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Estratégia da multinacional é avançar na área de não-refrigerantes, como sucos. 
 
Em meio aos fogos de Copacabana, onde passou o réveillon, o presidente da Coca-Cola Brasil, 
Brian Smith, deve ter feito um pedido especial para 2006. O americano, que há três anos e meio 
assumiu o cargo, tem pela frente um desafio e tanto: fazer da unidade brasileira o exemplo de 
como a Coca-Cola pode reagir e avançar no setor de não-refrigerantes, que inclui sucos, chás, 
isotônicos e bebidas nutritiva. Na esteira da onda de saúde e bem-estar, este é o setor do 
mercado de bebidas que mais cresce nos últimos anos. 
 
Estão previstos 50 lançamentos neste ano, incluindo novos produtos ou embalagens, um número 
dez vezes maior que o de 2005. 
 
No exterior, a demora da Coca-Cola em diversificar seus produtos é apontada como o principal 
motivo de sua arquiinimiga, a Pepsi, tê-la superado em valor de mercado no mês passado. Em 
1998, o valor da Pepsi em bolsa era um quarto do da Coca. 
 
No Brasil, terceiro maior mercado do mundo de refrigerantes, a estratégia da Coca é entrar com 
tudo na área de sucos prontos e da mais nova bebida do portfólio, os nutritivos, sem deixar de 
lado o carro-chefe. A Coca-Cola tem por aqui uma participação de cerca de 50% do mercado de 
refrigerantes, calculado em 10 bilhões de litros. 
 
A multinacional, que em agosto adquiriu a Sucos Mais, coloca o pé no acelerador a partir de 
fevereiro, quando chegam às gôndolas de supermercados e aos bares a nova embalagem dos 
sucos prontos. A marca Mais foi mantida, acrescida de uma tarja com a marca mundial de sucos 
da Coca-Cola, Minute Maid, e da inscrição: "Um produto Coca-Cola Company". 
 
"Decidimos manter a marca Mais porque ela é tão forte quanto Del Valle", diz Sandor Hagen, da 
Coca, em referência à líder mexicana. Hagen é o primeiro na empresa a ocupar o cargo de diretor 
de novas bebidas, criado em 2005. A estrutura da nova área indica a importância dada pela Coca 
aos não-refrigerantes. Hagen comandará estruturas próprias, separadas das área de 
refrigerantes, inclusive de marketing. 
 
Nos últimos cinco meses, o executivo dedicou-se à transição da Sucos Mais, uma empresa 
familiar, para a estrutura Coca-Cola. A equipe gerencial foi mantida. Os antigos controladores, a 
Monte Santo Tavares, da família Tavares, mantiveram uma participação de 19% até o fim de 
novembro, quando exerceram a opção de vender suas ações à Coca-Cola. 
 
Dos R$ 110 milhões investidos pela companhia no negócio, parte foi utilizada na aquisição e outra 
parte, em abatimento de dívidas e investimentos na fábrica, localizada no Espírito Santo. A 
unidade, hoje com capacidade de produção de 77 milhões de litros ao ano, opera com 50% de 
ociosidade, mas deverá receber investimentos adicionais ainda em 2006 para aumentar a 
produção. "A capacidade atual pode cair de acordo com o tipo de embalagem que utilizarmos", 
explica Hagen. 
 
Pode parecer exagero investir no aumento da produção quando ainda se trabalha com 50% de 
ociosidade, mas basta ver o avanço na distribuição para entender que é preciso estar pronto para 
a provável demanda adicional. Quando a Coca-Cola assumiu a Sucos Mais, o produto era entregue 
em 3 mil pontos de venda. Hoje, já são cerca de 20 mil e Hagen pretende chegar a 130 mil em 
meados deste ano. O suco já chega a Estados como Ceará, Pernambuco, Paraíba e Alagoas, além 
do interior de São Paulo, mercados antes não abastecidos. 
 
"Agora, partiremos para acelerar a distribuição em grandes centros. Por isso a importância de 
agregarmos nossa marca mundial", diz um bronzeado e bem-humorado Smith, que pouco lembra 
o tenso executivo que foi obrigado no ano passado a prestar esclarecimentos no Congresso por 
conta de acusações de concorrência desleal feitas pela fabricante brasileira de refrigerantes Dolly. 
 



Nos Estados Unidos, a marca Minute Maid acompanha uma série de produtos e embalagens, como 
sucos com vitaminas, todos ligados à linha de saúde e bem-estar. Smith diz que há um grande 
mercado a ser abocanhado no Brasil nesse segmento. "Por enquanto, ele é insignificante perto de 
nossos negócios em refrigerantes, mas pode ser bastante significativo nos próximos cinco anos", 
ressalta. Segundo ele, o consumo de sucos prontos per capita no Brasil é um terço do verificado 
no México. Nos EUA, é 15 vezes maior do que aqui, embora o Brasil tenha muito mais sucos feitos 
na hora. 
 
O Brasil terá um peso importante na nova estratégia mundial da Coca-Cola, de incrementar a área 
de não-refrigerantes. Segundo Smith, o chairman da empresa, Neville Isdell, costuma dizer que 
no grupo dos BRICs (que incluem Rússia, Índia e China), o país é o que tem maior potencial de 
crescimento. Para Smith, o crescimento abaixo do esperado no ano passado (estimado em 2,5%) 
não decepcionou. "É melhor ter uma expansão contínua e estável, do que altos e baixos. A 
estabilidade nos permite uma visão de longo prazo", diz Smith, ressaltando que, para o negócio 
de bebidas, a melhoria da distribuição de renda tem um peso maior que a expansão econômica. 

 
 
Leia Mais 
 
Produtos com nurisha, a nova aposta 
Raquel Balarin e Daniela D'Ambrosio   
 
Na quinta-feira, começa a ser distribuída em Minas Gerais a nova aposta da Coca-Cola na área de 
não-refrigerantes - a bebida nutricional. O produto terá como diferencial o "nurisha", um aditivo 
desenvolvido pela farmacêutica Roche que combina 12 vitaminas e sais minerais, entre eles ferro, 
zinco, cálcio e ácido fólico. 
 
A Coca-Cola ainda faz mistério sobre a bebida, mas Sandor Hagen, diretor da companhia, diz que 
o produto não pode ser comparado aos energéticos ou isotônicos e que não há um concorrente 
direto no mercado brasileiro. 
 
No exterior, a bebida com "nurisha" foi lançada nos Estados Unidos e na África. Batizada de 
Vitingo, a bebida lá fora tem sabor de laranja e sua venda foi direcionada ao mercado infantil. Nos 
EUA, o produto começou a ser vendido em 2003, mas foi relançado no ano passado em 
associação com a Disney, tendo Mickey na embalagem. 
 
No Brasil, o produto será feito em Pernambuco e o teste de sua aceitação, em Minas Gerais. 
Segundo Brian Smith, presidente da Coca, o "nurisha" pode ser acrescentado a vários tipos de 
bebida. 
 
Smith não descarta que, no futuro, a Coca no país possa trabalhar com leite, como a companhia 
já faz no México e nos Estados Unidos. Mas diz que isso não está previsto no curto prazo. 

 
 
Leia Mais 
 
Gigante americana ameaça liderança da Del Valle 
Raquel Balarin e Daniela D'Ambrosio  
 
Com a aquisição da Sucos Mais, em agosto de 2005, a Coca-Cola não só abreviou em um ano e 
meio sua previsão de entrada no segmento de sucos prontos - tempo que levaria para montar a 
operação do zero - como também conseguiu chegar muito perto da líder. Somadas, as 
participações de mercado do suco infantil Kapo e da Sucos Mais fazem da Coca-Cola uma ameaça 
à mexicana Del Valle, empresa que inaugurou o mercado de sucos prontos no Brasil em 1999 e, 
desde então, nunca abandonou a primeira posição. 
 
Segundo dados AC Nielsen de outubro/novembro (últimos disponíveis), o infantil Kapo tem uma 
fatia de 9,4%, enquanto a Sucos Mais tem participação de 10,4%. Portanto, o portfólio de sucos 
da Coca-Cola representa 19,8% do mercado - 45,7 milhões de litros ao ano - ante 21,2% da Del 
Valle. 



 
A distância entre Coca e Del Valle está cada vez menor também em função da queda de 
participação da empresa mexicana de sucos - que já foi dona de mais de 28% do mercado e hoje 
está com 21,2%, em volume. Em doze meses, essa redução foi de 4,1 pontos percentuais. 
 
O crescimento do mercado de sucos prontos para beber, de 9,5% em 2005, após expansão de 
15,7% em 2004, tem atraído empresas regionais e de menor porte. Com uma política agressiva 
de preços, essas empresas aumentaram a competitividade e diminuíram a rentabilidade do setor. 
 
Também disputa o mercado nacional a marca Sú Fresh, da WOW, que alterna a terceira posição 
com a Maguary, da Kraft. A marca Santal, da Parmalat, depois de meses fora das gôndolas, 
popularizou-se e mudou de embalagem para voltar ao mercado. 
 
A rival Pepsi, que ostenta a liderança mundial de sucos com a marca Tropicana, ainda não estreou 
no Brasil nessa área. Aqui - ao contrário do resto do mundo - a empresa está um passo atrás da 
Coca, embora preencha seu portfólio de produtos saudáveis com marcas bastante conhecidas: 
Lipton (chá) e Gatorade (energético). 
 
A expansão do mercado de sucos prontos para beber é mundial. Levantamento global da Nielsen 
indica que a categoria teve o maior incremento em valor entre as 58 analisadas: cresceu 1,9 
bilhão de euros em 2004. O estudo também mostra que os sucos cresceram em 46 dos 55 países 
examinados. No Brasil, segundo o presidente da Coca-Cola, Brian Smith, o potencial é imenso, 
embora ele admita que aqui a concorrência com sucos feitos na hora é maior do que em países 
europeus ou nos Estados Unidos. 
 
Mais maduro, o mercado de refrigerantes cresce em ritmo menos acelerado, mas é muito maior. 
São 10 bilhões de litros ao ano e um faturamento próximo a R$ 14,5 bilhões. No mercado de 
sucos, são 231 milhões de litros.  
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 jan. 2006, Empresas & Tecnologia, p. B1. 
 
 


