
favo-
rável de crescimento da economia e dis-
tribuição de renda tem sido apontada
por especialistas como o fator que im-
pulsionou o consumo das classes C, D e
E. Em 2006, isso ficou mais evidente
com a "promoção" de 2,15 milhões de
pessoas para a classe C. Com mais re-
cursos em caixa, as famílias pobres am-
pliaram o cardápio, adicionando novos
componentes à sua cesta básica nos seg-
mentos de alimentos, bebidas e produ-
tos de higiene pessoal e limpeza. Os
grandes fabricantes de bebidas não al-
coólicas (refrigerantes, águas e sucos
prontos para beber) souberam tirar pro-
veito desse fator. No ano passado, as
vendas consolidadas
atingiram R$ 22 bi-
lhões, de acordo com
a Abir, associação que
congrega as compa-
nhias desse segmen-
to. O número leva em
conta os preços prati-
cados no varejo. "O
setor vem crescendo
de forma sustentada
há três anos", festeja
Hoche Pulchério, pre-
sidente da Abir. Se-

gundo o executivo, as perspectivas são
positivas também para 2007. A meta é
avançar 7% em relação a 2006. O melhor
dessa história é que o crescimento vai ser
acompanhado da recuperação de preços.
A Refrescos Guararapes, que acaba de
mudar a razão social para Coca-Cola Gua-
rarapes, foi uma das que souberam tirar
proveito desse cenário favorável.

Em 2006, a Guararapes cresceu três
pontos porcentuais acima do mercado.
Para 2007, a expectativa é repetir a dose.
"Em quatro anos nós avançamos 16%",
festeja Luís Delfim de Oliveira, presiden-
te da empresa. Trata-se de um feito e tan-
to, já que essa região conta com 13 mi-
lhões de consumidores. Segundo o execu-
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tivo, a companhia foi beneficiada
pela combinação de um agressi-
vo programa de inovação com
uma bem azeitada gestão de
pessoal. No primeiro quesito, o
destaque é a política global do
Sistema Coca-Cola, que teve
como pilar o lançamento de no-
vos formatos a preços competiti-
vos. Exemplos: as garrafas de vidro
nas versões 200 mililitros e um litro
(comercializadas por até R$ 0,60 e
R$ 1,30, respectivamente), além da
minilata de 250 mililitros, vendida
por R$ 1. A Guararapes também fez
a sua parte ao investir no aumento
da eficiência. "Atraímos os melhores
profissionais e adotamos uma políti-
ca de RH com base na motivação e
na busca por resultados", conta.

Outro destaque desse setor é o
segmento de águas minerais. O ni-
cho ganhou ainda mais impulso em
2006, com a introdução das "águas
aromatizadas". E a Coca-Cola e a
Pepsi revivem no Brasil a mesma
disputa travada nos países da

Europa e nos Estados
Unidos. A primeira
apostou na Aquarius,
enquanto a segunda jo-
gou suas fichas na
H20H! O bom desem-
penho, principalmente
junto aos consumidores
das classes A e B, fez
com que outros fabri-
cantes seguissem a
mesma trilha.

É o caso da Empre-
sas de Águas Ouro
Fino e da Lindoyana de
Águas Minerais, que
acabam de lançar suas
versões de águas com
extratos de frutas. Da-
dos da Abir indicam
que o mercado de água
mineral é o que mais cresce no mun-
do. Por aqui, o consumo ampliou de
1,5 bilhão de litros, em 1995, para 6,2
bilhões no ano passado. O segmento
de tabaco foi outro que tirou provei-
to do crescimento da renda média

dos brasileiros. E isso
fica mais evidente
quando analisamos o
balanço da Souza Cruz,
líder do setor e campeã
do segmento Bebidas e
Fumo de AS MELHO-
RES DA DINHEIRO.
A empresa fechou o
ano de 2006 com um lu-
cro líquido consolidado
de R$ 824,1 milhões,
um incremento de 19%
ante 2005. E tudo indi-
ca que essa performan-
ce deverá se repetir
neste ano. No acumula-
do janeiro-junho, a
companhia viu seus lu-
cros avançarem 68%,
para R$ 582,5 milhões,

em relação a igual período de 2006.
Andrew Gray, presidente da fa-

bricante de cigarros, contudo, se
mostra cauteloso: "Os resultados fo-
ram bons, mas não devem ser vistos
como um indicativo para todo o
exercício de 2007, já que, desde julho
último, passaram a vigorar as novas
alíquotas de Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) sobre a
venda de cigarros, que embutem um
aumento médio de 30%", alerta. A
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