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A brasileira Mais Indústrias de Alimentos - fabricante dos Sucos Mais, cujo controle foi assumido 
ontem pela Coca-Cola Brasil - pretende alcançar a liderança do mercado de sucos prontos do País 
em um prazo de três anos, informou o diretor geral da empresa, João Castanheira.  
 
A companhia ocupa a segunda colocação no mercado, com 12% de participação, disse o executivo 
baseado em dados da ACNielsen. O primeiro lugar do ranking é da Del Valle do Brasil, subsidiária 
da mexicana Jugos Del Valle, com 22%. "Com a Coca-Cola, a empresa fica mais possante, sem 
ela demoraríamos mais para atingir esse objetivo", afirmou Castanheira, acrescentando que o 
consumo de sucos prontos no País movimenta cerca de R$ 1 bilhão por ano.  
 
Criada em 2002, a Mais produz 15 sabores de sucos prontos, em quatro tipos de embalagens, na 
fábrica localizada em Linhares (ES). A Coca-Cola está investindo R$ 110 milhões na aquisição, nas 
operações e na adequação da unidade fabril ao "padrão mundial Coca-Cola". Conforme a 
empresa, o Brasil é um mercado promissor na área de sucos prontos, já que o consumo per capi-
ta, de 1,5 litro por ano, está bem abaixo do registrado em outros países. Na Argentina, alcança 
10,6 litros e nos Estados Unidos, 40 litros per capita.  
 
"Existe a possibilidade e espaço para crescimento muito grande no País", disse o diretor de 
comunicação da Coca-Cola, Marco Simões, observando que acredita mais no aumento das vendas 
internas, já que a empresa não tem um plano imediato para aumentar as exportações da Mais.  
 
A fábrica de Linhares exporta cerca de 20% da sua produção para 15 países, sobretudo África. 
Simões também informou que a Coca-Cola pretende desenvolver a produção de frutas no estado 
para atender as necessidades da Mais.  
 
De acordo com o diretor de bebidas não carbonatadas da Coca-Cola, Sandor Hagen, a empresa 
vai mapear a estrutura de distribuição e os pontos-de-venda da controlada para alavancar 
mercado. A Mais vende seus produtos em 2,8 mil estabelecimentos, enquanto a Coca fornece para 
1,1 milhão. Castanheira disse que um dos principais alvos de crescimento nas vendas será o 
Estado de São Paulo.  
 
As vendas da Mais subiram 14% no primeiro trimestre e 17% no segundo trimestre deste ano, na 
comparação com iguais períodos do ano passado. O crescimento da produção previsto para este 
ano é de 38,8%, dos 36 milhões de litros de 2004 para cerca de 50 milhões de litros neste ano. O 
faturamento, segundo o executivo, deverá crescer neste mesmo patamar. Em 2004, foi de R$ 90 
milhões.  
 
Hagen disse que a empresa planeja a implantação de outras categorias de bebidas na unidade de 
Linhares, "como água de coco, que existe em abundância no estado". O executivo afirmou que 
poderão acontecer surpresas nas embalagens dos sucos no médio prazo.  
 
O Brasil é o terceiro maior mercado da Coca-Cola em volume de vendas, atrás de Estados Unidos 
e México. A empresa faturou R$ 7,4 bilhões no País em 2004, ano em que seu volume de vendas 
cresceu 7%. Com a aquisição da Mais, o Sistema Coca-Cola Brasil possui 20 grupos fabricantes e 
cerca de 26 mil funcionários. A Coca-Cola Brasil investiu um total de R$ 3 bilhões no País nos 
últimos cinco anos.  

 
 
 
 
 
 



 
Leia Mais 
 
Os planos da MonteSanto 
 
O diretor geral da Mais Indústrias de Alimentos, João Castanheira, disse que o grupo mineiro 
MonteSanto Tavares (um dos fundadores e antigo controlador da Mais, que permanece como 
acionista da empresa) pretende construir uma fábrica de polpa de frutas na região norte do 
Estado do Espírito Santo, com aporte no valor de R$ 30 milhões.  
 
A capacidade de produção seria de 15 toneladas de frutas por hora, que seriam fornecidas à Mais 
(que consome cerca de 45 mil toneladas anuais de polpa de frutas) e ao mercado. O projeto prevê 
a criação de 400 empregos diretos, segundo estimativa do executivo. "Ele está em fase de 
estudos de viabilidade e a decisão sairá nas próximas semanas", disse João Castanheira.  
 
Atualmente, a empresa precisa importar de outros estados 80% das frutas que utiliza na 
fabricação dos sucos. "O objetivo é chegar a 50% das frutas compradas no estado até o final de 
2007", disse Castanheira.  
 
"Vamos desenvolver novos pólos de fruticultura no Espírito Santo e implantar culturas que ainda 
não existem no estado", disse o presidente da Coca-Cola Brasil, Brian Smith.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 ago. 2005, Indústria, p. C-2 
 
 
 


