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A demanda por sucos prontos tem mostrado forte aquecimento devido à adesão da 
classe C como consumidora e à mudança de comportamento da classe média, que 
busca produtos mais saudáveis e de maior praticidade. De olho nessa tendência, as 
empresas que já trabalhavam com sucos prontos elevam sua capacidade de 
produção e outros concorrentes ingressam no mercado. Os sucos prontos para 
consumo movimentaram R$ 707 milhões no ano passado, aumento de 27% sobre 
2004, de acordo com dados ACNielsen. 
 
A Coca-Cola Brasil adquiriu a marca Sucos Mais em agosto do ano passado, 
ampliando seu portfólio que além dos refrigerantes já incluía águas, chás e 
energéticos. Segundo o CEO da Coca-Cola Company , Neville Isdell, “2005 foi o ano 
em que o crescimento do volume de vendas de refrigerantes e das outras bebidas 
não alcoólicas chegou ao equilíbrio”. Para 2006, a marca Sucos Mais passará a 
chamar-se Minute Maid Mais, agora associada à marca líder mundial no segmento 
de prontos para beber da The Coca-Cola Company. Também está prevista 
expansão da distribuição do suco, que chegará a 130 mil pontos de venda, um 
grande salto quando comparados aos 20 mil atuais. Segundo o diretor de novos 
produtos da Coca-Cola Brasil, Sandor Hagen, “o lançamento da marca Minute Maid 
Mais confirma os planos de investimento e expansão da Coca-Cola no segmento de 
sucos no Brasil”. 
 
A Batávia , tradicionalmente do segmento de refrigerados, inaugurou em dezembro 
uma planta no município de Carambeí (PR) para a produção de sua nova linha de 
sucos prontos. Os investimentos na instalação industrial e desenvolvimento de 
produtos chega a R$ 4 milhões. Os sucos da companhia foram lançados com um 
novo conceito de embalagem no mercado nacional. A SIG Combiloc, responsável 
pela embalagem, investiu cerca de R$ 12 milhões no incremento da sua linha de 
envase. De acordo com Regina Boschini, gerente executiva de marketing da 
Batávia, a possibilidade de inserção nesse mercado já vinha sendo estudada. 
Porém, durante o projeto de lançamento de outros produtos, pesquisas com 
consumidores firmaram a demanda por uma nova embalagem. “Para entrarmos no 
segmento precisávamos nos diferenciar dos concorrentes. A oportunidade de lançar 
o suco pronto com a embalagem inovadora combifit foi decisiva”, afirma Boschini. 
 
De acordo com Hermes Zanetti, superintendente da Cooperativa Vinícola Aurora, de 
Bento Gonçalves (RS), os produtores de suco de uva — que responde por 25% das 
vendas de sucos naturais no Brasil — acabaram 2005 sem estoque suficiente para 
atender a demanda no mercado interno. Para aproveitar este momento, a Aurora 
pretende aumentar em 30% a produção de suco de uva este ano, chegando a cinco 
milhões de litros. 
 
Com o mercado de vinhos estagnado devido à concorrência com a bebida 
estrangeira por causa da queda no dólar, a Aurora destinará 10 milhões de quilos 
de uvas que seriam transformadas em vinhos, para a joint venture Aurora Golden 
Sucos transformá-los em suco. A idéia da parceria entre a Aurora e a Golden Sucos 
surgiu estimulada justamente pelo aquecimento nesse mercado. “A Aurora possuía 
matéria-prima abundante, e a Golden Sucos, os equipamentos”, ressalta. Com 
pequenos investimentos que devem totalizar R$ 2,5 milhões feitos pela Aurora, 
será possível dobrar a capacidade produtiva da Golden Sucos, de 9 milhões de 
sucos de uva para até 15 milhões de quilos por ano. 
  
Segundo Daniel Luna, gerente nacional de vendas da DaFruta , a venda de sucos 
prontos cresce cerca de 30% nos últimos cinco anos enquanto a venda de sucos 
integrais manteve-se praticamente inalterada. A DaFruta apresenta crescimento de 



10% no faturamento de 2005 de R$ 53,5 milhões em relação a 2004, devido às 
vendas de sucos prontos. Para Luna é estratégico investir nesse segmento: “A 
indústria percebeu que o consumidor quer praticidade, o que é ótimo para a 
empresa já que o suco pronto tem maior valor agregado”. 
  
Para Roberta Morelli, gerente nacional de marketing da Del Valle, o Brasil tem 
grande potencial de crescimento já que sucos prontos é uma categoria de bebida 
relativamente nova no país e o consumo per capto ainda é muito baixo, gira em 
torno de dois litros por ano. Morelli explica que o produto ainda tem um perfil um 
pouco mais voltado para as classes AB, mas os bons resultados da companhia no 
nordeste, onde o poder aquisitivo da população é relativamente baixo, demonstra 
adesão da classe C. A Dell Valle apresenta crescimento de 10% no faturamento de 
2005 em relação ao ano anterior. 
 
No mercado a sete meses, a mineira Sucos Goody , está em processo de expansão 
por causa da melhora da renda do consumidor e do acirramento da concorrência, 
que mantém os preços estáveis. A empresa também pretende entrar no pequeno 
varejo. Isso porque a presença dos consumidores das classes C e D já pode ser 
sentida nos pontos de venda. Hoje, a Goody produz 1 milhão de litros/mês que 
deve dobrar em alguns anos.  
 
A Parmalat, que se encontra em processo de recuperação judicial, apresenta 
crescimento do segmento de bebidas de 105% no ano de 2005 comparado a 2004. 
E espera para 2006, crescimento de mais 50%, bastante elevado porque os 
produtos Santal estão fora de diversos pontos de venda. “Para este ano o setor de 
bebidas da companhia pretende recuperar sua credibilidade no mercado e retomar 
parcerias” afirma Marcelo Passafaro, gerente de marketing de bebidas da empresa.  
 
“Para isso, o investimento em logística é fundamental. Precisamos atingir um custo 
operacional saudável para pelo menos acompanharmos o mercado”. Nesse sentido, 
a companhia mudou a embalagem da Santal visando maior praticidade no 
armazenamento. A modificação proporcionou uma vantagem logística significativa, 
uma vez que é possível acomodar 90 caixas por pallets, um ganho de 20% sobre o 
formato anterior.  
 
A Santal fechou em janeiro, parceria com a Pizza Hut para o lançamento de sucos 
de fruta em embalagens Tetra Pak personalizadas. “Esta união vem consolidar o 
trabalho da marca Santal em expandir o seu fornecimento de bebidas para clientes 
especiais, que desejam levar aos seus consumidores produtos saudáveis e 
práticos”, afirma Marcelo Passafaro, gerente de marketing da Santal. No mercado 
desde 1997, a Santal atualmente representa 64,8% no volume de vendas de 
Bebidas da Parmalat.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 13 Fev. 2006, Política & Economia, p. A5. 
 


