
explosão causada pela AmBev/
Pepsi no mercado de bebidas não
alcoólicas com o lançamento da
água saborizadas, ou "preparado

líquido aromatizado" com gás, a H2OH!
- segmento do qual, a propósito, se tornou
líder absoluta -, não chegou a surpreender
o fenômeno do mercado entrando de cabeça
nesse que é um dos filões de maior cresci-
mento no Brasil e no mundo. O fato é que,
na esteira dessa marca que lembra a fórmula
do mais natural dos líquidos, não pararam
mais de pipocar lançamentos de águas
saborizadas, aromatizadas, flavorizadas e
funcionais (adicionadas de sais, fibras ou
outros ingredientes que fazem bem ao
organismo). Nada mais natural. É uma
acomodação do mercado, que aproveita
as oportunidades abertas pela concorrên-
cia, levando outras empresas a explorar
o segmento. Segundo a AmBev, desde
que a bebida foi lançada, em setembro
de 2006, todas as expectativas foram
superadas. Tanto que, em oito meses, a
produção que era feita em uma unidade,
passou a ser tocada em seis fábricas.

Ocorreu então uma espécie de multi-
plicação dos pães, ou melhor, das águas
saborizadas. Na esteira da H2OH!, surgiu
uma série de bebidas que se aproveitaram
do sucesso da marca da AmBev para entrar
no mercado com embalagens, rótulos e até
nomes muito parecidos, ou praticamente
iguais, na visão mais rigorosa da líder do
segmento. O maior exemplo é a H2X, da
refrigerantes Xereta, de Tietê (SP). Além da
cor da garrafa, de PET como a da H2OH!,
o rótulo também lembra o do produto da
AmBev/Pepsi. "Eles criaram um conceito
novo, e vimos uma chance de entrar nesse
mercado", diz Cid Gallo, diretor comercial
da Xereta.

A Pepsi recorreu à justiça contra a empre-
sa do interior paulista. O caso não entrou nas
costumeiras delongas dos litígios brasilei-



ros porque as duas companhias chegaram
a um acordo: a Xereta vai mudar o nome
do refrigerante para HX, e as embalagens
(basicamente os rótulos) serão reformuladas.
Não foi possível apurar se as alterações que
vierem a ser feitas implicarão em colocar o
HX num patamar de diferença Suficiente para
que o consumidor o veja como outro produ-
to que não a H2OH!, ainda que na mesma
categoria.

Águas agitadas
A propósito, como observa um dos profissio-
nais do segmento, que não autoriza revelar
seu nome, enquanto as águas continuam
agitadas (ou tranqüilas, dependendo do ponto
de vista do fabricante de cada marca), uma
questão que se coloca é a da semelhança
das embalagens em categorias de produtos.
Um ponto básico a definir é em que medida
a apresentação de uma marca numa emba-
lagem com as mesmas cores, o mesmo
formato porém com uma curva ou um traço
levemente diferentes - enfim, a mesmice que
caracteriza gôndolas e prateleiras nos pon-
tos-de-venda - é própria de uma categoria
de produto. Outro é: em que medida é cópia
da embalagem - e do conteúdo - do produto
líder do segmento.

Enquanto isso não se resolve, surgem
outras pedras no caminho da Ambev/ Pepsi.
A Refriso, de Rio das Pedras, no interior de
São Paulo, dona da marca de refrigerantes
Vedete, deu no campo específico das águas

saborizadas mais um exemplo de como os
fabricantes de tubaínas se transformaram
num renitente incômodo para as grandes
indústrias do ramo de refrigerantes. A empre-
sa se baseia numa operação enxuta, o que
facilita rápidas tomadas de decisão, e é auto-
suficiente em embalagens, possuindo linhas
modernas e totalmente automatizadas de
produção e envasamento de garrafas de PET.
Desse modo, pode replicar com rapidez as
tendências de mercado - basicamente aque-
las lançadas pelas gigantes do setor. É o caso
da linha Cachoeira Limão, comercializada
em garrafas de PET de 350 mililitros, 600
mililitros e 2 litros, com rótulos muito pare-
cidos com os da H2OH!.

A AmBev recorreu novamente à justiça
comum, pedindo liminar que impedisse a
venda da Cachoeira, mas sofreu um revés.
O pedido foi negado, a cervejaria recor-
reu e agora aguarda nova decisão judicial.
Enquanto isso, as vendas do produto da
Refriso vão de vento em popa. De acordo com
Fábio Pleins, diretor comercial da empresa, a
receptividade à linha Cachoeira Limão, que
tem o preço um pouco mais baixo que a líder
de mercado, "foi um sucesso".

Outras tantas entraram no vácuo da
H2OH!, como a Refrigerantes Piracaia, base-
ada na cidade de mesmo nome, no interior
paulista. Além do líquido, da embalagem
e do rótulo, o nome também é baseado no
da bebida da Pepsi: PiraH!Zero. E assim as
águas vão rolando. (FP)
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