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V ocê conhece a Framboezinha?
E o Guaraná Pureza? Provavel-
mente não. Com exceção de
Santa Catarina, onde essas be-

bidas disputam o gosto do consumidor
ombro a ombro com Guaraná Antárti-
ca e Fanta Laranja, o resto do País
desconhece esses refrigerantes. Mas
seja onde o leitor estiver, há certamen-
te pelo menos uma marca regional, as
chamadas tubaínas, aquelas mais bara-
tas, com sabores inusitados, que estão
em qualquer vendinha ou supermerca-
do. Não é para menos: as pequenas
fabricantes de bebidas têm um
terço do mercado nacional, de R$
12 bilhões anuais liderado por gi-
gantes como Ambev, Coca-Cola e
Pepsi. A novidade é que elas, pela pri-

tor", diz Fernando Bairros, presiden-
te da nova associação, que há dez
dias organizou em São Paulo o pri-
meiro Congresso da Afrebras.

No encontro, pela primeira vez, os
fabricantes de refrigerantes regionais
discutiram metas comuns para o setor.
A principal delas tem a ver com impos-
tos. "Pagamos impostos demais, en-
quanto Ambev e outros grandes têm
isenção", diz Cid Gallo, diretor comer-
cial da Xereta, empresa que produz ao
ano 12 milhões de litros de refrigeran-
tes que vão desde guaraná a misturas
como uva e abacaxi. Mas quanto os pe-
quenos fabricantes pagam de impos-
tos? Qual a isenção que os líderes do
setor têm? "Ainda não sabemos. O se-
tor era tão desunido que não temos es-
ses dados. A primeira missão da asso-
ciação é organizar essas informações",
diz Bairros. Mesmo sem dados exatos,
a Associação Brasileira das Indústrias
de Refrigerantes refuta a acusação dos
pequenos fabricantes. Por meio de sua
assessoria de imprensa, disse que o sis-
tema tributário adotado pela Receita
Federal tem como objetivo combater a
sonegação fiscal. Um dos maiores fa-
bricantes do Brasil, a Ambev, também
não aceita o argumento dos pequenos.
A empresa se diz um dos maiores con-

tribuintes do País, com R$ 7 bilhões
pagos aos cofres públicos em 2004.

Brigas à parte, as pequenas vão tra-
çando suas estratégias. A Xereta ex-
porta seus refrigerantes para 11 paí-
ses, entre eles EUA, Inglaterra, China
e Austrália. "Existe o mercado da sau-
dade, que é o de brasileiros no exterior,
caso dos EUA e do Reino Unido. Mas
há também o mercado do exótico, que
são compradores como a Austrália,
onde o guaraná é visto como um ener-
gético natural", explica Gallo. Ele diz
que, graças às vendas externas, sua
receita cresceu 15%. Os fabricantes
regionais também estão ganhan-
do mercado com as marcas pró-
prias de supermercados. São
eles que produzem os refrigeran-
tes vendidos com as marcas Car-
refour, Extra, Wal-Mart. A Afre-
bras calcula que o setor cresceu
6% depois dessas parcerias.

Mesmo sem números que compro-
vem isso, os regionais garantem que a
cada dia aumenta a quantidade de no-
vos tipos de bebidas e produtores. Gil-
son Freitas, da indústria Imperatriz,
de Imperatriz (MA), prepara o lança-
mento de refrigerantes de frutas da
região, como Cupuaçu e Taperebá. "O
povo quer e prefere esses sabores ao
da Coca-Cola", afirma ele. Em Palmas
(TO), o empresário Salmo Cabral ven-
deu a sua concessionária Volkwagen
para montar, há um ano, uma fábrica
de refrigerantes. Investiu R$ 1,8 mi-
lhão e já vende 500 mil litros por mês.
Até janeiro, a meta é triplicar o volu-
me. "Lá em Palmas faz 46 graus à som-
bra. Ninguém quer saber de carro.
Quer tomar tubaína o dia inteiro." •

meira vez, resolveram se
unir. Fundaram a Associação
dos Fabricantes de Refrige-
rantes Regionais do Brasil, a
Afrebras, que com sete me-
ses de vida já congrega 80
dos cerca de 350 fabricantes
espalhados pelo País. "Nem
quanto somos exatamente
nós sabemos. Só agora en-
comendamos uma pesquisa
para traçar um perfil do se-
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