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Os fabricantes de sucos prontos estão aumentando seus investimentos em publicidade diante da 
perspectiva de crescimento do mercado. Hoje, só 21% dos lares brasileiros compram o produto. 
Com o aumento do número de pessoas preocupadas com a saúde e dispostas a cortar calorias e 
refrigerantes de suas dietas, a disputa promete ficar cada vez mais acirrada. A entrada da Coca-
Cola no segmento com a compra dos Sucos Mais, em agosto do ano passado, deve gerar uma 
guerra de concentrados. 
 
A Del Valle aumentou em 25% seus gastos com marketing e investirá R$ 15 milhões em 2006. A 
empresa líder no segmento de sucos prontos lançou, no início do mês, a campanha Natural na 
Vida. Depois de três anos sem uma grande investida publicitária, os anúncios ficam no ar até o 
final de abril nas principais capitais e em algumas cidades do interior. Ao todo, são três filmes 
produzidos pela Calia Comunicações . Há ainda anúncios em mídia impressa e spots de rádio. No 
ano passado, a indústria faturou R$ 230 milhões, 8% superior a 2004. Para este ano, espera-se 
um crescimento de 10%. 
 
Esta semana, a Del Valle lançou a lata Azaração mirando nos públicos adolescente e jovem. A 
nova embalagem tem um visual diferente da lata clássica, mais descontraída e com frases que 
funcionam como torpedos para ajudar na paquera. Faz parte da estratégia blitz em ‘baladas’ do 
Rio de Janeiro e de São Paulo. Estão programados anúncios em rádios e em revistas voltadas para 
o público jovem. 
 
“A volta à mídia eletrônica tem o objetivo de reposicionar a marca. Cerca de 11% do nosso 
faturamento vem da venda de latas, consumidas principalmente pelos jovens. Não perdemos 
espaço entre esse público, mas vamos potencializar isso, falando diretamente com esse 
consumidor. As campanhas anteriores estavam focadas no público primário, na mãe, que é quem 
decide a compra”, explica Roberta Morelli, diretora de marketing da Del Valle. 
 
Roberta acredita que o mercado de sucos no Brasil está cada vez mais competitivo. Segundo ela, 
a Del Valle detém 23,5% de market share, seguida dos Sucos Mais, com 11%. “Apenas 21% dos 
lares nacionais consomem sucos prontos. É importante que as empresas invistam em marketing 
para que o consumo cresça cada vez mais e de forma acelerada”, conta.  
 
De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas (IBGE), o consumo per capita de sucos envasados no Brasil foi de 1,082 
litro por ano. Em 1996, a média era de 0,716 litro ao ano. Um levantamento do Centro de 
Conhecimentos em Agronegócios confirma como é pequena a participação dos sucos prontos no 
volume de líquidos consumidos nas casas brasileiras. Cerca de 3,62% do total, contra 29,77% dos 
refrigerantes e 22,78% das cervejas. 
 
De olho na garotada 
 
A Del Valle está de olho também na garotada. Foi firmada, no ano passado, uma parceria com a 
Fox Films para alguns licenciamentos. As caixas dos sucos Mini-Valle à base de soja serão 
ilustradas com os personagens da animação A Era do Gelo 2. Desde o ano passado, estamparam 
as caixas imagens dos filmes Robôs, Quarteto Fantástico, Garfield e A Pantera Cor de Rosa. A 
linha de sucos de soja foi ampliada no início deste mês com os produtos Soja Light. 
 
“Acho que os sucos de soja para crianças são reflexo de um nicho em crescimento. No ano 
passado, esses produtos aumentaram as vendas em 57% na comparação com 2004. A disputa 
pelo público infantil sempre foi muito competitiva porque é aí que se consegue fidelidade à 
marca”, afirma Roberta. 



As novas embalagens dos Sucos Mais, que passaram a se chamar Minute Maid Mais, estão 
chegando às prateleiras neste mês. A nova marca da Coca-Cola Brasil foi associada à Minute Maid, 
marca líder mundial no segmento de sucos. A empresa também espera um grande crescimento do 
setor, já que o consumo do produto no Brasil corresponde a um terço do consumo mexicano. 
 
“A Sucos Mais tinha atuação mais restrita, concentrada no Rio, em Minas, no Espírito Santo e em 
parte de São Paulo. A Minute Maid terá presença nacional, contando com o suporte de uma rede 
de logística e distribuição que chega diariamente a mais de 1 milhão de pontos de venda”, 
informou Sandor Hagen, diretor de novos produtos da Coca-Cola. 
 
A Sucos Mais foi criada em 2002 e em três anos alcançou uma posição significativa no mercado. 
Em 2004, a marca vendeu 35 milhões de litros de sucos. Não foi divulgado o valor dos 
investimentos em marketing. A assessoria de imprensa da Coca-Cola informou que a estratégia 
está sendo refeita. 
 
Na contrapartida, a fabricante mineira Tial pretende gastar, em 2006, R$ 2,5 milhões em 
publicidade. Só na campanha lançada em janeiro foi investido R$ 1 milhão. Desde maio do ano 
passado, quando o grupo Pif Paf adquiriu a marca, o montante ficou em R$ 400 mil. A última 
campanha, produzida pela agência New, de Belo Horizonte, contou com um filme de TV e ações 
nas praias do Sul e do Sudeste onde há grande fluxo de turistas. A estratégia contou também com 
out doors, material para os pontos-de-venda e está prevista a divulgação da marca em eventos 
como as micaretas. 
 
A fabricante lançará até junho uma linha específica para as crianças. “Além das embalagens 
menores, teremos alguns produtos exclusivos para os pequenos consumidores, um segmento 
muito importante porque podemos agregar valor aos produtos voltados para ele, além da 
fidelização à marca”, disse Edvaldo José Campos, diretor comercial. 
As empresas ouvidas não pretendem concentrar seus investimentos em publicidade no primeiro 
semestre nem alterar seus planos em função da Copa do Mundo. Del Valle e Minute Maid. 
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