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AJEGROUP, multina
cional de bebidas 
com holding na Es
panha, iniciou suas 

atividades no Brasil em Janeiro 
deste ano. O grupo que atua di
retamente no México, Venezue
la, Peru, Equador, Colômbia, Ni
carágua, Honduras, Guatemala, 
Costa Rica, Panamá, El Salvador, 
Tailândia, Vietnã, Indonésia, Ín
dia, foi fundado há 23 anos, e 

possui 22 fábricas e 120 centros 
de distribuição em 20 países, que 

abastecem mais de um milhão de 
pontos de vendas, onde são vendi
dos anualmente três bilhões de li
tros de bebidas para dois bilhões 
de consumidores. 

A primeira fábrica da AJEBRAS, 
subsidiária local do Grupo, teve um 
investimento de US$ 40 milhões e 
foi instalada no Distrito Industrial 
de Queimados, no Rio de Janeiro. 
Ocupando uma área total de mais 
de 16 mil m 2 , tem capacidade para 
produzir cerca de 80 mil garrafas 
por hora de refrigerantes. O desa
fio da AJEGROUP no Brasil conta 
com o apoio da Krones, que forne
ceu uma sopradora Contiform 



SK40, maior sopradora em opera
ção no País, com capacidade de 
produção de 72 mil unidades por 
hora. A empresa começou a operar 
no Brasil com 300 funcionários, 
mas continua em expansão e se
gundo o diretor geral da AJEBRAS, 
Claudio Fontes, está em processo 
de contratação. "Buscamos mão de 
obra qualificada, em todas as áre
as, pois como nossos equipamen
tos são de última geração, temos 
que ter gente preparada para operá-
los", afirma. 

No primeiro semestre de 2011, a 
empresa irá comercializar sua linha 
de refrigerantes Aje Big, que conta 
com quatro produtos: Big Cola, Big 

Guaraná, Big Cola Zero Açúcare Big 
Cola Zero Cafeína, produzidos nas 
versões PET de 300ml, 500ml, 1,75 I e 
2,75 I e voltados para todas as clas
ses sociais. O foco de distribuição 
para o primeiro ano de atuação no 
Brasil será a rede de varejo na re
gião Sudeste, incluindo supermer
cados e outros pontos de venda. 

A linha de produtos da empresa 
conta também com sucos, chás ge
lados, isotônicos, energéticos, 
águas minerais e cervejas. 

A escolha do Rio de Janeiro co
mo região para sediar a fábrica é 
considerada estratégica para a AJE
BRAS, devido ao grande potencial 
econômico do Estado e à sua posi

ção geográfica, que facilita a logís
tica de abastecimento aos estados 
do Sudeste, o eixo populacional e 
financeiro mais forte do país. 

A estratégia da fabricante de be
bidas no Brasil, assim como em to
dos os países onde o Grupo atua, é 
oferecer produtos inovadores, de 
qualidade internacional a preços 
justos. 

"Estamos entrando no mercado 
com um refrigerante de qualidade 
internacional - e muitas novidades 
na sequência - para o consumidor 
brasileiro que é extremamente bem 
informado e exigente. O mercado 
brasileiro, apesar de sua importân
cia atual, ainda possui um grande 
potencial para expansão, e quere
mos posicionar-nos como uma op
ção a mais para o consumidor, que 
pode encontrar qualidade sempre 
que optar por consumir um produ
to AJE", explica Claudio Fontes. 

A empresa pretende consolidar 
sua participação no mercado de be
bidas na região Sudeste, e a partir 
daí, começar a expandir sua atua
ção para outras regiões do Brasil. 
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