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Grupo MonteSanto Tavares permanece como sócio e corpo gerencial será mantido 
 
Depois de sete meses de negociações, a Coca-Cola confirmou na última sexta-feira a compra da 
empresa capixaba Sucos Mais. O negócio foi antecipado pelo Valor no dia 13 de janeiro. A entrada 
da gigante mundial Coca-Cola no segmento de sucos prontos acirra a concorrência no mercado de 
sucos prontos, que faturou R$ 707 milhões em 2004 e R$ 472 milhões no primeiro semestre de 
2005, de acordo com dados da ACNielsen. 
 
Segundo a Coca-Cola, a operação, somada a investimentos que serão realizados na fábrica da 
Sucos Mais, chega a R$ 110 milhões. A multinacional está comprando 82% das ações com direito 
a voto e 41% do capital total. O antigo controlador da Sucos Mais, Grupo MonteSanto Tavares, 
permanece como sócio da Coca-Cola Brasil. "Manteremos a estrutura e, inclusive, o corpo 
gerencial da companhia", diz Marco Simões, diretor de comunicação da Coca-Cola. 
 
A Coca está presente no mercado de sucos prontos infantis com a marca Kapo, líder do segmento. 
Segundo Simões, a compra da Sucos Mais foi considerada pela Coca-Cola a melhor forma de 
entrar no segmento adulto de sucos prontos, um negócio diferente do infantil. "Eles conseguiram 
construir uma marca forte em apenas três anos", disse. 
 
Com sede em Linhares (ES) a Sucos Mais nasceu em junho de 2002 e já ocupa a segunda posição 
do mercado (ver tabela). A empresa faturou R$ 100 milhões em 2004. 
 
A categoria de sucos prontos para beber é recente no Brasil e é a que mais cresce no setor de 
bebidas não alcoólicas. No ano passado, registrou alta de 15,6% em volume e 20,9% em valor. 
Foi inaugurada pela mexicana Del Valle, que chegou ao país em 1999, e já investiu US$ 60 
milhões na operação. Líder de mercado com uma fatia de 24%, no ano passado, a companhia 
faturou R$ 212 milhões no Brasil. 
 
A Del Valle é outra empresa cobiçada no setor. Em junho de 2002, a companhia chegou a 
comunicar à Bolsa de Valores do México a assinatura de um protocolo de intenções que poderia 
resultar na venda do controle para a Kraft Foods. O negócio não foi efetivado. Mais de uma vez já 
circulou no mercado o interesse da Pepsi pela companhia. Em sua última visita ao Brasil, o 
executivo-chefe da Del Valle, Roberto Albarrán, afirmou que a empresa não está à venda, mas 
não descartou a entrada de um fundo de investimentos em participações. 
 
No exterior, a Pepsi ostenta a liderança mundial com a marca Tropicana. Segundo a assessoria de 
imprensa da AmBev, que produz, distribui e comercializa a Pepsi no Brasil, a empresa não tem 
previsão de trazer a marca de sucos para o país. A AmBev já distribui a marca Tropicana na 
Argentina. 
 
Por ser um segmento novo e com potencial de expansão, os sucos prontos têm atraído a presença 
de empresas menores e regionais, com uma política agressiva de preços. Com isso, a Del Valle 
que já teve mais de 28% de mercado, hoje está com 24% e a própria Sucos Mais, que já foi dona 
de uma fatia de 12%, atualmente está na casa dos 10%. "Esses players estão fazendo com que a 
rentabilidade do setor caia", diz William Sallum, diretor-geral da WOW, empresa de sucos que 
possui a marca Sú Fresh e alterna a terceira posição do mercado com a Maguary. "A entrada da 
Coca vai mexer com o mercado, mas tem um ponto positivo: eles não são um concorrente 
predatório e devem valorizar a categoria", afirma Sallum. 
 
O analista de mercado do Credit Suisse First Boston, Tufik Salem, considera estratégica a compra 
da Sucos Mais. "O Brasil alinha-se com a estratégia mundial da Coca de ampliar o portfólio de 
produtos e diversificar as fontes de receita." 
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