
Aos 104 anos, Leão fortalece presença em chás prontos 
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Com rivais como Ambev e Coca-Cola, grupo brasileiro investe em marketing e mantém liderança 
 
A Leão Júnior, fabricante centenária dos produtos Matte Leão, está concluindo uma reforma 
conduzida pela quarta geração da família, que dá nome à empresa. Depois de abrir duas fábricas, 
mudar embalagens e criar produtos, a preocupação do diretor Antonio Carlos Leão é manter a 
liderança no mercado de chá, onde tem como principais concorrent es que Ambev e Coca-Cola. 
 
Na sala decorada com retratos de antigos diretores, todos membros da família, o executivo evita 
falar sobre o futuro da Leão Júnior, principalmente sobre seu novo modelo administrativo, que 
mostrou-se necessário após a morte de seu presidente, Ivo Leão Neto, da quarta geração dos 
fundadores, em junho de 2004. 
 
Antonio Carlos Leão explica que o que está em estudo é a profissionalização da gestão. Hoje há 
três integrantes da família na diretoria da empresa, mas ela está sem presidente há quase um 
ano. "As funções do presidente foram assumidas pelos (três) diretores. Estamos em processo de 
mudança", diz. 
 
A empresa está à procura de uma agência de propaganda e planeja investir 30% mais em 
comunicação em 2005, a exemplo do que fez nos anos 90 para criar hábito de consumo do chá 
pronto para beber no Brasil. "Não tínhamos concorrentes, mas era preciso criar o hábito de 
consumo para crescer", diz Leão, também da quarta geração da família. 
 
Durante o longo processo de mudanças, a Leão Júnior chegou a perder a liderança no mercado de 
chás prontos, em 2003, mas no mesmo ano voltou para o topo. No último relatório da A/C 
Nielsen, de março, o Matte Leão aparece com 42,6% das vendas no Brasil, seguido pelo Lipton 
Iced Tea - produto que estava com 32,4% e tem por trás as gigantes Unilever e Ambev -, e pelo 
Nestea, dobradinha da Nestlé com a Coca-Cola que ficou com 21,5%. "Estamos ficando mais 
agressivos", diz o diretor. 
 
Como parte dessa estratégia, a empresa contratou Roger Rieger, como gerente de marketing. 
Rieger, que já atuava como consultor da empresa há 15 anos, teve como primeira missão o 
lançamento do Tao Tea, primeiro chá verde pronto para beber, acrescido dos sabores Abacaxi 
com hortelã e tangerina. Para o produto, em vez dos copos plásticos, a empresa criou uma 
garrafa de 330 mililitros. 
 
Para a chegada do inverno foram preparadas novidades na linha seca, como chás de flores e 
frutas tropicais e morango com baunilha, além do Vital C, blend de ervas com vitamina. A Leão 
Júnior diz deter 62% do mercado de chás em saquinho. Quando o assunto é apenas mate, sua 
participação sobe para 80%. 
 
Foi principalmente com a venda de mate que a empresa sobreviveu até 1986, quando lançou o 
primeiro chá pronto do país. Antes disso, os chás eram consumidos quentes ou batidos no 
liquidificador com gelo e limão. No início o chá pronto ficava na área de refrigerados dos 
supermercados e seu prazo de validade era de apenas 30 dias, o que dificultava o trabalho de 
distribuição. 
 
Seis anos depois ele foi para as gôndolas de bebidas, e a Leão Júnior iniciou uma campanha de 
televisão que ficou dez anos no ar com várias reedições. Uma delas, em 1998, teve Carlinhos 
Brown como um dos garotos-propaganda - ele cantava "olha o mate" enquanto um leão sacudia a 
juba. Em 2001, a companhia saiu da mídia. 
 



Com a estratégia, além de senhoras de idade o chá passou a ser comprado por pessoas mais 
jovens, embaladas pela necessidade de buscar produtos saudáveis. "Hoje quem mais consome 
nossos produtos são crianças e adolescentes", diz Antonio Carlos, que reclama da falta de renda 
do consumidor.  
 
O aumento da oferta de sucos também roubou parte da clientela. Tanto os chás como os sucos e 
outras bebidas não carbonatados são mais caros que os refrigerantes, mas levam vantagem 
quando o assunto é preocupação com a saúde. Eles costumam ser colocados pelas mães nas 
lancheiras escolares das crianças, por exemplo. 
 
A gerente de marketing da Lipton, Cláudia Pires, diz que a categoria de chás é muito nova no 
Brasil e há espaço para que todas as concorrentes cresçam. A Lipton chegou ao Brasil em 1995. 
"A rejeição ao produto é zero", afirma ela, que tem como público-alvo jovens adultos. Para 
conquistar esse público, a Lipton lançou recentemente em São Paulo a promoção Pé na Trilha. Os 
participantes são premiados com viagens para Nordeste, Centro-Oeste ou Sul do país. 
 
Atualmente, os chás prontos para beber representam 45% do faturamento da Leão Júnior, que 
em 2004 foi de R$ 124 milhões, 9% maior que no exercício anterior - o lucro líquido foi de R$ 13 
milhões. Foi para reforçar a aposta nesse segmento que, segundo Antonio Carlos, fatura R$ 140 
milhões por ano, que a empresa investiu R$ 7 milhões em uma unidade engarrafadora no Rio de 
Janeiro, concluída em 2003. 
 
Um ano antes ela havia inaugurado uma fábrica de extratos concentrados para a linha líquida em 
Fernandes Pinheiro (PR), um dos municípios onde produz parte da erva-mate que consome. 
 
Na unidade de Curitiba, onde não se oferece café aos visitantes, e sim chá, é industrializada a 
linha seca. Ao todo a Leão Júnior tem três fábricas e 800 funcionários. Antonio Carlos disse que 
nos últimos dois anos foram investidos R$ 1,2 milhão no desenvolvimento de produtos e 
embalagens. Segundo ele, a empresa tem feito esforços para melhorar a distribuição, 
principalmente para o Rio Grande do Sul e região Nordeste do país. 
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