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Depois de consolidar em apenas sete anos, a terceira posição no mercado de refrescos 
em pó — com 21% do mercado, segundo dados Nielsen — atrás apenas das 
multinacionais Kraft Foods e da Unilever , que detêm respectivamente 43% e 23% do 
mercado, a General Brands — empresa 100% nacional — irá disputar ainda em 2003 
um lugar no concorrido mercado de sucos prontos para beber.  
 
“Hoje, o mercado de refrescos em pó movimenta mais de R$ 500 milhões. Embora, a 
receita do setor de sucos prontos esteja na faixa de R$ 400 milhões, é um mercado 
que não podemos desprezar, ainda mais em função da afinidade entre os dois 
segmentos”, afirma o diretor-comercial da empresa, Isael Pinto. 
 
O segmento de refrescos em pó representa cerca de 75% do mercado total de sucos, 
que engloba ainda as categorias ‘concentrado’ e ‘pronto’. No entanto, o ritmo de 
crescimento é menor do que o dos sucos prontos: em média 14% contra até 25% da 
outra categoria. 
 
Segundo o executivo, o investimento para o lançamento do suco pronto para beber 
Camp — mesmo nome do refresco em pó — varia de R$ 500 a R$ 600 mil. A 
fabricação será feita em uma linha específica para sucos montada dentro da unidade 
de refrescos. Serão lançados inicialmente três sabores: pêssego, manga e laranja. A 
previsão é que o novo produto esteja nas gôndolas em 90 dias. “Um dos nossos 
diferenciais será a apresentação do produto: uma embalagem PET que permite ao 
consumidor beber um pouco do suco e guardá-lo para mais tarde.” 
 
As principais empresas que disputam o setor são: Sucos Del Valle , Sucos Mais , WOW 
Indústria e Comércio (Grupo Brasfanta), e Brassumo , resultado de uma parceria entre 
o grupo brasileiro MPE e a empresa portuguesa Refrigor . 
 
Com a estréia na nova categoria e a ampliação do número de clientes externos, 15 
com a inclusão do México, a direção da General Brands estima um crescimento de 60% 
na receita em 2003 para R$ 90 milhões. 
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