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No início do Plano Real
(1995/1996) o mercado de cer-
vejas e refrigerantes experi-
mentou um salto no Brasil, mas
nos últimos cinco anos o qua-
dro é de relativa estabilidade
no consumo (gráfico 1). A va-
riedade de hábitos e atitudes
diante dos múltiplos produtos
do segmento sugere que ainda
existe bastante espaço para a
exploração de nichos específi-
cos, o que confirma, em âmbito
comportamental, a oportunida-
de demonstrada pelos dados de
consumo per capita: mesmo do-
brando a ingestão de refrigeran-
te e cerveja, ainda estaremos
muito atrás dos principais con-
sumidores globais.

Os dados do Sindicato Na-
cional da Indústria da Cerveja
(Sindicerv) e da Associação
Brasileira das Indústrias de Re-
frigerantes e de Bebidas Não
Alcoólicas (Abir) confirmam a
estabilidade no crescimento do
mercado. O Brasil ocupou em
2004 a nona colocação em ter-
mos de consumo per capita de
cerveja, com 47,6 litros/ano -
atrás de México (50 litros) e
Espanha (84). É uma marca
distante do recorde nacional
(51 litros em 1997) e menos da
metade do consumo da Repú-
blica Checa (158) e da Alema-
nha (117), líderes no setor.

No segmento de refrigeran-
tes o País é o terceiro coloca-
do mundial, com 65 litros per
capita, atrás de Estados Unidos
(198) e México (147). A pro-
dução de 12,2 bilhões de litros
em 2004 representa um au-
mento de 6% sobre os 11,5 bi-
lhões registrados em 2000,
quando o consumo no Brasil
atingiu 66 litros por pessoa.

Esse quadro de relativa es-
tabilidade é refletido no apor-
te de verbas em propaganda
das categorias. Enquanto o in-
vestimento publicitário total no
Brasil aumentou 21% (em ter-
mos nominais) do segundo tri-
mestre de 2004 para o mesmo
período deste ano, o do setor
de refrigerantes apresentou re-
dução de 8%, e o de cervejas,
crescimento de 10,6% (gráfico
2). Vale ressaltar que esses cál-
culos não incluem os dados re-
ferentes ao meio outdoor devi-
do à ausência de informações
sobre essa mídia relativas ao
período abril/junho de 2005.

O comportamento de dois
anunciantes influenciou forte-
mente este resultado (gráfico

3). Enquanto a Coca-Cola re-
duziu seu investimento total
em 14% (22,6% se considerar-
mos o recuo somente no seg-
mento de refrigerantes), a
Schincariol aumentou o seu em
48%, concentrando-o princi-
palmente no mercado de cer-
vejas (responsável por 84,6%
do investimento publicitário to-
tal da companhia).

Em relação aos consumido-
res, os dados do Target Group
Index apontam que as mulheres
representam 33% do total, as-
pecto que pode ser considera-
do significativo levando-se em
conta o imaginário popular - - e
publicitário - -, que tradicional-
mente associa a bebida exclu-
sivamente a temas masculinos.

As consumidoras de cerve-
ja mostram-se muito mais pre-
ocupadas com sua imagem pes-
soal do que as mulheres em
geral, contrariando o senso co-

mum que liga o consumo da be-
bida ao sedentarismo: 81% de-
claram ser importante estar
atraente para o sexo oposto,
contra 74% da média feminina.
Elas também parecem ser mais
ativas em termos de opções de
lazer que envolvem outras pes-
soas e atividades fora do ambi-
ente doméstico (tabela 1).

Outro segmento interessan-
te no mercado de bebidas é o
dos refrigerantes diet/light,
que já respondem por 8,5% do
volume total consumido no
Brasil, de acordo com a Abir.
Entre os consumidores de não
alcoólicos, 31% consomem
esse tipo de bebida com fre-
qüência, contra 26% no início
da década.

O comprador de produtos
diet/light, independentemente
do sexo, demonstra preocupa-
ção acima da média com sua
saúde, valorizando também ati-
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vidades de recreação que envol-
vam outras pessoas e alguma
movimentação física (tabela 2).

Ao mesmo tempo em que a
saúde aparece como algo im-
portante, sem levar em conta
o tipo de refrigerante preferi-
do, verifica-se que os consumi-
dores de produtos diet/light
estão mais atentos a uma dieta
balanceada (55% contra 46%
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dos consumidores de refrige-
rantes em geral). Essa preocu-
pação aparece em algumas ati-
vidades de lazer que exigem
movimentação (caminhar, ir a
parques, dançar). Entretanto,
esses consumidores também se
permitem pequenos "luxos":
ocasionalmente, 65% deles in-
gerem comidas que não são
boas para a saúde.

Fonte: Meio & Mensagem, a. 27, n. 170, p. 30, 8 ago. 2005.




