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localidades reforça o arsenal 
comercial da empresa para o 
segmento de bebidas lácteas. 
Isso porque Minas Gerais é o 
Estado que mais produz leite 
no País e é também a base de 
uma das quatro fábricas da 
Coca-Cola Femsa no Brasil. No 
jogo global, o grupo entrou no 
mercado de laticínios em 2010, 
através da aquisição da Estrella 
Azul e da Santa Clara, no 
Panamá e no México, respecti
vamente. A aposta é um retrato 
das estratégias de diversifica
ção da Femsa. No Brasil, a com
panhia distribui 32 marcas, 
entre refrigerantes, cerveja, 
sucos e chá e água mineral.

A venda de refrigerantes 
responde por 85% do fatura
mento, enquanto o restante 
vem de bebidas como suco, 
chás e isotônicos, classificados 
como não carbonatados. A taxa 
de crescimento desse nicho é 
de 15%, enquanto a dos refrige
rantes está em 6%. “A Femsa 
não olha o Brasil apenas como 
um consumidor de refrigeran
tes, mas sim como um mercado 
de bebidas”, diz Martínez. É aí 
que entram os derivados de 
leite. “O aumento constante na 
demanda é o que chama mais a 
atenção de diversas compa
nhias que ainda não atuam 
nessa categoria”, afirma Rafael 
Ribeiro, especialista em lácteos 
da Scot Consultoria, com sede 
em Bebedouro (SP). Na última 
década a quantidade de leite 
ingerida anualmente por cada 
brasileiro saltou de 128,5 litros 
para 180 litros. O ideal, de acor
do com o Ministério da Saúde, 
seriam 210 litros. A ut
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