
Sococo eDucoco. Alémde já dei-
xarem explícito o DNAdas com-
panhias nos nomes, as duas em-
presas acirrama disputa nomer-
cado da bebida em caixinha,
quemovimenta cerca de R$ 340
milhões por ano no país, segun-
do a consultoria Concept. A

água de coco embalada — cria-
da há apenas 10 anos — já ga-
nhou espaço entre os brasileiros
e vende 65 milhões de litros
por ano, superando a comercia-
lização de energético, produto
mais antigo. As empresas falam
em tendência de crescimento
de dois dígitos para os próximos
anos, aproveitando-se do apelo
por produtos mais saudáveis.

A Sococo, líder no mercado
de derivados de coco no Brasil,
vai estruturar o crescimento
com uma nova fazenda de 2 mil
hectares em Santa Isabel, no Pa-
rá. A empresa está investindo
R$ 120milhões e pretende dupli-
car a produção de água de coco
para aumentar sua participação
no segmento, que atualmente já
é de 53% do mercado. Isso por-

que a Sococo também fornece o
fruto para a companhia Keroco-
co, controlada pela PepsiCo.

Atualmente a empresa enva-
sa 37 milhões de litros de água
de coco por ano namaior fazen-
da de plantação de coco contí-
nua domundo localizada próxi-
ma a Belém, que tem 1 milhão
de coqueiros. Segundo o diretor
comercial da Sococo, Paulo Ro-
berto de Maya Gomes, até 2016,
a Fazenda de Mojú garantirá a
produção de 70 milhões de li-
tros por ano.
Para dar conta na linha de

produção, foram
adquiridas duas
máquinaspara en-
vasar a água de
coco e serão con-
tratadas 100 pes-
soas. Os novos
funcionários se
somarão aos de-
mais 3,7mil traba-
lhadores diretos da companhia.

Gomes acredita que omerca-
do de cocos está em pleno cres-
cimento e que a demanda absor-
verá a produção naturalmente.
“Sentimos a necessidade de au-
mentar a nossa capacidade de
produção porque o consumo de
água de coco ainda tem muito
potencial de crescimento. Esti-
mamos que suba pelo menos
12% por ano”, diz. “Além dis-
so, o poder de compra do brasi-
leiro está mais elevado, o que
abre espaço para o produto na
cesta de compras de um núme-

ro elevado de novos consumido-
res”, acrescenta. A empresa fa-
turou R$ 550 milhões em 2011.
Enquanto isso, a estratégia

da Ducoco para abocanhar 10%
de participação no segmento
de água de coco em caixinha,
que responde por 35% da recei-
ta da companhia, consiste no
aumento da capacidade da fá-
brica em Itapipoca (CE). “Va-
mos investir R$ 10 milhões na
ampliação para alcançar 35%
de participação até 2013”, con-
tabiliza o presidente da Ducoco
Alimentos,Marcos Rosa, que fa-

la em aumento de
20% do fatura-
mento da empre-
sa nesse ano, para
R$ 260 milhões.
Além das sete

fazendas de coco
que produzem 28
milhões de frutos
por ano, os produ-

tores independentes tambémes-
tão namira daDucoco para a ex-
pansão. “Temos parcerias que
incentivam trabalhadores lo-
cais e ajudam a compor a maté-
ria-prima da empresa”, diz.
ADucoco é uma empresa cea-

rense fundada há 30 anos pelo
investidor Nelson Pinheiro. Do-
no do Banco Brickell, o executi-
vo delegou o comando da com-
panhia de alimentos ao cunha-
do Marcos Rosa. “Estou há 20
anos na empresa e o momento
não poderia ser mais favorável
para o setor”, afirma. ■

As vendas de fertilizantes no Bra-
sil atingiram14,3milhõesdetone-
ladas entre janeiro e julho deste
ano, crescendo 3,5% ante igual
períodode2011,oqual jáhavia re-
gistrado forte demanda. No mes-
moperíododoanopassado,as en-
tregas a consumidores finais so-
maram13,8milhõesde toneladas,
segundoaAssociaçãoNacionalpa-
ra Difusão de Adubos (Anda).

O volume é superior ao regis-
trado nos dois anos anteriores a
2011, que oscilou pouco acimade
10,5 milhões de toneladas, com
agricultores estimulados por al-
tas históricas nos produtos agrí-
colas apostando emboa lucrativi-
dade na próxima colheita.
No mês de julho, porém, as

vendas internas recuaram 4,8%,
para 2,6milhões de toneladas an-
te o mesmomês do ano passado.
Mas estão acima das registradas
em julho de 2009 e 2010.

As importações de fertilizan-

tes intermediários—que sãomis-
turados para formulação do pro-
duto final — cresceram 23,8%
em julho, para 2,5milhões de to-
neladas, mas registram baixa de
6,7%no acumulado do ano, para
10,4 milhões de toneladas.
David Roquetti, diretor-exe-

cutivo da Anda, comentou que
as greves estão afetando amovi-
mentação de cargas nos princi-
pais portos brasileiros e devem
ter reflexos no setor.
“Asgrevesnos portos edos ca-

minhoneiros estão colocando

em risco o potencial do setor (em
vendas)”, afirmou ele à Reuters.
As greves de funcionários públi-
cos responsáveis por liberar a en-
trada e saída de cargas nos portos
brasileiros afetaram as importa-
ções de fertilizantes, com filas
que chegaram a superar 100 na-
vios no início destemês no Porto
deParanaguá, principal viade en-
trada do insumo no país.
Além disso, no final do mês

passado caminhoneiros paralisa-
ram importantes vias emprotes-
to contra uma nova regra traba-

lhista. Ele disse que não poderia
fazer previsões sobre as vendas
neste ano,mas observou que al-
guns analistas projetam entre-
gas de 29 a 29,5milhões de tone-
ladas, o que seria um novo re-
corde. No ano passado, a comer-
cialização do insumo no Brasil
atingiu volume recorde de 28,3
milhões de toneladas, segundo
aAnda. A produçãonacional, re-
cuou 6,5%em julho, para 868,7
mil toneladas. Entre janeiro e ju-
lho, a retração foi de 1,3%, para
5,4 milhões de toneladas. ■
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ALIMENTOS

Yakult investeemnova roupagempara
a linhaàbasedeextratodesojaTonyu

Divulgação

Murillo Constantino

Mercado de água de coco já supera
o de bebidas energéticas no país

A greve de servidores está
afetando o movimento de cargas
emportos e deve prejudicar setor

Vendas de fertilizantes crescem 3,5%no 1º semestre

O alimento à base de extrato de soja Tonyu, da multinacional
japonesa Yakult, acaba de ganhar uma nova embalagem. O objetivo
da empresa é transmitir ao consumidor uma linguagem visual rápida
e moderna, deixando mais clara a mensagem de que é um alimento
saudável. Para identificar claramente que é um produto à base de soja,
a logomarca foi colocada na forma estilizada de uma folha.

Mercado nacional
de água de coco
em caixinha
movimenta

R$ 340 milhões
por ano

EMPRESAS

Ducoco e Sococo ampliam produção para ganhar participação num segmento de 65milhões de litros

MarcosRosacomandaaDucoco,empresadocunhadoebanqueironordestinoNelsonPinheiro
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




