
Da Alemanha para cá 
Capri-Sun, ícone entre os produtos em stand-up pouch, 
estreia no Brasil com produto local e embalagem importada 

da Alemanha, onde são produzidas pela 
Wild-Indag, um braço do Grupo Wild, 
inventor e dono da marca Capri-Sun. 

A importação dos pouches e das enva-
sadoras para o Brasil é uma exigência 
da detentora dos direitos do Capri-Sun. 
"A Wild-Indag fornece suas máquinas e 
suas embalagens em todos os países onde 
o Capri-Sun é comercializado", explica 
Ricardo Pinheiro. "Por isso, não há a 
possibilidade de adotarmos fornecedores 
brasileiros para nossas embalagens." 

O Grupo Wild, que também é fabri-
cante dos sucos Libella e Caps e fornece-
dor de diversos ingredientes para a indús-
tria de bebidas, tem fábricas em onze paí-
ses e um escritório de representação no 
Brasil. A empresa declinou de comentar 
seus planos para o País. Segundo Lean-
dro Monteiro, gerente de vendas para as 
Américas do Sul e Central, "a Wild não 
adota a política de fornecer informações 
estratégicas." 

O design dos rótulos do Capri-Sun 
foi adaptado ao mercado brasileiro pela 
equipe de marketing da Imperial. O suco 
de frutas, 100% natural, é direcionado ao 
público infantil e tem os sabores Laranja, 
Uva, Safari Fruits (Abacaxi) e Mystic 

Dragon (Morango). "Trata-se de uma 
proposta de produto e marca diferente 
de tudo que existe hoje no Brasil. Foram 
dois anos de estudos, pesquisas e plane-
jamento para produzir e lançar o Capri-
Sun. Estamos otimistas com o lançamen-
to", finaliza Ricardo Pinheiro. 

ma bebida que tem a emba-
lagem como marca registra-
da chega ao Brasil. Consi-
derado grande incentivador 
do stand-up pouch (SUP), 

o suco de frutas Capri-Sun acaba de 
ser lançado no mercado nacional pela 
Cervejaria Imperial, de Trindade (GO). 
Surgido em 1969 na Alemanha, onde é 
conhecido como Capri-Sonne, o produto 
é um sucesso de vendas nos Estados Uni-
dos, onde é distribuido pela Kraft Foods, 
e em outros 100 países. Em 2010 foram 
vendidas mais de 7 bilhões de unidades 
do suco em todo o mundo. 

O Capri-Sun é freqüentemente apon-
tado como exemplo de êxito no acondi-
cionamento de produtos na bolsa plástica 
que fica em pé. E nessa apresentação que 
a marca será comercializada no Brasil. 
"Acreditamos que o lançamento irá revo-
lucionar o mercado de sucos prontos", 
afirma o diretor de marketing da Cerveja-
ria Imperial, Ricardo Pinheiro. "A emba-
lagem tem design inovador, é flexível 
e inquebrável, adequada para qualquer 
ocasião", afirma o executivo. 

SUP no modelo de negócio 
A Imperial investiu mais de 10 milhões 
de reais em aquisição de maquinário para 
produção e envase, matéria-prima, emba-
lagem, ações de marketing e mão-de-obra 
qualificada para a empreitada. As emba-
lagens já impressas e pré-formadas e as 
máquinas envasadoras são importadas 
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