
 

 
Leão Alimentos e Bebidas é destaque 

na economia do norte capixaba 
  
A Leão Alimentos e Bebidas mantém um amplo portfólio de produtos apoiada por um modelo de negócio 
sustentável, valorizando as pessoas, o meio ambiente e o desenvolvimento de agricultores.  
 
A Leão é a atual gestora da antiga Sucos Mais, que inaugurou sua unidade fabril no município de 
Linhares/ES em 2002 e, hoje, 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 em Linhares gera 
aproximadamente 1.000 empregos diretos e mais 1.600 empregos indiretos, sem contar os fruticultores 
que também integram a cadeia de suprimentos. Além da fábrica para a produção de bebidas, a empresa 
também responde pelas atividades da TROP Frutas, processadora de frutas sediada em Linhares (ES), 
integrando toda a cadeia produtiva de sucos por meio desta unidade. A fábrica de Linhares produz os 
néctares Del Valle Mais de diversos sabores e versões, além do Del Valle Laranja Caseira, Kapo Néctar, Kapo 
Suco, Kapo Chocolate, Burn, Powerade e Leão Fuze, ajudando a fomentar e desenvolver a fruticultura e a 
economia locais.  
 
Desde sua aquisição em 2005, a empresa vem investindo na modernização do seu parque industrial e 
implantação de novas tecnologias, a exemplo da linha de produção hot fill (envase a quente), que utiliza 
tecnologia de última geração e permite a fabricação de produtos práticos ao consumo e sem conservantes.  
 
Desenvolvimento Sustentável  
Com a premissa de orientar-se por um modelo de negócio sustentável, que não abre mão do cuidado com 
o meio ambiente e com as comunidades nas quais as suas unidades estão presentes, a unidade fabril de 
Linhares conquistou a Certificação ISO14001 – Sistema de Gestão Ambiental. A norma, com foco na 
proteção ao meio ambiente e na prevenção da poluição, é concedida a partir de um conjunto de diretrizes 
para um sistema de gestão ambiental eficiente.  
 
Com isso, além de suas boas práticas contribuírem para a comunidade e o meio ambiente, a unidade 
também mantém um diferencial competitivo, fortalecendo a sua atuação no mercado.  
 
Compartilhando valores- CRIAR e Semeando a Liberdade  
 
Com a proposta de contribuir para o fomento da educação ambiental, coleta seletiva e reciclagem pós-
consumo em Linhares, a Leão Alimentos e Bebidas é uma das empresas que apoiam o CRIAR - Centro de 
Reciclagem, Inovação, Aprendizagem e Renovação, projeto que também conta com a parceria da Prefeitura 
de Linhares e do Instituto Coca-Cola Brasil, dentre outros apoiadores. Atualmente, o projeto processa cerca 
de 29 toneladas de material reciclável por mês, permitindo uma renda média de aproximadamente 
R$1.000 para cada um dos catadores beneficiados.  
 
Outro projeto social de destaque no norte capixaba é o Semeando a Liberdade. A partir do cultivo do 
maracujá, o projeto apoiado pela Leão viabiliza oportunidades de aprendizado, profissionalização, 
produção e, assim a ressocialização de detentos da Penitenciária Regional de São Mateus, no norte do 
Espírito Santo.  
 
Sobre a Leão Alimentos e Bebidas – A Empresa 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 Fuze, Chimarrão Pampas e 
Guaraná Power.  



 
 
 
 
 
 
Conta atualmente com quatro unidades fabris próprias, localizadas nas cidades de Linhares (ES), Americana 
(SP), Fernandes Pinheiro (PR) e Fazenda Rio Grande (PR) - a primeira fábrica do Brasil a receber a 
certificação LEED (Liderança em Energia e Design Ambiental), onde a empresa produz a linha de chás 
solúveis e para infusão da marca Matte Leão.  
 
Além das fábricas para a produção de bebidas, a empresa também responde pelas atividades da TROP 
Frutas, processadora de frutas sediada em Linhares (ES), integrando toda a cadeia produtiva de sucos por 
meio desta unidade.  
 
Mais informações para a imprensa sobre a Leão Alimentos e Bebidas:  
Alexandre Moreno (alexandre@bansen.com.br) e Marcelo Fontenele (marcelo@bansen.com.br)  
 


