
Um brinde ao crescimento
nvestimento publicitário do setor de bebidas aumenta 85% em 12 meses

O primeiro semestre de 2006
foi bastante movimentado para
anunciantes e agências que tra-
balham no setor de bebidas em
geral, um segmento responsável
por 4,1% do total do investi-
mento publicitário no Brasil.
Além das diversas promoções
vinculadas à Copa do Mundo
(que geraram crescimento si-
milar ao registrado no mesmo
período de 2002, por ocasião da
Copa daquele ano), o setor se
beneficia do aumento de renda
verificado entre as camadas mais
populares, crescendo muito
acima da média do investimento
publicitário total nos últimos 12
meses (tabela 7).

Por englobar vários tipos de
produtos, com apelos bastante
diversificados, o segmento apre-
senta uma distribuição diferen-
ciada de sua verba, de acordo
com as necessidades de maior
ou menor segmentação. Embora,
no geral, a televisão aberta fique
com a maior fatia, existem exce-
ções interessantes — como os
destilados, que concentram 61%
dos seus aportes na TV paga, e
os vinhos e champanhes, que
dividem praticamente metade
da verba entre rádios e revistas
(tabela 2}.

Em termos de incremento do
investimento, os maiores valores
absolutos foram registrados
nas categorias de cervejas e
refrigerantes, produtos com os
quais o Brasil já ocupa posição
de destaque no cenário mundial.
Assim, não é de estranhar que
esses dois mercados respondam
por quase 80% do total do inves-
timento publicitário do setor,
com expressivo crescimento nos
últimos trimestres (tabela 3).

Segundo a Associação Brasi-
leira das Indústrias de Refrige-
rantes e de Bebidas Não Alcoó-
licas (Abir), o País é o terceiro
maior produtor de refrigerantes
no mundo (12,4 bilhões de litros
em 2005), atrás apenas dos Esta-
dos Unidos e do México, embora
quanto ao consumo per capita

o desempenho nacional ocupe
um modesto 17Q lugar (65 litros
por habitante). Situação similar
pode ser observada em relação
à cerveja: enquanto o Brasil é
o quarto produtor global, em
consumo per capita fica na 33a

posição, com cerca de 48 litros,
contra 81 litros nos Estados
Unidos e 116 na Alemanha, de
acordo com a Associação Brasi-
leira de Bebidas (Abrabe).

Ao observar a distribuição
relativa do consumo nas prin-
cipais regiões metropolitanas
brasileiras verifica-se uma rela-
tiva similaridade. A exceção é
Recife, cidade que apresenta o
maior consumo de refrigerantes
e a menor penetração de cerveja
(gráfico 7).

GERAÇÃO SAÚDE
Algumas categorias, ape-

sar de movimentarem volumes
bem menores, têm variações
expressivas: água mineral, su-
cos e isotônicos/energéticos. O
aumento de seus investimentos
está diretamente relacionado à
entrada em cena de novos com-
petidores nos últimos anos e à
maior preocupação da população
com o consumo de produtos
naturais (ou que aparentem ser
menos artificiais).

A penetração de água mine-
ral entre a população das princi-
pais regiões metropolitanas e do
interior do Sul/Sudeste subiu de
37% para 52% nos últimos cinco
anos, percentuais próximos aos
verificados na categoria de sucos
prontos (35% para 50%), segun-
do o Target Group Index.

O segmento de sucos assis-
tiu ao lançamento de inúmeras
marcas e à consolidação de
algumas empresas, refletindo
crescimento no volume pro-
duzido, que atingiu cerca de
340 milhões de litros em 2005
— incremento de 70% sobre o
início da década, conforme relata
a Abir. Movimento semelhante
pode ser notado com referência
às bebidas energéticas, que, ape-

sar do crescimento de 318% em
volume nos últimos anos, ainda
registram consumo per capita
de 0,34 latas/ano, apresentando
grande potencial de crescimento
(gráfico 2).

Os grandes consumidores
dessas categorias com apelo
"natureza/saúde" estão dis-
tribuídos pelo conjunto das
principais variáveis demográ-
ficas, embora em alguns casos
específicos (água mineral e
refrigerantes diet) exista maior
penetração entre as camadas
mais ricas e jovens da popula-
ção (gráfico 3).

Os hábitos e atitudes da-
queles que consomem bebidas
como água mineral, isotônicos
e refrigerantes diet em níveis
elevados mostram maior pre-
ocupação com valores associa-
dos a uma vida saudável, como
prática de esportes e atenção
à quantidade de calorias inge-
ridas. Esse conjunto de fatores
contribui para que este grupo
apresente um índice de Mas-
sa Corporal (IMG) menor do
que o dos consumidores mais
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freqüentes de refrigerantes
normais e cerveja. Desses,
9% são considerados obesos
(muito acima do peso), número
que sobe para 11% entre os

bebedores usuais de cerveja
(tabela 4).

O setor como um todo apre-
senta perspectivas positivas a
curto e médio prazos. O crês-



cimento da renda disponível,
principalmente entre a popula-
ção da base da pirâmide social,
deve continuar alavancando
o consumo de produtos mais
populares, como cervejas e
refrigerantes, ao mesmo tempo
em que a preocupação com a
saúde e a aparência vai levar
os consumidores de renda mais
alta a buscar produtos diferen-
ciados, mantendo a tendência
verificada nos últimos anos.
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