
Reposicionada, Del Valle retorna à TV 
Camila Teich 
   
Empresa amplia em 25% sua verba para 2006 e vai à mídia eletrônica depois de três anos.  
 
Depois de três anos distante da mídia eletrônica, a mexicana Del Valle regressa à televisão neste 
domingo com um novo posicionamento. O retorno ocorre poucos meses depois da gigante dos 
refrigerantes, a Coca-Cola, entrar no mercado de sucos prontos, com a aquisição de Sucos Mais. 
Entretanto, a Del Valle - líder da categoria com 29% de participação - deixa claro que não se trata 
de um contra-ataque. Pelo contrário. Para o diretor executivo da empresa, Enrique Lechuga, um 
concorrente como a Coca-Cola estimula o segmento, tornando o mercado mais competitivo e 
criativo.  
 

 
 
Em 2006, a Del Valle investirá R$ 25 milhões em marketing, 25% mais do que no ano anterior. A 
empresa, aliás, estréia no domingo uma campanha na Rede Globo, que será veiculada em TV 
aberta e fechada. "A Del Valle está uma nova curva que necessita de um trabalho de construção 
de marca. Hoje, a empresa tem uma maturidade diferente de quando entrou no Brasil, há sete 
anos, que permite voltar à mídia com um novo posicionamento", afirma a diretora de marketing 
da companhia, Roberta Morelli.  
 
A ação publicitária, criada pela Calia Comunicações, envolve três filmes, que apresentam o 
conceito "Del Valle. Natural na vida". "A saudabilidade é o atributo usado para posicionar toda 
campanha", afirma a executiva.  
 



A empresa planeja ainda reforçar sua atuação no ponto-de-venda para ampliar a visibilidade dos 
produtos. "A compra de nossos sucos - assim como de qualquer outro da categoria - é por 
impulso, por isso a importância de trabalhar a visibilidade", explica Enrique Lechuga.  
 
Estima-se que o mercado de sucos prontos movimente algo em torno de R$ 700 milhões no 
Brasil. No ano passado, a Del Valle faturou R$ 230 milhões, um aumento de cerca de 10% em 
relação a 2004. O mesmo número é inicialmente esperado para este ano. A filial brasileira já 
corresponde a 20% do faturamento global da companhia, e é o segundo mercado depois do 
México.  
 
"Ainda há muito espaço para crescimento no Brasil. Hoje, o consumo per capita é de menos de 2 
litros. No México, esse número chega a 9 litros e na Alemanha, a 44 litros", revela Lechuga. 
Justamente por isso, o setor atrai novos players. No ano passado, a gigante dos refrigerantes 
Coca-Cola ingressou na categoria de sucos prontos, com a compra do Sucos Mais, o principal 
concorrente de Del Valle, com 11% de participação de mercado. A Batávia , por meio da marca 
Batavo, também investiu no segmento, com o lançamento de três linhas, uma delas de bebidas a 
base de soja.  
 
A Del Valle, aliás, vai intensificar sua atuação nesta categoria por meio de uma linha light. "As 
bebidas a base de soja tiveram incremento de quase 60% no ano passado, em comparação com 
2004", comenta Roberta Morelli, ao acrescentar que a marca fechou 2005 com 4% de participação 
neste segmento. Os produtos lights correspondem a 13% das bebidas a base de soja.  
 
Público infantil na mira  
 
O público infantil é também um alvos da Del Valle para este ano. A companhia, inclusive, manterá 
sua parceria com a Fox Films fechada para ações promocionais com personagens de filmes nas 
embalagens da linha Mini-Valle, uma versão do suco de 200 ml, cujo target vai de 5 anos a 10 
anos.  
 
Além de anunciar o lançamento dos longa-metragens, os personagens estampados nos sucos 
criam um vínculo mais atrativo com o consumidor mirim, segundo Roberta Morelli. Foi assim com 
"Garfield", "Quarteto Fantástico", "Pantera cor-de-rosa", e agora, com "A Era do Gelo". Segundo a 
diretora, essa é uma forma de movimentar a categoria, que corresponde a 8% do volume da 
marca. "Existe consumo infantil para o segmento. A preocupação com a saúde e a obesidade 
infantil contribuem para isso", finaliza Lechuga.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10, 11 e 12 março 2006, Comunicação, p. C-5 


