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Empresa investe R$ 5 milhões para a produção das bebidas e espera conquistar até 5% de share 
em 2006.  
 
No ano em que lançou mais de 30 produtos, a Batávia prepara-se para ingressar em um novo e 
disputado segmento: o de sucos prontos. O potencial do mercado brasileiro - onde consome-se 
apenas 2 litros per capita por ano; na Alemanha, principal mercado, o número é de cerca de 40 
litros - e a chance de diferenciar-se por meio de uma embalagem inédita no País incentivaram a 
empresa a investir R$ 5 milhões para a produção dos sucos. "Fechamos uma parceria com a SIG 
Combibloc que nos deu a possibilidade de entrar no mercado com diferenciação", diz o diretor-
geral da Batávia, José Antonio do Prado Fay.  
 
A SIG, aliás, destinou US$ 5 milhões para trazer a linha de embalagens, chamada de combifit, da 
Alemanha. Embora esteja chegando somente agora no Brasil, a combifit já é consagrada na 
Europa. No velho continente, as vendas nos mercados onde foi introduzida passaram de 5 milhões 
de embalagens, em 2001, para nada menos que 425 milhões no ano passado.  
 
A chegada da Batávia, por meio da marca Batavo, ao mercado de sucos prontos está em 
consonância com o momento positivo do setor. Dados da AC Nielsen mostram que, no ano 
passado, o consumo de sucos prontos movimentou R$ 707 milhões, uma alta de 27% em relação. 
Os produtos da Batavo chegarão às prateleiras em três linhas: néctares, smoothies (suco e leite) 
e bebidas com soja e sucos de frutas. A partir de fevereiro de 2006 uma campanha publicitária 
anunciará o lançamento, com mídia televisiva e impressa, assinada pela Dez Propaganda, em todo 
o País. A verba de marketing para novos produtos, que incluem não apenas os sucos, será de R$ 
6 milhões para os próximos meses. "O Brasil tem um forte potencial, mas o hábito de consumo 
ainda está se formando", comenta o diretor-geral da Batávia.  
 
A expectativa da companhia é conquistar entre 3% e 5% do mercado até o fim do ano que vem. 
Hoje, a empresa ocupa a terceira posição na categoria de refrigerados, seu carro-chefe. Neste 
segmento, a empresa cresceu, em 2005, 12% em volume e 21% em faturamento. O ingresso no 
segmento de sucos também permitirá que a companhia aumente suas exportações, hoje 
incipientes pelo fato dos produtos serem perecíveis. "O suco tem uma vida mais longa. Vamos 
iniciar com o Mercosul e depois avaliar outras possibilidades", afirma o executivo. Em 2005, a 
Batávia irá faturar cerca de R$ 620 milhões, uma alta de mais de R$ 60 milhões em relação ao 
ano anterior. Para 2006, a expectativa inicial é crescer 13%.  
 



 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9, 10 e 11 dez. 2005, Comunicação, p. C-6. 


