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O McDonald's será a porta de entrada da marca de sucos da Coca-Cola, Minute Maid, no mercado 
brasileiro. A Minute Maid é a maior marca de sucos do mundo, mas até agora não havia 
desembarcado no Brasil. Depois de dois anos de estudos e negociações, a Coca-Cola firmou um 
acordo de fornecimento com a subsidiária brasileira do McDonald's , desbancando as indústrias 
nacionais Citrosuco, que vendia o suco de laranja, e a Ambev, que fornecia o suco de maracujá 
para a cadeia de fast-food.  
 
Procurada, a Coca-Cola afirmou que não tem previsão ainda de lançar a marca Minute Maid no 
varejo brasileiro, em supermercados ou outros ponto-de-venda. Por enquanto, sua entrada no 
país está restrita ao McDonald's. O suco, que começa a ser vendido hoje nos 580 restaurantes e 
47 McCafés, será produzido pela Cargill, em Bebedouro (SP). Além dos sabores laranja e 
maracujá, a rede passa a oferecer o suco de uva, que mostrou uma grande aceitação entre as 
crianças.  
 
As três gigantes americanas - McDonald's, Coca-Cola e Cargill, a maior empresa de de 
agronegócios do mundo - já possuem uma aliança estratégica em outros 84 países. Segundo a 
Cargill, o grupo investiu cerca de US$ 1, 5 milhão na fábrica de Bebedouro para iniciar o 
fornecimento para o McDonald's. "No primeiro ano, nossa previsão é produzir cerca de 4 mil 
toneladas de sucos concentrados, o que representa 18 milhões de litros de McFruit (marca do 
McDonald's) pronto para beber", diz Tobias Grasso, diretor da divisão de sucos da Cargill no 
Brasil. 
 
"O segmento de sucos é o que mais cresce no Brasil", afirma Mauro Multedo, vice-presidente de 
marketing do McDonald's no Brasil. Segundo ele, de cada cinco copos vendidos pela rede, um é de 
suco. Além de lançar o sabor de uva, a empresa irá oferecer suco de limão durante o verão. O 
McDonald's e a Coca-Cola investiram R$ 4 milhões no desenvolvimento e adaptação dos produtos.  
 
De acordo com a Nielsen, o consumo de sucos no varejo (padarias e supermercados) aumentou 
de 185 milhões de litros em 2002 para 210 milhões de litros neste ano, considerando o ano 
encerrado em setembro.  
 
O McDonald's passou a oferecer um cardápio mais variado e opções mais saudáveis para afastar o 
estigma de incitar a obesidade. A rede está lançando dois novos sanduíches de frango, o preferido 
pelas mulheres, além de um novo tipo de salada.  
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