
  
 

Tornar os momentos 
do dia a dia mais

agradáveis



BRITVIC PELO MUNDO

A Britvic PLC, fundada na metade do século 19, possui 
capital aberto e é uma das maiores empresas de bebidas 
não alcoólicas do mundo. Com um portfólio de mais de 30 
marcas e parceria da PepsiCo desde 1987, tem vendas 
anuais acima de 2 bilhões de litros. Entre suas próprias 
marcas e representadas, estão nomes globalmente 
consagrados como Fruit Shoot, Robinsons, Teisseire, 
Miwadi, J2O, Pepsi e 7UP, entre outras. A empresa, 
avançou fortemente nos últimos anos em termos de 

inovação, expansão territorial e distribuição, conquistando 
inúmeros mercados ao redor de todo o mundo e diferentes 
canais, como varejo, atacado, conveniência e lazer.
Atualmente, a Britvic está investindo intensamente em 
operações mundiais e no crescimento gradual e planejado de 
seus negócios internacionais por meio do desenvolvimento 
dos mercados, exportação e importação, maximização da 
parceria com a PepsiCo e aquisição de marcas, sempre que 
surjam oportunidades alinhadas aos valores corporativos. 

SABOR DE INOVAÇÃO

INFANTIL

FAMÍLIA

Britvic GB 
Britvic Internacional
Britvic Irlanda

Britvic França
Britvic Ebba

No mercado infantil, a marca Fruit Shoot definiu e liderou 
o crescimento da categoria ao fornecer um importante 
diferencial: embalagens com as quais as crianças 
querem interagir e um produto que os pais ficam 
seguros e felizes em oferecer, ajudando na hidratação 
das crianças durante as brincadeiras de forma divertida, 
onde quer que estejam. Isso, junto ao posicionamento da 
marca de inspirar o lado aventureiro da criança, otimiza o 
crescimento e a visibilidade da categoria infantil.

Em 2015, a Britvic iniciou sua operação no Brasil ao 
incorporar a Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos 
(ebba), detentora das marcas Maguary e Dafruta, 
formando a Britvic ebba. Em 2017, vislumbrando 
o potencial do mercado, a empresa expandiu seus 
negócios com a aquisição da Bela Ischia Alimentos Ltda, 
reunindo, assim, três marcas consagradas: Maguary, 
Dafruta e Bela Ischia. As expectativas de construir um 
cenário ainda mais favorável para a categoria de bebidas 
não alcoólicas, em parceria com clientes, fornecedores e 
colaboradores, são promissoras!

ADULTO

OUTRAS MARCAS



Prêmio Líderes de Vendas - 
ABRAS - Prêmio Líder  
18  anos consecutivos 
2017 - Maguary Concentrado

A Britvic ebba tem o maior e mais completo portfólio  
do mercado, destacando-se como uma empresa sólida  
e competitiva. Sua expertise em todo o processo de 
produção, seus rígidos controles de qualidade, sua 
eficiência comercial e foco na execução garantem o 
sucesso das suas marcas.

ESTRUTURA COMERCIAL
A Britvic ebba atua em todo o território nacional,  
com cinco escritórios comerciais:  São Paulo,  
Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte e Curitiba.  

Há mais de 30 anos no mercado, a Dafruta faz parte da 
história da indústria de sucos no Brasil. Com produtos de 
alta qualidade e excelente custo benefício, a marca oferece 
um completo mix de concentrados e de néctares em vários 
tamanhos. A marca busca diferenciação oferecendo opções 
saborosas e refrescantes.

SABOR DE INOVAÇÃO

O SABOR  
DO SUCESSO

CERTIFICAÇÕES
DE QUALIDADE

18º e 19º Troféus   
Ponto Extra APAS
Vencedor na categoria  
Não Alcóolicos

23ª e 24ª Edições da 
Revista Best Business
Prêmio Top Brazil  
Quality 2013 e 2014

41ª e 42ª Pesquisa Nacional 
sobre Reconhecimento  
de Marcas – Revista 
Supermercado Moderno
2014 e 2015 - Nº 1 em Suco  
de Fruta Concentrado no  
Estudo Top Five

Conta com uma equipe de vendas segmentada em  
11 regionais e uma estrutura Key Account, para garantir  
a presença das marcas em toda a cadeia de distribuição. 

Sistema  
de Gestão  
da Qualidade

SGF - Sure 
Global Fair -
Certificado 
para 
Exportação 
de Polpas à 
Europa

Certificação
de alimentos 
produzidos
conforme a
cultura israelita

BCS - Certificação 
para produção de 
orgânicos para 
Europa, Japão e 
Estados Unidos

Sistema  
de Gestão  
de Segurança  
de Alimentos

Certificação 
alemã - 
empresas
exportadoras 
para a 
Comunidade
Europeia

Sistema de 
Análise de 
Perigos e 
Pontos Críticos 
de Controle 
(APPCC)

Prêmio Lançamento do Ano 

Revista SUPERHiPER  

2013 - Maguary Néctar 

Tangerina

2014 - Maguary Limonada 

2015 - Maguary Superfrutas 

Cranberry Zero e Romã 

Com mais de 60 anos de história e tradição, a 
Maguary é líder absoluta em sucos concentrados 
em nível nacional e Top of Mind na categoria. 
Em prontos para beber, ocupa a vice-liderança 
nacional do mercado e possui um crescimento 
progressivo. Focada em inovação, a marca busca 
estar presente em diversos momentos da vida de 
seus consumidores, seja com produtos e sabores, 
seja com tamanhos específicos de embalagens 
para atender a cada necessidade.
A marca tem a missão de inovar na categoria e 
proporcionar aos clientes e consumidores uma 
experiência única, aliando naturalidade e praticidade.
 

  http://fb.com/sucosmaguary

  http://www.youtube.com.br/sucosmaguary/

  https://www.instagram.com/sucosmaguary/

Com mais de 50 anos de reconhecimento no mercado,
Bela Ischia se destaca pela preocupação em levar aos clientes 
o puro sabor da fruta desde o início de suas atividades. Com 
foco em naturalidade, a marca tem importante participação 
de vendas na categoria de pronto para beber e é líder em 
concentrados nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Além disso, através de pesquisas de mercado, 
monitoramento dos concorrentes e estudos sobre as 
tendências do mercado, a Britvic ebba busca estar sempre 
à frente dos desejos dos consumidores e dos shoppers.

Key
Account

Sul

Unidades Industriais

Unidades Comerciais

São Paulo Capital + Litoral

Norte/Nordeste

Centro-Oeste

Norte

Espírito Santo

Rio de Janeiro

Nordeste II

Key Account

São Paulo Interior

 Minas Gerais

Nordeste I



Concentram o melhor da natureza
Dafruta
Vice-líder nacional com excelente 
custo-benefício

Maguary
Líder nacional da categoria e Top of Mind

Mais economia

Perfeito para receitas

Não adoçado

Fonte de vitamina C

Bela Ischia
Líder de vendas nos estados do Rio de Janeiro e 
Minas Gerais



Adoçado na medida certa

Todos os sabores
rendem 1 litro

Fácil de preparar

Sabores preferidos  
dos consumidores

Primeiro concentrado  
que já vem adoçado



Com vitaminas B6, 
D, B12 e Zinco

Tampa prática e conveniente 
que evita desperdício

Sem corantes e 
aromas artificiais

Com suco de fruta de 
verdade

Garrafa prática para consumo 
on the go (tipo squeeze)

Garrafinha maior para 
mais diversão

Viva novas aventuras



Sem conservantes

Fonte de vitaminas e minerais
Ferro, zinco e vitaminas A, C e E*

Com brincadeiras no verso* 

Ideal para a hora do lanche

Prático e saudável Sabores exclusivos  
para o público infantil*

Consumo on the go 
(tipo squeeze)

A hora do lanche mais  
saudável e nutritiva



Sem conservantes

O equilíbrio perfeito 
entre o sabor do chá e da fruta

A linha de chás perfeita para 
dar um tempo na rotina 

e ter um momento único, 
com 5 deliciosos sabores.

Chás repletos de benefícios, feitos 
com a tradição e qualidade Maguary. 

Zero caloria
verde com limão, verde com laranja 
e gengibre e branco com lichia

Zero sódio  
verde com limão, verde com laranja 
e gengibre e branco com lichia

Leve e refrescante

Os sabores preferidos  
do mercado

Tradição e qualidade
Maguary

Porque natural é 
você viver bem e em 

equilíbrio.



Experimente  
viver melhor

Sem açúcar 
adicionado

Néctar com alto 
teor de frutas

Com vitaminas

Baixas calorias

Sem conservantes

Sem corantes 
artificiais

Vivencie ao 
máximo todos 
os momentos 

do seu dia

Baixo teor de sódio

0% de gordura e colesterol*

*C
om

o 
to

da
 á

gu
a 

de
 c

oc
o.

Hidratação natural

Sem conservantes

Puro Coco Você no seu
melhor!

Tradição e qualidade Maguary



A primeira linha da categoria 
adoçada com stevia

Adoçado com Stevia

Sem sabor residual

Sem conservantes

50% menos açúcar que a 
linha regular

50%
MENOS
AÇÚCARES

STEVIA

CANA DE    

 AÇÚCAR

100%
de sabor

A planta stevia 
é um adoçante natural 

não calórico, que contém edulcorantes  
naturais e a sua folha é muito mais doce 

que o açúcar de cana comum.



Uma combinação 
perfeita das 

melhores frutas
Sem adição  
de açúcar

Harmonia perfeita  
entre sabor e aroma

Produzido com as  
melhores frutas do país

100% suco Naturalidade 
nos mais nobres 

sabores
Sem conservantesSabores leves  

e refrescantes

Produtos com alto 
valor agregado Pronto para beber

Sabor da  
limonada caseira

Fruta rica em  
antioxidantesCom gominhos

Suco premium



A maior e mais completa linha 
de sucos prontos do mercado

Sem conservantes

Prontos para beber

Os sabores preferidos

Diversos sabores




