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Ser a marca favorita de cerveja dos venezuelanos não é pouca coisa. O motivo é simples: os 
venezuelanos são de longe os maiores consumidores de cerveja da América Latina, com cerca 
de 85 litros anuais per capita. Mas, para a Empresas Polar, dominar 70% desse consumo 
avaliado em US$ 1,2 bilhão já não é suficiente. Por isso, prepara uma expansão no mercado 
colombiano.  
 
Para tanto, a companhia está no meio de um processo de estudo de mercado que lhe permita 
detectar a melhor forma de entrar no país vizinho. “Trata-se de aproveitar a oportunidade do 
mercado, desenvolver o negócio e potencializar a estrutura interna”, explicou Eduardo 
Hernández, gerente da divisão de cervejas. A idéia é não repetir os erros cometidos nas duas 
tentativas anteriores da Polar de entrar na Colômbia. A primeira foi há 15 anos, quando a 
empresa teve de dar marcha à ré por causa de condições econômicas adversas. Mais 
persistente foi sua tentativa posterior, há três anos, quando instalou uma fábrica de cerveja, 
derivados como a malta, e bebidas não-alcoólicas no norte do país, tentando ter algo de 
produção própria com mão-de-obra mais barata da Colômbia, de onde também exporta seu 
produto final a outros países.  
 
No entanto, sua atual participação no mercado tem sido garantida por meio de terceiros, via 
representantes de distribuição e venda, não assumindo um risco importante. “Embora isso 
ajude a empresa a marcar uma maior presença, devem fazer um investimento muito forte 
para continuar crescendo”, diz Tomás Di Santo, analista de mercado do Banco Santander 
Colombia. O motivo é simples: a forte presença da Bavaria, a cervejaria administrada pelo 
poderoso Grupo Santo Domingo e que foi adquirida pela sul-africana SABMiller durante 2005, 
constitui um monopólio do mercado cervejeiro no país e um enorme obstáculo para qualquer 
cervejaria que queira chegar à Colômbia. As barreiras de entrada ao mercado são enormes, 
não só por investimento de capital, mas também por restrições legais. “Eles têm o know-how e 
os recursos, mas ao mesmo tempo é difícil porque dependem de uma economia de escala na 
distribuição”, diz Jean-Marc Francoise, especialista em marketing e professor e pesquisador do 
Instituto de Estudos Superiores de Administração (Iesa), em Caracas. 
 
Os venezuelanos sabem disso. “A primeira concorrência está no caminhão”, diz Hernández. “O 
distribuidor tem pelo menos 50 marcas que colocar, motivo pelo qual oferecemos incentivos 
para transformar esses transportadores em aliados de negócio: a idéia é que eles ganhem 
conosco”, diz Hernández. 
 
A Colômbia não é o primeiro mercado internacional da Polar. O urso branco que ilustra o logo 
de sua cerveja mais popular é conhecido em Aruba, Curaçao e no sul da Flórida, nos EUA. 
Embora há dois anos as entregas no exterior tenham crescido entre 35% e 40%, são cifras 
quase insignificantes, que representam menos de 1% das vendas na Venezuela. 
 
Mas é a Colômbia o mercado que mais  interessa à empresa. “A entrada da Polar à Colômbia 
não é precisamente um reflexo da maior competitividade da economia venezuelana; pelo 
contrário, é o resultado da insegurança jurídica que está assustando os grupos empresariais”, 
diz Francoise, da Iesa. Esse fator se tornou evidente especialmente depois do conflito que 
houve entre o governo de Hugo Chávez e a cervejaria pela expropriação de dois terrenos em 
Barinas.  
 
Sede de crescer 
Com apenas US$ 600 milhões em vendas, o potencial do mercado colombiano é enorme. 
Restrito por enquanto às ofertas da Bavaria, que atua como um monopólio com um domínio de 
99% do mercado, hoje esse mercado está em queda, e passou de 42 litros, que é a média 
consumida na América do Sul e Central, para 29,6 litros por ano. Na sede de reverter esses 
números, a belgo-brasileira Inbev já prepara a entrada no mercado junto com o Postobón, 
grupo colombiano de bebidas não-alcoólicas.  



No entanto, o tamanho potencial na Colômbia não é o único fator que poderia interessar aos 
venezuelanos. “Embora apenas ganhe uns poucos pontos de participação de mercado, a 
entrada da Polar na Colômbia torna a empresa venezuelana mais atrativa para outras 
companhias do setor em nível mundial”, diz  César Aristimuño, diretor da consultoria de 
negócios Aristimuño, Herrera & Asociados, na Venezuela.  
 
É um ponto fundamental. A Cervezas Polar, controlada por Lorenzo Mendoza – empresário 
que, segundo o último ranking da revista Forbes, tem uma fortuna de US$ 4,5 bilhões –, é, ao 
lado da chilena CCU, a única grande cervejaria da região que continua sob controle latino-
americano. E,  enquanto a CCU, administrada pelo grupo local Luksic, tem presença na 
Argentina, a venezuelana tem poucas credenciais internacionais para mostrar.   
 
Disponível em: <http://www.americaeconomia.com>. Acesso em 5 abr. 2006. 


