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De forma discreta, a Wow Nutri-
tion, empresa do grupo taiwanês
de origem familiar Brasfanta,
prepara um plano agressivo
para entrar, com volume, na
disputa pelo mercado brasileiro
de água de coco industrializa-
da. Hoje, os donos deste nicho
são a multinacional americana
Pepsico, que detém a marca
Kero Coco e Trop Coco, e a cea-
rense Ducoco Alimentos.

Sem fazer alarde, em julho, a
Wow comprou uma fábrica de
extração de água de coco em São
Mateus, município localizado ao
norte do Espírito Santo e co-
nhecido como o maior produtor
de coco do estado. O valor pago
não é revelado. A unidade in-
dustrial está instalada dentro de
uma fazenda de coco que, cu-
riosamente, fica situada ao lado
de outra propriedade rural usa-
da pela Pepsico para extrair e
envasar sua água de coco.

Há dois anos, a Wow lançou a
Sufresh Akoko, comercializada
apenas em lata. Sua participa-
ção neste mercado, contudo, é
irrisória. “Hoje temos menos de
5%. Em três anos, vamos con-
quistar de 25% a 30% das ven-
das, o que significa extrair entre
1,5 milhão e 2 milhões de litros
de água de coco por mês”, afir-
ma William de Angelis Sallum,
diretor-geral da Wow Nutrition.
O produto agora chegará ao
consumidor também em emba-
lagens longa vida. Ele calcula
que toda indústria produz 60
milhões de litros por ano.

Decisão estratégica
Embora a demanda por água de
coco seja maior que a oferta e o
mercado esteja concentrado nas
mãos de poucos, Sallum diz que
o fortalecimento da operação é
estratégico. “Para nós que co-
mercializamos outros tipos de
bebidas, é importante marcar
presença no segmento de água
de coco. Além de rentável, esta
bebida vai nos ajudar a fortale-

cer a marca e ganhar volume.”
A Wow planeja fazer entrada

triunfal no mercado de água de
coco a partir do segundo se-
mestre de 2011. Os primeiros
seis meses do próximo ano serão
usados para modernizar a fábri-
ca recém-adquirida, que se en-
contrava fechada. Só para inse-
rir os conceitos de boas práticas
adotados em outras unidades
industriais do grupo, a Wow
está investindo, na fase inicial,
R$ 500 mil.

As embalagens e o sistema de
envase, a exemplo da concor-
rência, serão da Tetra Pak. A
empresa sueca de embalagens
cartonadas também é a que em-
bala os sucos Sufresh e os chás
Feel Good, marcas da compa-
nhia taiwanesa.

Hoje, além de usar latas para
comercializar a água Akoko, a
Wow perde volume e gasta mui-
to dinheiro com o transporte re-
frigerado da bebida que vem do
Nordeste nas chamadas “bag-
in-box”, uma espécie de con-
tainer de armazenamento para
transporte de bebidas e xaropes.
O produto é envasado na fábrica
da empresa em Caçapava (SP).
O problema é que a água de coco
estraga fácil. Neste caso, trans-
portar grandes volumes era um
sonho impossível.

Produção
A briga com a Pepsico, apontada
pelo mercado como a líder do
segmento de água de coco in-
dustrializada, não vai se dar só
nas gôndolas. O maior desafio
da Wow será na captação de
coco. “Quando chega o verão,
os plantadores são muito asse-
diados não só pela indústria,
mas também pelos bares, res-
taurantes e vendedores de
praias”, conta Sallum.

Neste caso, a estratégia será
seguir o exemplo das indústria
de leite, que firma contratos de
compra e suporte técnico para
fidelizar os produtores. “Vamos
ter que comprar água de coco no
inverno para garantir a entrega
no verão”, afirma Sallum. ■

Na sombra,Wow
desafia a Pepsico
em água de coco
Grupo taiwanês dono das marcas Sufresh, Feel Good e Soyos
compra fábrica no Espírito Santo para ocupar 30% do mercado

Suco de pera e
Produtos diferenciados no sabor
e na embalagem são armas para
enfrentar concorrência acirrada

A Wow ainda está longe de de-
ter marcas tão fortes como a
de suco de frutas pronto Del-
Valle (Coca-Cola), de leite de
soja com suco Ades (Unilever)
e de chá pronto para consumo
Mate Leão (Coca-Cola). Con-
tudo, sua estratégia de crescer
“bebendo” pelas beiradas pa-
rece surtir efeito. É difícil en-
contrar um consumidor que

nunca tenha ouvido falar de
Sufresh ou Feel Good, marcas
de suco de frutas e chá pronto,
respectivamente.

“Quando você não é o maior,
você tem que surpreender o va-
rejo e o consumidor a partir da
inovação da embalagem, do sa-
bor e até mesmo da sugestão de
consumo da bebida em novas
ocasiões. Nem que seja por pou-
co tempo, é preciso fazer baru-
lho de forma a chacoalhar o
mercado”, acredita William de
Angelis Sallum.

William de Angelis
Sallum, diretor-geral
da Wow Nutrition:
estratégia para fidelizar
produtor e não faltar
matéria-prima no verão

“A margem da água de
coco industrializada
é boa. A Wow, que
está se destacando no
mercado de bebidas,
não pode ficar de fora

William de Angelis Sallum
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Wartsila fornece para a Petrobras
A multinacional finlandesa forneceu o projeto naval e um pacote
completo de propulsão e automação para quatro gigantescos navios
AHTS, que a Siem Consub afretou para a Petrobras. Trata-se das maiores
embarcações dessa modalidade que já trabalharam para a estatal. O
contrato no valor total de US$ 290 milhões tem duração de quatro anos.
Os navios serão utilizados nas operações em águas ultra-profundas do
pré-sal, para reboque, manuseio de âncoras e transporte de suprimentos.

Divulgação

de banana são estratégia anti-DelValle
A marca Sufresh é um exem-

plo disso. No passado, ela foi
lançada na versão melancia.
Hoje, é oferecida nos sabores
banana (com a fruta batida)e
pera (com raspinhas da fruta).
“Esses são os sabores que cha-
mamos de nicho. Eles nunca
vão se tornar um produto de
base, como é o suco de laranja,
mas são necessários para fazer a
empresa aparecer e conquistar
novos consumidores”, afirma.

Com chá a estratégia foi a
mesma. A Wow, que é detentora

da marca Feel Good, foi a pri-
meira a lançar chá pronto para
beber, nas versões verde, bran-
co e vermelho com sabores.
“Também criamos o chá de in-
verno, que é uma forma de sur-
preender o consumidor e esti-
mular a venda de uma bebida
com pouca saída durante o pe-
ríodo mais frio do ano.”

A ideia de criar bebidas di-
ferentes, conta Sallum, é uma
forma de escapar da gôndola
limitada dos supermercados e
lojas de conveniência e con-

vencer essas redes a expor um
novo produto.

Sallum acredita que as em-
presas estáticas, distantes da
inovação, morrem. Se não fo-
rem as líderes, então, esta rea-
lidade pode estar ainda mais
próxima.

Preço também é uma estra-
tégia da empresa para atrair o
consumidor e foi assim que a
marca Sufresh fez sua primeira
incursão no mercado. Para não
perder margem, a fórmula é
buscar o alto volume. ■ F.T.

Preço foi outra
fórmula adotada
pela Wow para
atrair o consumidor.
E, para mantê-lo
baixo, a empresa
busca o alto volume

● De acordo com a Wow,
sabores diferentes como pera
e banana, os chamados nichos,
são importantes para que
a marca apareça e conquiste
novos consumidores.

● A companhia já havia usado a
mesma estratégia com seus chás
Feel Good, nas versões verde,
branco e vermelho com sabores.

SABORES POUCO COMUNS

CAPUCCINO

Venda baixa de café
gelado levou empresa
a investir em sucos

No final da década de 90, o grupo
taiwanês Brasfanta, observando
o enorme consumo de café com
leite gelado na Ásia, resolveu
lançar uma bebida parecida
no Brasil. A aceitação foi baixa
e o investimento no “capuccino
gelado” foi um fracasso. “Para
reverter as perdas e a fábrica
parada, o grupo decidiu entrar
no segmento de suco de frutas
pronto para beber”, conta
William de Angelis Sallum,
diretor-geral da Wow Nutrition.
Hoje, essa aposta se traduz
na marca Sufresh.
Atualmente, o grupo é mais
conhecido pelas marcas que
detém que pelo seu nome.
Sob o seu guarda-chuva estão
Woman Care, Gold, TalQual,
Gold, Assugrin, Doce Menor,
Feel Good e Soyos.
De operação 100% familiar,
o grupo foi fundado em 1948
como distribuidora de produtos
químicos, em Taiwan, por Chang
Sheng Kai. Em 1955, estabeleceu
sua primeira base industrial e,
em 1973, abriu sua primeira
atividade fora do país, na
Indonésia e no Brasil. Estima-se
que o grupo deve fechar 2010
com um faturamento
de R$ 800 milhões. F.T.

Marcela Beltrão
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