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As fabricantes de refrescos em pó apostam em novos sabores e na reformulação dos produtos 
para alavancar as vendas no segmento. Segundo a gerente de produto da Kraft Foods , Patrícia 
Kastrup, a empresa investe no lançamento do suco Clight no sabor caju para aumentar o share da 
marca, que já representa 55% do mercado de sucos em pó diet/light. 
 
De acordo com ela, a idéia foi trazer para Clight um sabor já consagrado na marca Tang, também 
da Kraft. “Além disso, o suco de caju é o mais vendido em Maguary, marca de sucos concentrados 
da empresa”, explica. Kastrup afirma que foram feitas inúmeras pesquisas e que a fabricante 
investiu muito no desenvolvimento do produto. “O caju é difícil de trabalhar na formulação em pó, 
por isso foram necessários estudos para o sabor e trabalhos de aprovação do produto com o 
consumidor”, diz. A marca é a primeira a oferecer o sabor na versão light. Para Kastrup, 
inovações são fundamentais na categoria. “A Kraft inovou ao lançar o Clight Tea, a versão de chá 
do refresco, também a formulação com fibras e a embalagem individual do suco”, diz. 
 
As marcas Tang, Fresh e Clight, têm, juntas, 50% do mercado total de refrescos em pó, segundo 
a executiva. “Além de Clight, Tang também é líder de mercado com mais de 50% de market 
share”, afirma. De acordo com dados da ACNielsen, o segmento movimentou, em 2004, R$ 942 
milhões e cerca de 2, 44 bilhões de litros, no Brasil. “O mercado tem crescido entre 8% e 9%, 
mas apenas no acumulado de janeiro a julho de 2005, houve aumento de 18% no segmento”, 
afirma a executiva. 
 
Além das mudanças em Clight, a Kraft também investiu este ano na marca Fresh. A linha foi 
ampliada, com o acréscimo dos sabores goiaba e caju. “A formulação dos sucos ganhou polpa de 
fruta e a embalagem foi modificada”, completa Kastrup. 
Na General Brands , fabricante nacional de refrescos em pó, a expectativa é que a marca Camp, 
responsável por 50% do faturamento da empresa, cresça 20% só no segundo semestre do ano, 
em comparação aos primeiros seis meses de 2005, segundo Isael Pinto, presidente da companhia.  
 
Para ele, a fabricante, que acaba de introduzir o sabor pêra na linha Camplight, precisa se renovar 
constantemente para disputar a liderança com as multinacionais. “É preciso inovar nos sabores, 
na embalagem e na formulação sempre. Por isso, devemos lançar mais dois sabores até o fim de 
outubro”, diz Pinto. Além dos novos produtos, a empresa está investindo cerca de R$ 4 milhões 
em merchandising e maquinário, para ampliação de capacidade produtiva. “Já aumentamos nossa 
força de vendas em torno de 35% desde o começo do ano, com a contratação de vendedores e 
promotores”, afirma. Segundo ele, a marca é forte em todos os estados do País. 
 
A linha Camp, que de acordo com pesquisas da própria General Brands tem 20% de participação 
de mercado, conta com 17 sabores, nas categorias tradicional e diet/light. Segundo Pinto, a 
empresa optou por fazer pesquisa de mercado por si mesma, pois a consultoria ACNielsen não 
audita alguns estados do Norte e Nordeste. “Nestes lugares nós vamos muito bem, pois o clima é 
bem quente”, explica. A General Brands também é dona das marcas Sukki e Glitter. 
 
Para Fernanda Tamate, gerente de produto da Unilever , a reformulação do refresco em pó da 
marca Frisco e o desenvolvimento das novas embalagens para o produto atendem aos pedidos do 
consumidor. “Em pesquisas, a empresa constatou que as pessoas estão buscando produtos com 
sabor mais intenso e mais próximo à fruta”, afirma. Com as modificações, a empresa espera 
aproveitar melhor o mercado. “O suco em pó está presente em 85% dos lares brasileiros, porque 
é uma opção acessível e prática para as pessoas se hidratarem, em especial nos meses mais 
quentes do ano”, diz a executiva. 
 
 



O relançamento da marca, que inclui a introdução dos sabores morango e pêssego na versão 
regular e mais três novidades na linha light (abacaxi, além dos mesmos sabores da categoria 
tradicional) deve atender à necessidade apontada pela executiva. Além disso, as novas 
embalagens visam garantir melhor visibilidade nas gôndolas dos supermercados. Segundo dados 
AC Nielsen, em 2004, os sucos em pó da Frisco detinham 4,6% do mercado. 
 
A Yoki , que está há apenas dois anos no mercado, já espera crescer 20% no segmento de 
refresco em pó, de acordo com o vice-presidente da empresa, Gabriel Cherubini. “É um mercado 
que cresce bastante e é muito pulverizado. Mas com nossa qualidade de formulação devemos nos 
sair bem”, diz. 
 
A empresa ampliou as linhas de sucos normal e light. O sabor pêra foi introduzido nas duas 
categorias e maçã entrou na versão normal. Segundo Cherubini, a intenção é aumentar os atuais 
19 itens das duas linhas já no início do ano que vem. “Temos investido muito em desenvolvimento 
de produtos e maquinário, além de ações de degustação em ponto-de-venda”, afirma o executivo.  
 
Segundo ele, a empresa também pensa em iniciar a exportação dos sucos que levam a marca da 
fabricante. 
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