
POR PAULA PACHECO

A
indústria das bebidas alcoóli-
cas, no Brasil e no mundo, an-
da em clima de festa. Na Euro-
pa, pode estar prestes a ser as-
sinado um acordo entre a fabri-

cante francesa Pernod Ricard (parceira
da Fortune Brands, dos EUA), a núme-
ro 3 do setor, e a inglesa Allied Domecq,
dona do segundo lugar, que venderia o
controle por um valor calculado em
US$ 14,2 bilhões. No Brasil, tanto as
multinacionais como as empresas locais
aumentam as apostas na esperança de
ver os copos, canecas e taças cada vez
mais cheios. Para isso, têm investido em
lançamentos e ações promocionais.

Depois de anos de estagnação, os fabri-
cantes de cerveja comemoram um sutil
crescimento na produção - de 8,22 bi-
lhões de litros (2003) para 8,5 bilhões
de litros (2004). No mesmo
período, o consumo de vi-
nhos finos no País aumentou
10%. Na última semana, a
AmBev, dona de 67,6% do
mercado cervejeiro, anun-
ciou um aumento de 23,1%
no volume de vendas do pri-
meiro trimestre, em compa-
ração ao mesmo período de
2004. Sinal de que as coisas
começam a melhorar.

Caso o negócio entre os gi-
gantes mundiais se concreti-
ze, haveria uma mudança na
configuração de alguns seg-
mentos. A previsão, segundo
a proposta dos compradores,
é que haja uma divisão das
marcas da Allied Domecq en-
tre a Pernod Ricard (detento-
ra de nomes como os uísques
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Chivas Regai, Passport, a vodca Wyboro-
wa e os runs Havana e Montilla) e a For-
tune Brands (dona do uísque Jim Beam
e da vocda Absolut). É a forma encontra-
da pelo grupo para fugir da lei antitruste.

Os franceses ficariam com o uísque
Ballantine's, o gim Beefeater's, o licor
Kahlua e o rum Malibu. Já os americanos
cuidariam do uísque Maker's Mark, o co-
nhaque Courvoisier e a tequila Sauza.
Até as redes de fast-food Dunkin' Donut,
Baskin-Robbins e Togo's entrariam no
pacote e passariam às mãos da Pernod. A
reestruturação, segundo os especialistas,
poderia abalar as estruturas da líder Dia-
geo, detentora de marcas como Johnny
Walker, Smirnoff e a cerveja Guinness.

A aprovação da proposta, que incluiria
no pacote parte da dívida bilionária da Al-
lied Domecq, depende do voto dos conse-
lheiros. Depois de a Pernod Ricard dar a
largada na disputa pela concorrência, sur-
giu outra competidora no páreo, a Cons-

tellation, com atuação, principalmente, no
mercado de vinhos (é dona de marcas co-
mo Viria Santa Carolina e Woodbridge).
Com menor fôlego financeiro, deve ficar
fora da briga. A previsão é que nos próxi-
mos dias a direção da companhia confir-
me o negócio com os franceses.

Se na Europa as multinacionais pla-
nejam relacionamentos mais estreitos,
por aqui não descuidam dos negócios.
No Brasil, a cadeia de bebida alcoólica

(incluindo a cerveja) movi-
menta R$ 8 bilhões, respon-
de por 60 mil empregos dire-
tos e 240 mil indiretos.

As ações para ampliar o con-
sumo são muito parecidas en-
tre as gigantes Diageo, Allied
Domecq e Pernod Ricard.
Além da publicidade tradicio-
nal, costumam partir para o
corpo a corpo nas noites das
grandes cidades. Um dos pú-
blicos que mais demandam
atenção são os degustadores.
Eles se juntam em clubes de
cachaça, de uísque, de vodca
e de espumantes para apre-
ciar os melhores rótulos e tro-
car experiência.

Nos últimos anos, apesar
de a renda do brasileiro não



colaborar, vem crescendo (ainda que ti-
midamente) o esforço de desenvolver o
gosto do consumidor. É aí que entram
os fabricantes que patrocinam degusta-
ções e impulsionam as vendas.

Carolina Correia, gerente de marketing
da Allied Domecq do Brasil, não pode co-
mentar como andam os negócios para a
venda da empresa, mas analisa de forma
positiva o mercado nacional. "O nível do
consumo brasileiro está em um excelen-
te momento. Apesar da restrição econô-
mica ser grande, é possível notar dentro
de cada categoria uma migração para
marcas mais caras", explica a executiva
da multinacional. Como conseqüência,
além do aumento das vendas, a empresa
tem procurado investir mais em marke-
ting. "Precisamos acompanhar o merca-
do. Os competidores têm feito o mesmo."

Ela cita como exemplo o uísque Tea-
cher's, fabricado no Brasil (vendido a
cerca de R$ 25 a garrafa). A marca tem
um preço intermediário e vem ganhan-
do consumidores de produtos mais em
conta. O grande mercado consumidor
de uísque no País é o Nordeste. Apesar
do calor, os nordestinos apreciam o des-
tilado. "Eles não se comportam como as
pessoas de outras regiões, são capazes
de ampliar muito o momento do consu-
mo. Se estão na praia, podem tomar uma

dose de uísque sem problemas", avalia.
Segundo dados da Allied Domecq,

em 2004 o mercado brasileiro de vinho
movimentou R$ 97,4 milhões (apenas
aqueles com preço a partir de R$ 12),
enquanto o de uísques chegou a R$
227,5 milhões.

Uma das características do mercado
latino-americano, além do ritmo de ex-
pansão, são os casos de falsificação. Para
os fabricantes, a saída é desenvolver fer-
ramentas que dificul-
tem a cópia. Só nos paí-
ses da América Latina,
por exemplo, as garra-
fas de destilados têm na
boca um conta-gotas,
além de um lacre de se-
gurança. Outro artifí-
cio comum, segundo a
gerente da multinacio-
nal, é o dono de bar mis-
turar a bebida mais barata ao conteúdo
da garrafa mais cara. Ainda assim, Caroli-
na defende que o Brasil está entre os mer-
cados mais promissores. Dentro da mul-
tinacional, a operação brasileira ocupa
o quarto lugar em vendas.

Outro universo que vem atraindo no-
vatos é o da cachaça. Bebida brasileira
quase tão antiga quanto o próprio País, a
aguardente feita da cana-de-açúcar até há
pouco tempo era considerada opção de

gente humilde. Durante o regime mili-
tar, uma marca mineira começou a cons-
truir a fama que até hoje se mantém. Em
homenagem ao pensamento revolucio-
nário cubano, os intelectuais da época
elegeram a Havana como uma forma de
protesto às bebidas imperialistas. Depois
de uma disputa judicial, a marca teve de
ser mudada e ganhou o nome do seu pro-
dutor, Anísio Santiago, e hoje há quem
pague até R$ 600 por uma garrafa.

"A escolha da cachaça é uma questão
de sabor, de paladar, é algo sensorial.
Uma marca mais barata pode agradar ao
paladar de um e não agradar ao de outra
pessoa. A preferência não tem a ver com
o preço", avalia Maria José Miranda, ge-
rente da Associação Brasileira de Bebi-
das (Abrabe) e do Programa Brasileiro de
Desenvolvimento da Cachaça (PBDAC).

No futuro, acredita Maria José, a indús-
tria, formada por 30 mil produtores (a
maioria pequenos e informais, segundo
a própria PBDAC), deverá investir mais
na melhoria da produção. Isso inclui des-
de recursos em novos equipamentos até
embalagens mais sofisticadas. Hoje, ain-
da é muito comum encontrar cachaças
engarrafadas nos tradicionais cascos de
cerveja. Nem por isso são mais baratas.
Os rótulos quase nunca exibem criativi-
dade, mas os apreciadores muitas vezes
preferem a bebida feita pelo pequeno
alambique em regiões como Salinas
(MG) e Parati (RJ), em vez de degustar a
bebida feita por grandes indústrias.

Nos últimos anos,
além de ter sido incluí-
da nas preferências dos
mais ricos, a cachaça
também ganhou espa-
ço no exterior. Segun-
do a gerente da Abrabe,
no cardápio do requin-
tado Hotel Bulgari, em
Milão, a caipirinha bra-
sileira é vendida a 15

euros - mesmo valor de drinques consa-
grados, como daiquiri e mojito: "Hoje ex-
portamos para Itália, Inglaterra, Alema-
nha, França e até para a China".

No exterior, além de o Brasil ainda bri-
gar para garantir o nome cachaça como
denominação de bebida dentro da cate-
goria da aguardente, tenta combater a
venda a granel. Comercializada para em-
presas de traders, pára nas mãos de im-
portadores que alteram a composição e
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servem como se fosse tipicamente brasi-
leiro. "Isso pode atrapalhar os negócios,
porque não existe preocupação com a
qualidade", avalia a representante da asso-
ciação. Em 2004, o setor faturou R$ l bi-
lhão e a produção foi de aproximadamen-
te 1,3 bilhão de litros - só perde para a cer-
veja entre todas as bebidas alcoólicas.

A cachaça, apesar da efervescência da in-
dústria, não tem conseguido ampliar as
vendas no mercado interno. Segundo
Maria José, a estagnação deve-se ao fato
de o volume já ser muito elevado. Já para
a indústria cervejeira, a reação - ainda
que tímida - da economia brasileira no
ano passado ajudou a melhorar os núme-
ros. Nesse mercado, os investimentos em
marketing não fazem milagre, apenas
conseguem transferir a participação nas
vendas de uma empresa para outra. "O
que influencia mesmo é o emprego e o
poder de compra. É só a economia me-
lhorar que os reflexos no consumo apare-
cem", explica Marcos Mesquita, superin-
tendente do Sindicato Nacional da Indús-
tria da Cerveja (SindiCerv).

VINHO. Salton optou por uma linha sofisticada

Na análise de Mesquita, o fato de ou-
tros fabricantes de bebidas alcoólicas
estarem de olho no consumidor brasi-
leiro não chega a ser preocupante para
a indústria cervejeira: "Esse tipo de
ação pode ajudar no fortalecimento de
mais categorias de bebida, mas não pro-
voca no consumidor o desejo de trocar,
por exemplo, a cerveja pelo uísque".

Para Ângelo Salton Neto, presidente
da Vinhos Salton, a batalha é diferente.

Ele não se preocupa com outros segmen-
tos, mas sim com a concorrência na mes-
ma categoria. Por enquanto, o bebedor
de vinho no Brasil só tem fôlego finan-
ceiro para tomar a marca barata, que
custa na faixa dos R$ 5. Em vez das va-
riedades especiais, ele usa a uva de mesa.

A Salton tem uma marca voltada a esse
segmento, o Chalise, e, nos últimos anos,
segundo o presidente da companhia, a es-
tratégia tem sido desassociar a marca po-
pular da sofisticada. Hoje, o produto mais
requintado da sua indústria, feito com as
uvas cabernet sauvignon, tanat e merlot,
custa, em média, R$ 70. "A torcida é para
que a renda melhore. O povão não pode
pagar R$ 5 numa garrafa a cada dois dias.
Se as condições da economia estiverem
favoráveis, agregaremos consumidores
na faixa mais barata e ofereceremos aos
que tomam hoje o vinho barato uma op-

44 CARTACAPITAL 4 DE MAIO DE 2005

ção melhor", afirma Salton.

Fonte: Carta Capital, ano 11, n. 340, p. 42-44, 4 maio 2005.




