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Coca-Colatentase
reinventareiralém
dosrefrigerantes

SantaElisa fazparceria
para investiremetanol
Acordocomgruposestrangeiros
prevêaportesdeUS$2bilhões
emnovasusinasqPÁG.B20

Reestruturaçãocomeça
adarresultadosnaGM
Montadoraconseguiuno
quartotrimestreumlucrode
US$180milhõesqPÁG.B19

BEBIDAS

NEGÓCIOS

Empresa aumenta os investimentos em energéticos,
água, chás e sucos para não perder mercado

EXPANSÃO–AndréaMotaeoenergéticoBurn:metadaempresaédobraraparticipaçãonessesegmento

Marili Ribeiro
Mariana Barbosa

Umagarrafinhacomdesignmo-
derno e ações demarketing em
casas noturnas e baladas mar-
cam a virada da Coca-Cola no
Brasil para a sua marca global
de energético, o Burn. Mas,
mais que isso, indica também
umamudança de foco no negó-
cio, para além do mercado de
refrigerantes.
Agradar o paladar de quem
abandonaos refrigerantes, ofe-
recendo alternativas como as
águas com sabor, sucos vitami-
nados e chás prontos para be-
ber, tornou-se uma tendência
crescente no setor de bebidas
não alcoólicas.
Desde que os nutricionistas
classificaram os refrigerantes
como “caloria vazia”, numa era
em que ser saudável é a maior
preocupação, os refrigerantes
perdemespaço.Naúltimadéca-
da, os refrigerantes cresceram
emmédia 2,5% ao ano no mun-
do,sendoquenosEUA,nosúlti-

mosdois anos, omercadoenco-
lheu 0,2% e 0,6%.
O Brasil está ligeiramente
abaixo da média mundial. De
acordocomaconsultoriaEuro-
monitor, o mercado cresceu
2,4% ao ano na última década.
Em contrapartida, novas cate-
gorias, como sucos, cresceram
21% no período, uma das taxas
mais altas do mundo. Os chás
prontos para beber, por sua
vez,cresceram9,5%.Osegmen-
to de água com sabor – como a
Aquarius, novo lançamento da
Coca-Cola e que também deve
receber um reforço de marke-
ting –, ainda é incipiente,mas a
expectativaédeumcrescimen-
to de 10% ao ano até 2011.
Seguindo um movimento já
avançadoentreasdemaisfabri-
cantesderefrigerantes,aCoca-
Cola anunciou, na semana pas-
sada, uma grande reestrutura-
ção. Os negócios foram dividi-
dosemtrêscategorias: bebidas
com gás, sem gás e desenvolvi-
mento de novos produtos.
OdespertardaCoca-Colapa-

ra incrementar as demais cate-
goriasficaclaroquandoseanali-
sa as projeções de crescimento
para os próximos cinco anos.
Estudo do Canadian Institu-
te mostra que o consumo de
energéticos no Brasil vai cres-
cer 11%aoanonoperíodo.Cres-
cimentoqueserásuperadoape-
nas pelas “bebidas com valor
agregado”, ou seja, aquelas
com algum tipo de nutriente,
que irão crescer ao ritmo de
13% ao ano nos próximos cinco
anos.Omercado de refrigeran-
tes ainda cresce, mas a um rit-
momenor, de 2,3% ao ano.
Nãohádadosrecentesdode-
sempenhodessasnovascatego-
rias de bebidas no universo das
duasmaiorescompanhiasdose-
tor noBrasil, nemelas semani-
festam sobre o tema. Mas, no
mercado americano, dados pu-
blicadosestasemana,combase
empesquisasdobancoMorgan
Stanley, indicamqueaPepsiCo
temsó31%dareceitaprovenien-
tede refrigerantes, ante 81%da
Coca-Cola.

“Como líder, a Coca passou
por um processo de acomoda-
ção. Já a Pepsi saiu na frente,
pois sempre teve necessidade
maior de inovar e se reinven-
tar”, dizMarcelMotta, analista
sênior da Euromonitor para o

Brasil. No mercado de refrige-
rantes tipo cola brasileiro, a
Pepsi tem 11,3% de participa-
ção, ante 70%daCoca.

INVESTIMENTOS
O energético Burn, lançado
sem alarde em 2002, só agora
ganha investimentos pesados
emmarketing.A roupagemno-
va – o produto será vendido em
umagarrafaestilizada,diferen-
temente dos demais energéti-
cos,delatinha–eosinvestimen-
tos têm a intenção de dobrar a
participaçãodacompanhianes-
se mercado até 2010, segundo
AndréaMota, titular da recém-
constituída diretoria de Novas
Bebidas daCoca-Cola Brasil. A
categoria é liderada pelo Red
Bull, com 55% de participação,
segundodadosdo institutoA/C

Nielsen.OBurnviriaemsegun-
do, conforme a empresa, com
16%.
A compra da mexicana Su-
cosDelValle, em janeiro, assim
como o esperado fechamento
da compra da Leão Junior, do-
nadoMatteLeão, demonstram
adisposiçãodogrupoemrever-
terrapidamenteaatualposição
atravésdeumapolíticadeaqui-
sições. “Temosclarezadequea
expansão do setor de bebidas
sem álcool se dará por meio de
misturas, com as categorias se
fundindo”, avalia Andréa. “Es-
saéumatendênciaque jáse im-
pôsemoutrossetoresdeconsu-
mo, como o de xampus”.
A tendência já começou por
aquieomelhorexemplovemda
concorrente: a nova H2OH!, da
Pepsi, que vende como água. ●

��������	��
������

�����������	����
���

����������

�����������

�����

����

����������

����

�����

���

�

�
�����
�� !����� !�" � �"#�$��#���% �

&�'��'�((�'������)�*�
��+,,-

ALAOR FILHO/AE

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-18:20070315:

B18 QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2007
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 mar. 2007. Economia, p. B18.




