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Maior produtora mundial de refrigerantes, a Coca-Cola deve anunciar nos próximos 
dias uma aquisição no setor de sucos prontos para beber. A multinacional americana 
negocia a compra da Mais Indústrias de Alimentos, dona da marca Sucos Mais, com 
uma fábrica em Linhares no Espírito Santo. O negócio é estimado em R$ 60 milhões. 
 
A Mais nasceu há aproximadamente dois anos, com investimentos de R$ 40 milhões. É 
controlada por dois grupos brasileiros: o WRV (dos ex-donos da rede de 
supermercados Mineirão, vendida para o Carrefour) e o MonteSanto Tavares (de 
Ricardo Tavares, ex-dono do Café Três Corações, adquirida pela israelense Strauss-
Elite). 
 
Procurados, os sócios não retornaram as ligações. Fontes próximas, no entanto, dizem 
que eles não teriam se adaptado ao dia-a-dia da indústria e também porque voltaram 
aos seus negócios de origem. Os donos da WRV tornaram-se sócios da varejista 
mineira Epa. E a família Tavares abriu a indústria de café Fino Grão. 
 
Em entrevista ao Valor, na semana passada, a Coca-Cola manifestou sua intenção de 
ampliar a atuação no setor de sucos, hoje restrita a marca infantil Kapo. Até porque, 
como disse o diretor Marcos Simões, a área de não-carbonatados (não refrigerantes) é 
a que mais cresce dentro dos negócios da Coca-Cola. 
 
Oficialmente, no entanto, a multinacional negou a compra. "A Coca-Cola Brasil está 
permanentemente em busca de oportunidades no segmentos de bebidas não-alcóolicas 
que atendam as necessidades dos seus consumidores", informou em nota. A 
companhia acrescentou ainda que "em linha com a política da empresa de não 
comentar sobre boatos e especulações, a Coca-Cola Brasil não tem nenhum anúncio a 
fazer sobre qualquer possível negociação".  
 
Não é recente o interesse da Coca-Cola em expandir no negócio de sucos - setor 
milionário que cresce mais de dois dígitos por ano. A Coca-Cola e sua rival Pepsi já 
olharam de perto a operação da líder no Brasil, a mexicana Del Valle. Neste caso, a 
aquisição seria mundial. Para a Coca, a compra reforçaria sua operação. Já para a 
Pepsi, marcaria a sua estréia no mercado brasileiro. No exterior, a Pepsi ostenta a 
liderança mundial do ramo com a marca Tropicana. 
 
Apesar de jovem, a Sucos Mais já ocupa a segunda posição no setor, com 12% de 
participação de mercado, atrás da Del Valle, que possui 26,5%, segundo dados Nielsen 
com base nos doze meses encerrados no bimestre outubro-novembro de 2004. A 
companhia faturou R$ 65 milhões no ano passado, tem capac idade de produção de 7,5 
milhões de litros e está presente em 18 estados. 
 
O setor de sucos prontos para beber soma 207,8 milhões de litros e fatura R$ 695 
milhões, de acordo com a Nielsen. De janeiro a novembro de 2004, a indústria teve 
um crescimento de 10% em volume, segundo dados do Latin Panel Ibope. Além disso, 
sucos prontos estão em 11,2 milhões de lares. 
 
O interesse das multinacionais no setor vai além do potencial de crescimento no país. 
Há uma ofensiva mundial contra a indústria de refrigerantes por conta da obesidade, 
sobretudo infantil. Há dez dias, o governo belga proibiu o consumo de refrigerantes 
nas escolas. No Brasil, há um movimento semelhante na Câmara Federal. 
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