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POSIÇÃO–FábricadaAmBev:empresaaindaé líderabsoluta

Dona da Itaipava ganha 2,1 pontos de participação,
o equivalente a vendas de R$ 200milhões por mês

Pesquisa mostra falhas na comunicação dos grupos

Petrópolistira
mercadodaAmBev

Marili Ribeiro

Os números de participa-
ção do mercado cervejeiro
nacional exibem uma ten-
dência de crescimento que
se desenha já há um ano a
favor da Cervejaria Petró-
polis,donadamarcasItaipa-
va e Crystal, e uma perda
proporcional,nomesmope-
ríodo analisado, para a gi-
gante AmBev, que lidera o
setor com Skol, Brahma e
Antarctica.
Aleituradosdadosapura-
dos pelo instituto ACNiel-
sen, de março de 2006 até
março de 2007, indica que a
Petrópolis teve, nos últimos
12 meses, alta de 2,1% em
suas vendas, enquanto a
AmBev enfrentou, nesse
mesmo espaço de tempo,
uma queda da mesma mag-
nitude, ou seja, 2,1%. Esse
porcentualrepresenta,den-
tro domercado de cervejas,
um faturamento em torno
de R$ 200 milhões no caixa
das empresas.
O cenário, para alguns
analistas que monitoram o
segmentocervejeiro, justifi-
ca a disposição com que a
AmBev partiu para a com-
pra da Cervejaria Cintra. A
empresa sediada no Rio vi-
nha sendo negociada com a
Petrópolis. A AmBev já
anunciouacompra, embora
sua concretização dependa
da definição de decisão da
Justiça de São Paulo, que
suspendeuavendaaté julga-
mento de recurso impetra-
do pela Petrópolis.
A AmBev alega que com-
prou a Cervejaria Cintra,
que tem duas fábricas –
uma no Rio e outra em São
Paulo–,paraampliarsuaca-
pacidade de produção. É o
argumento que usa para a
aprovação da compra no
Conselho Administrativo

de Defesa Econômica (Cade),
que tenderia a impedir qual-
quercompraporpartedamul-
tinacional belgo-brasileira na
tentativa de evitar concentra-
ção no setor. A AmBev detém
66,8% de participação demer-
cado. A Cintra tem 1,2%.
Os outros concorrentes não
mudaram suas posições pela
projeção nos 12meses demar-
ço a março. A Schincariol se-
gueestável, com12,4%departi-
cipação, permanecendo na se-
gunda posição no ranking dos
fabricantesdecerveja.Amexi-
cana Femsa, que entrou com
apetite no mercado nacional
ao lançar a sua marca global

Sol, mostra dificuldades em
deslanchar – tem hoje 8,5% do
mercado. Já a Petrópolis atin-
giu 8,1% nomês passado.
A princípio, os analistas
apostavam que a Femsa seria
a mais equipada, entre as em-
presas do setor, para disputar
com a AmBev.Mas a Petrópo-
lis é quem está surpreenden-
do, pelo menos no momento.
A perda de vendas pela Am-
Bev, já sinalizada no começo
do ano, era atribuída pela pró-
pria companhia ao ajuste dos
preços da linha de produtos,
adotado nessa época do ano.
Segundo a empresa, o merca-
do demora a acompanhar, o
que, sazonalmente, significa-
va perda de participação.
O fato de aPetrópolis seguir
crescendo é visto internamen-
te pelo pessoal da AmBev co-
mo decorrência da política de
baixos preços praticada pela
concorrente. “Apesar de não
ter uma única fábrica noMato
GrossodoSul – e, portanto, ter
de viajar 2 mil quilômetros –,
crescem vendendo cerveja
30%mais barato do que os ou-
tros, o que é, nomínimo, estra-
nho”,dizumafonte ligadaàem-
presa. A AmBev possui duas
fábricas na região. ●
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66,8% é a participação
daAmBev nomercado brasileiro
de cervejas

12,4% é a fatia
demercado daSchincariol

8,5% é a participação
damexicana Femsa

8,1% domercado
é a fatia da Petrópolis
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Ana Paula Lacerda

Enquanto algumas empre-
sas desenham suas estraté-
gias de mercado e as guar-
dama sete chaves, há outras
que preferem espalhá-las
aosquatroventos.Essadeci-
são pode parecer arriscada,
pois permite que não só os
funcionários, mas também
os concorrentes saibam os
próximos passos da empre-
sa.Aindaassim,háquemde-
fenda – e divulgue – essa for-
made planejamento.
“Não há perigo algum que
a concorrência conheçanos-
sas metas”, diz o diretor de
planejamentoestratégicoda
Duke Energy, Mario Silva.
“Quando eles souberem o
que vou fazer, minha equipe
jáestaráencaminhadaepre-
parada.Elesestarãoumpas-
so atrás, e nomáximo tenta-
rão levarmeu pessoal.”
A Duke Energy há dois
anos começou a divulgar os
resultados das reuniões es-
tratégicas a todos os funcio-
nários. São feitos mapas e
diagramas que incluem to-
dasasáreas, ligadasaosobje-
tivos principais da empresa.

“Quando as pessoas conhecem
as cadeias lógicas, elas traba-
lhamcommaisvontade”,dizSil-
va.“Umacoisaédizerqueaem-
presatemdevendermais.Aou-
tra é explicar que serão criados
mais turnos, algumas pessoas
mudarão de área e com isso se-
rápossível aumentarasvendas
emxis por cento.”
Essacomunicaçãodeestraté-
gia, no entanto, ainda é rara.
Em uma pesquisa da consulto-
riaSymnetics feita comempre-
sas de faturamento acima de
R$ 50 milhões, 53% dos geren-
tesdisseramconhecerosobjeti-
vosdosdonosdosnegócios.En-
tre as lideranças intermediá-
rias, o índice é de 47%. Nos ní-
veis operacionais, só 40% sa-
bem com clareza o que buscam
osacionistas.Segundoapesqui-
sa,a informaçãosóestápresen-
tede formamaisconsistentena
presidênciaenasdiretorias,on-
de 83% sabem claramente
quais os desafios propostos pe-
los donos das empresas.
“As organizações gastam
muita energia para formular
suaestratégia,masnodia-a-dia
muitose falaepoucose faz”,diz
Fanny Schwarz, gerente da
Symnetics noBrasil. Ela defen-

de a importância de que todos
dentrodaempresaconheçama
estratégiadeatuaçãodacorpo-
ração.“Quemplanejaéadireto-
ria,masquemexecutaéaoutra
ponta: pessoas que lidam com
clientes e fornecedores.”
Para Alfredo Assumpção,
presidente da Fesa Global Re-
cruiters, um dos maiores ga-
nhos dessa estratégia está na
melhoradoambientedaempre-
sa. “Quando cada um visualiza
suapartedentrodogrupo,otra-
balho fluimelhor e isso se refle-
te nos resultados.” Ele aponta
que a comunicação constante e
entre todos os níveis hierárqui-
cos está entre os itensmais im-
portantes para uma boa comu-
nicação estratégica.
OServiçoNacionaldeApren-
dizagem Industrial (Senai) di-
vulga desde 1995 suas estraté-
gias entre os funcionários. “So-
mos uma empresa sem fins lu-
crativos, portanto nosso foco é
melhorar o atendimento. Des-
dequecomeçamoscomumpla-
nodecomunicação forte,vimos
que no Brasil inteiro os funcio-
nários passaram a ter uma vi-
são global doSenai”, diz Frede-
ricoSoares,gerentedeplaneja-
mento e gestão do Senai. ●
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