos sabores e em
embalagens de um litro e 250
ml.” ■

Lançamento da
Coca-Cola Light
Plus é um exemplo
que exalta o
conteúdo “saudável”
do produto em
sua comunicação

Marcela Beltrão

Gabriel Salomão, fundador da VivaFrut:
atento a oportunidades não exploradas

pelas multinacionais

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 30-31.
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