
União
dos pequenos

Fabricantes regionais de refrigerantes se agrupam em associação
para acirrar a disputa por uma maior participação de mercado
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Com disposição para mostrar
força de grupo na briga con-
tra as principais indústrias de
bebidas (a brasileira Schincariol
e as multinacionais Coca-Cola
e AmBev), as pequenas fábri-
cas de refrigerantes, que têm
atuação focada em mercados
regionais, estão se organizando
para a troca de experiência em
estratégias de marketing. Caso
consigam colocar o plano efeti-
vamente em prática, prometem
tornar suas marcas verdadeiras
"pedras no sapato" para as gran-
des empresas.
Apesar de ter assumido a con-
dição de protagonista em uma
guerra direta contra a Coca-Cola,
muito em função dos anúncios
veiculados em mídia exterior e
em programas de emissoras de
TV aberta, a marca de bebi-
das Dolly, da Ragi Refrigerantes,
pouco representa da média dos
pequenos. Na mesma propor-
ção em que a marca Dolly é
relevante para o mercado pau-

lista, especialmente o da região
metropolitana de São Paulo, no
Triângulo Mineiro a Zap-Cola é
o expoente regional. O mesmo
acontece com a marca Coty, no
interior paulista.
Em se tratando de marketing,
entre as iniciativas programadas
pelos pequenos fabricantes está
a de repassar informações sobre
atividades que deram certo,
desenvolvidas regionalmente
por determinadas empresas. Por
ser a principal ferramenta utili-
zada por eles, o merchandising
no ponto-de-venda deve ganhar
reforço adicional. Desde abril do
ano passado, com a constituição
da Associação dos Fabricantes
de Refrigerantes Regionais do
Brasil (Afrebras), isso come-
çou a ser colocado em prática.
"Ao promovermos a interação
dos associados, conseguimos
determinar um direcionamento
comum para a divulgação das
marcas, mas sempre respeitan-
do as particularidades de cada

região", afirmou o presidente da
associação, Fernando Rodrigues
de Barras.
Cansados de reivindicar melho-
res condições de tributação
para competir em igualdade
de condições com as grandes
companhias, sem nenhuma
manifestação positiva por parte
dos governantes, os fabricantes
regionais de refrigerantes estão
empenhados agora em reivin-
dicar também em grupo. Uma
das primeiras medidas adotadas
pela Afrebras foi a de traçar um
diagnóstico aprofundado do seg-
mento.
Enquanto as pesquisas enco-
mendadas pela entidade não
são concluídas, os executivos
das empresas parceiras traba-
lham com informações prelimi-
nares. Estimativas da associação
apontam para a existência de
aproximadamente 300 fabrican-
tes de pequeno porte espalhados
por todas as regiões brasileiras.
Eles participariam de um terço
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do total de refrigerantes fabri-
cados por ano, calculado em
10 bilhões de litros. Como são
responsáveis por uma média de
50 empregos diretos, o país deve
ter cerca de 15 mil profissionais
trabalhando nessas indústrias. A
carga tributária igual à que é
aplicada para as multinacionais
é considerada vilã preferencial
pelos empresários. Incidem dire-
tamente sobre a produção brasi-
leira de refrigerantes até 40% de
impostos diversos.
O presidente da Afrebras, que
conseguiu reunir em São Paulo
(SP), no fim do ano passado,
dezenas de empresários do

segmento durante o Congresso
Nacional dos Fabricantes de
Refrigerantes Regionais do Brasil
(Confrebras), cobra providências
governamentais. "Lutamos para
que a carga tributária aplicada
na produção e distribuição leve
em conta o tamanho da empre-
sa. Não é justo cobrar o mesmo
de pequenos e grandes", opi-
nou Rodrigues de Barros. Com a
aplicação de taxas de impostos
federais iguais para pequenos e
grandes produtores, os primei-
ros têm suas margens de lucro
reduzidas, por serem obrigados
a oferecer seus produtos ao con-
sumidor final com valores 30%

inferiores aos praticados pelas
marcas líderes.
Instalada em Santa Catarina, a
empresa Água da Serra Industrial
de Bebidas é uma das integrantes
da Afrebras. A marca Laranjinha
é, de acordo com o sócio e
diretor da companhia, Sérgio
de Oliveira Knaeben, seu carro-
chefe. "Temos uma presença
forte em todo o estado. Nossas
ações de divulgação são foca-
das principalmente no público
infantil", afirmou.
O caráter nacionalista é reivin-
dicado pelos fabricantes regio-
nais: "Para que empresas como a
nossa não desapareçam é preciso
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Freitas: ações nos pontos-de-venda são
fundamentais para os pequenos fabricantes

haver
mudanças na

política fiscal.
Apesar de pequena, a participa-
ção dos fabricantes regionais no
mercado de bebidas é importan-
te, por representar um pouco da
cultura de nosso país." Knaeben
aponta ainda alguns exemplos
de marcas que existem há algu-
mas décadas em diferentes esta-
dos. "Podemos citar a Gasosa,
no Paraná, a Tubaína, em São
Paulo, e o Guaraná Mineiro,
em Minas Gerais", afirmou o
executivo. Segundo ele, foram
os fabricantes regionais que
"inventaram" esse mercado, no
começo do século 20. "Desde
1900 existem indústrias desse
segmento no Brasil. Por isso não
podem dizer que nossos produ-
tos não têm qualidade, quando
comparados com os itens dos
grandes. Além disso, utilizamos
equipamentos fabricados pelos
mesmos fornecedores."
Qualidade na elaboração dos

Deputado federal e ex-governador
Fleury Filho (PTB) prestigia congresso

da Afrebras, com Watanabe (esq.)
e Rodrigues de Barros (dir.)

produtos e ações nos pontos-
de-venda têm sido as princi-
pais armas dos pequenos da
luta contra Coca-Cola, AmBev
e Schincariol."Sempre fazemos
ações de degustação em super-
mercados e mercearias. Como
não contamos com muitos recur-
sos para grandes campanhas em
TV, ações desse tipo são funda-
mentais para nós", salientou o
empresário Gilson Lima Freitas,
sócio da Indústria de Bebidas
Imperatriz, do Maranhão. A

empresa existe há 30 anos e faz
parte da Afrebras desde a sua
fundação, em abril de 2005.
Algumas fabricantes de bebidas
regionais estão fazendo suces-
so também no estrangeiro. A
Refrigerantes Arco íris, de São
José do Rio Preto (SP), é um
exemplo típico do potencial
competitivo dessas empresas lá
fora. Desde 1999, a companhia
exporta para o Japão parte da
sua produção de guaraná, com
as marcas Arco íris e Cotuba.

Nesse mercado, as embalagens
tiveram de ser adaptadas à lín-
gua japonesa. O diretor-geral da
Refrigerantes Arco Íris, Ademar
Takamitsu Watanabe, explica
que o interesse pelo mercado
japonês surgiu em conversas
de vendedores com decassé-
guis (trabalhadores brasilei-
ros que vivem no Japão). "Eles
queriam algo que lembrasse a
terra natal", disse. Atualmente,
a empresa exporta também para
Angola, Costa Rica e Estados
Unidos. Para o mercado interno,
a exemplo dos demais colegas,
Watanabe divulga as marcas da
companhia (Arco íris, Cotuba,
Skicola e Zipilim) fundamen-
talmente nos pontos-de-venda.
"O merchandising está mais ao
alcance dos regionais por não
possuirmos valores considera-
velmente altos para fazer inves-
timento em mídia tradicional",
disse. "O contato direto com o
consumidor é a força do fabri-
cante regional de bebidas." 0»
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