
 

 
 

Sinalizações de “Boas-Vindas” e “Até Logo” em Linhares são 
patrocinadas pela Leão Alimentos e Bebidas 

 
 

A Leão Alimentos e Bebidas, responsável pela gestão de toda a linha nacional de sucos, néctares, 
achocolatado, isotônicos, energético e chás do portfólio da Coca-Cola no Brasil, é patrocinadora das novas 
placas de entrada e saída de Linhares. Trazendo o slogan do município “Linhares: Cidade do Verde e das 
Águas”, as placas já estão instaladas nos dois sentidos da BR-101. 
 
A Leão é a gestora da antiga Sucos Mais, unidade fabril inaugurada em 2002, e é uma das mais importantes 
empresas e empregadoras do norte capixaba. Com capacidade produtiva de 400 milhões de litros de 
bebidas por ano, a fábrica da Leão em Linhares gera mais de 800 empregos diretos e mais 1.600 empregos 
indiretos. Nela, são produzidos os néctares Del Valle Mais de diversos sabores e versões, além do Del Valle 
Laranja Caseira, Kapo Néctar, Kapo Suco, Kapo Chocolate, Burn e Gladiator. 
 
 
Sobre a Leão Alimentos e Bebidas – responsável pela gestão de toda a linha nacional de sucos, néctares, 
achocolatado, isotônicos, energético e chás do portfólio da Coca-Cola no país. A Leão atua nos segmentos 
de néctares, bebidas mistas, energético, isotônicos, achocolatado e chás secos, solúveis e prontos para 
beber, respondendo pela fabricação de produtos das linhas Del Valle Mais, Del Valle Kapo, Del Valle Frut, 
Del Valle para o Mc Donald’s, Laranja Caseira, Burn, Powerade, I9, Matte Leão, Chá Leão, Leão Ice Tea, 
Chimarrão Pampas e Guaraná Power. 
 
Conta atualmente com cerca de 2,7 mil funcionários e seis unidades fabris próprias, localizadas nas cidades 
de Linhares (ES), Americana (SP), Fazenda Rio Grande e Fernandes Pinheiro (PR) e no Rio de Janeiro (RJ). 
Além das fábricas para a produção de bebidas, a empresa também responde pelas atividades da TROP 
Frutas, processadora de frutas também sediada em Linhares (ES), integrando toda a cadeia produtiva de 
sucos por meio desta unidade. 
 
A Leão Alimentos e Bebidas também detém a primeira fábrica do Brasil a receber a certificação LEED 
(Liderança em Energia e Design Ambiental) em Fazenda Rio Grande (PR), local onde a empresa produz a 
linha de chás solúveis e para infusão da marca Matte Leão. Concedida pelo U.S. Green Building Council, a 
certificação LEED é um reconhecimento de que a fábrica atingiu a rígida meta estabelecida para padrões 
sustentáveis de construção civil. 
 
  
Mais informações sobre a Leão Alimentos e Bebidas: 
Alexandre Moreno (alexandre@bansen.com.br) e Marcelo Fontenele (marcelo@bansen.com.br)  
BANSEN & Associados Comunicação 
Tel: (11) 5539-2344 
www.bansen.com.br 

 


