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Em algumas das padarias de São Paulo, a venda de sucos está se mostrando mais 
rentável que a de refrigerantes. É o caso da panificadora A Lareira, no bairro do Limão, 
que consegue, com os sucos prontos, uma lucratividade 10% a 15% superior à que 
obtém com os refrigerantes. Segundo a CRN CRL , que distribui os sucos da marca de 
origem mexicana Del Valle na Grande São Paulo, 17% do seu mercado já é formado 
por padarias. 
 
Já a Marco Polo Pães e Conveniência , na Vila Mariana, vende os sucos da Del Valle a 
R$ 2,40 a lata, sendo que no caso dos sabores light o preço é de R$ 2,60. A 
lucratividade chega a 50%, levando em conta que a padaria compra o suco a R$ 1,60 
do fornecedor. Funcionários da padaria, que fica ao lado de vários colégios, afirmam 
que o público jovem ainda tem preferência pelos refrigerantes, mas que já se pode 
notar uma mudança nos hábitos de consumo. 
 
Mesmo em panificadoras pequenas, as marcas de sucos prontos já figuram nas 
prateleiras, como por exemplo na Casa de Pães do Souza , no bairro do Paraíso, onde 
o produto, embora seja adquirido em pequenas quantidades, divide espaço com vários 
outros itens. “Vários clientes começaram a perguntar sobre os sucos”, diz Manoel 
Severiano, sócio da loja. Desde então, a padaria trabalha com duas marcas de sucos. 
 
O constante crescimento do mercado de sucos prontos no Brasil faz aparecerem novas 
marcas e fabricantes, como a Brassumo , por exemplo, que acirra a disputa no 
segmento. A Del Valle é a líder do setor, com 31% de participação. Conforme dados da 
consultoria ACNielsen , o mercado cresceu 24%, nos últimos 12 meses, e vendeu cerca 
de 157 milhões de litros.  
 
Outra marca, a Tial (Tropical Indústria de Alimentos) , tem enfatizado muito o mercado 
de padarias, chegando a realizar degustações nas lojas, além das tradicionais peças de 
merchandising (publicidade nos pontos-de-venda). A gerente de marketing, Rossana 
Silva, afirma que atualmente a padaria “é um ponto-de-venda bem consolidado”, e diz  
que a empresa aumentou os investimentos durante este ano, principalmente com a 
mira neste tipo de cliente. Ainda de acordo com a gerente, cerca de 8% das vendas de 
sucos da Tial na Grande São Paulo são feitas para panificadoras. 
 
Segundo Cristina Fiuza, gerente de marketing da CRN CRL, a empresa mexicana 
previa, para este ano, um aumento de cerca de 70% nas vendas. No entanto, o 
número teve de ser revisto face à explosão de marcas surgidas com o crescimento do 
setor. Ainda assim, Cristina afirma que a marca terá um considerável crescimento em 
2003. A distribuidora, que trabalha com a Del Valle desde sua chegada no Brasil, 
atende cerca de 1.800 padarias em São Paulo. Cristina afirma que a maioria desses 
estabelecimentos faz pedidos de pelo menos um sabor do suco. A empresa Parmalat , 
fabricante do suco Santal, lançará, provavelmente em julho, a versão em lata do 
produto. A assessoria de imprensa da marca afirma que o objetivo é equiparar-se aos 
concorrentes diretos que já dispõem desse tipo de embalagem, e também aos 
refrigerantes. A Parmalat também estuda uma nova política de distribuição para o 
médio e pequeno varejo, inclusive as panificadoras, pois até agora a marca só 
comercializava o suco através dos grandes varejistas. 
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