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Novas bebidas lácteas com sabor de frutas da Coca e Cadbury visam adolecentes  
 
Leite azul?  
 
Depois de descobrir nova fonte de crescimento no filão de águas e sucos, as gigantes de bebidas 
não alcóolicas estão usando seu músculo de marketing para uma grande categoria que há muito 
vinham ignorando: a de leite, ou pelo menos uma versão colorida e adocicada dele. A Coca-Cola 
Co., a Cadbury Schweppes PLC e outras fabricantes estão se movendo para lançar novas bebidas 
à base de leite.  
 
Em julho, a Coca planeja lançar a Swerve, bebida láctea nos sabores chocolate, baunilha com 
banana e blueberry. A Raging Cow, lançada pela Cadbury nos Estados Unidos em março, vem em 
cinco sabores, entre eles Piña Colada Chaos, de abacaxi, e Jamocha Frenzy, de café. Outras 
fabricantes de bebidas estão promovendo milk-shakes e, acredite se quiser, leite com gás.  
 
As empresas de bebidas esperam usar as boas qualidades do leite para reforçar sua imagem e 
melhorar as vendas, particularmente nas escolas, onde elas têm sido fortemente criticadas por 
vender refrigerantes — e por contribuir com o grande aumento da obesidade infantil. A proposta: 
as bebidas lácteas, com vitaminas e proteínas, são mais nutrientes que o refrigerante e uma boa 
fonte de cálcio, um mineral importante para a dieta de crianças.  
 
"Definitivamente é uma alternativa mais saudável", diz Jim Trebilcock, diretor de marketing ao 
consumidor da Dr Pepper/Seven Up, divisão de refrigerantes da britânica Cadbury nos EUA, que 
fabrica a Raging Cow.  
 
Bebidas lácteas também oferecem às empresas de bebidas um mercado praticamente intocado 
numa época em que as vendas de refrigerantes estagnaram, com alta de apenas 0,8% no volume 
de vendas no mercado americano no ano passado. Depois de refrigerantes, café, cerveja e água 
mineral, o leite é a quinta categoria de bebidas comerciais nos EUA. Os americanos consumiram 
em 2002 uma média de 75,3 litros de leite per capita, de acordo com a Beverage Marketing Corp., 
firma de consultoria do setor.  
 
Mas será que produtos como Raging Cow e Swerve são o que os pais têm em mente quando 
pedem às crianças que tomem leite? Provavelmente não. Um copo com 236 ml de Raging Cow 
sabor chocolate tem 170 calorias e 25 gramas de açúcar, ante 150 calorias e 11 gramas de açúcar 
na mesma medida de leite puro. Mas a nova bebida tem 5 gramas de gordura, menos que os 8 
gramas no leite puro. Uma lata de 355 ml de Swerve, da Coca, feita com leite desnatado, deverá 
ter 150 calorias — dez a mais que a de uma lata de Coca.  
 
"Eu realmente preferiria que meus filhos aprendessem a gostar do sabor de leite, em vez de ter 
de recorrer a essas bebidas", diz a nutricionista Tracy Fox. Se seu filho de 12 anos e filha de 11 
precisassem de mais cálcio, "eu daria a eles suplementos de cálcio. Já expomos demais nossos 
filhos ao açúcar."  
 
Apenas um pouco mais de 50% do conteúdo das novas bebidas consiste na verdade de leite, o 
que significa que elas não trazem quantidade de cálcio suficiente para cumprir os padrões 
estipulados pela Administração de Alimentos e Remédios dos EUA para usar a palavra "leite" no 
rótulo.  
 



Em vez disso, elas são chamadas "bebidas lácteas", porque a outra metade do conteúdo inclui 
água, açúcar e aromatizantes. (As bebidas não têm leite o suficiente para usar o selo "Real" da 
Associação Americana de Laticínios.)  
 
Um ponto positivo das novas bebidas: elas não precisam de refrigeração, graças a novas 
tecnologias para embalagem. Mas as empresas de bebidas ainda planejam vendê-las refrigeradas, 
porque os consumidores estão acostumados a leite frio.  
 
Os laticínios, preocupados com a nova concorrência de empresas de bebidas, estão tentando 
incrementar seus próprios produtos com sabores que vão além do chocolate e morango. Nos EUA, 
as vendas de produtos 100% à base de leite subiram 6,3% nos primeiros três meses deste ano 
em relação a um ano antes, enquanto as vendas de leite puro subiram apenas 0,5%, de acordo 
com a Associação Internacional de Alimentos Lácteos, em Washington.  
 
Os laticínios esperam que sua antiga presença no mercado e a promessa de bebidas mais 
nutritivas os ajudará a manter a liderança. As novas bebidas "não são substitutos para o leite", 
diz Susan Ruland, porta-voz da entidade de classe.  
 
Mesmo assim, um grande laticínio dos EUA, a Dean Foods Co., está expandindo a produção de sua 
bebida láctea, uma combinação de café e leite de baixa gordura chamada Folger's Jacada, 
fabricada por meio de um acordo de licenciamento com a Procter & Gamble Co. "Quando 
empresas como a Cadbury e a Coca estão de olho no seu mercado, é melhor levar isso com 
seriedade", diz Gregg Engles, presidente da Dean Foods.  
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