
CADA PONTO PERCENTUAL
no mercado brasileiro de cerve-
ja eqüivale a R$ 340 milhões.

Isso pode explicar muita coisa. Expli-
ca, por exemplo, por que a subsidiária
brasileira da mexicana Femsa, uma
das maiores cervejarias do mundo, co-
memorava na semana passada a con-
quista de 1,1 ponto percentual de par-
ticipação de mercado desde que de-
sembarcou por aqui em janeiro de
2006 - nesse período, a fatia da compa-
nhia saiu de 8,7% para 9,8%. Explica
também a existência de uma grande
polêmica em torno dos números divul-
gados pela Femsa. A empresa utiliza
sua própria metodologia para chegar a
esses indicadores depois de ter rompi-
do com a Nielsen em setembro do ano
passado. Segundo os cálculos do insti-
tuto, as marcas da Femsa (Kaiser, Sol,
Bavária, Heineken, entre outras) re-
presentaram 8,18% das vendas nacio-
nais de cerveja em abril, ou seja, 1,62

ponto percentual menos do que a esta-
tística da empresa. Mais: em uni ano,
essa participação não teria se alterado.
"O Nielsen não cobria metade dos
pontos-de-venda onde nossa marca es-
tava presente", afirma Paulo Macedo,
diretor de relações externas da Femsa
Coca-Cola Mercosul. "Isso nos causava
problemas, pois nossas compras, pro-
gramação de produção e planejamento
são feitos a partir da tendência de

mercado revelada por esses números."
A Femsa afirma que seus cálculos

são baseados no volume de produção
divulgado pela Ambev. Esse número
corresponde a determinada participa-
ção de mercado da empresa, medida
pela Nielsen. A Femsa calcula sua
própria participação de mercado fa-
zendo uma regra de três a partir dos
dados da concorrência e de seu volume
de produção. Mas não é uma contradi-
ção usar as informações da Nielsen, já
que a Femsa diz não acreditar no ins-
tituto? Não, diz Macedo. "A margem
de erro rio cálculo da participação de
mercado das grandes empresas é mui-
to menor do que para as companhias
menores", diz ele. "Então, os dados da
Nielsen sobre a Ambev estão muito
mais próximos da realidade", afirma
Macedo. Há um ponto, porém, que não

72 D IN HE I RO/555-21/05/2008



deixa margem para discussão: o volu-
me de vendas da Femsa cresce há
sete trimestres consecutivos, sem-
pre acima do da Ambev, segundo os
relatórios das duas companhias.

Trata-se, diz Macedo, do resultado
do trabalho de recuperação da opera-
ção adquirida pela Femsa em janeiro
de 2006. Os mexicanos encontraram
uma empresa decadente, cujas princi-
pais marcas, Kaiser e Bavária, haviam
perdido 40% e 20% do volume de pro-
dução entre 2001 e 2005. Metade da
distribuição fora retirada da Coca-
Cola, que atinge um milhão de pontos-
de-venda no País. Em diversas re-
giões brasileiras, as vendas estavam
nas mãos de atacadistas ou adegas, o
que distanciava a empresa dos vare-
jistas. "Dessa forma, perde-se o traba-
lho de merchandising, de colocação de

produto e de conquista
dos garçons", afirma
Riccardo Morici, dire-
tor de marketing da
Femsa. Com a chegada
dos mexicanos, a distri-
buição foi inteiramente
devolvida à Coca-Cola.
Ao mesmo tempo, o port-
fólio de produtos foi rede-
senhado. Unia nova mar-
ca, Sol, foi lançada no
mercado e posicionada
comcTum produto de
topo, voltado para a clas-
se B. Sua comunicação é
voltada para um público
jovem. O trabalho mais
árduo, porém, estava re-
servado para a Kaiser, a
mais desgastada marca

da empresa. Com rejeição
absoluta em algumas pra-
Ças, como o Rio de Janei-
ro, a cerveja perdia mer-
cado sem parar. Para re-
cuperá-la, o Baixinho foi

resgatado. Com outra rou-
pagem, mais moderna, cer-
cado de mulheres, mas "fa-
lando com o povão, como
sempre", diz Macedo. Re-
sultado; em abril, pela pri-
meira vez desde 2001, a
marca apresentou um cres-
cimento de 2%, tímido, é
verdade, mas comemorado
pelos executivos. "Esse é o
ponto de inflexão na queda
da cerveja", aposta Morici.
E também da cervejaria,
apostam os executivos.
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, a. 11, n. 555, p. 72-73, 21 maio. 2008.




