
E S T R A T É G I A

Artigo supérfluo na dispensa, o refrige-
rante vive à mercê da contabilidade da eco-
nomia doméstica. Nos últimos dois anos. a
melhora no poder de compra das classes C
e D animou os fabricantes, que registraram
o consumo de 14 bilhões de litros em 2007,
alcançando média per capita de 70 litros
por ano, um crescimento de 5% em relação
a 2006. O Brasil é o terceiro em produção e
consumo, atrás apenas dos Estados Unidos
e do México, e movimenta anualmente mais
de RS 22 bilhões.

Ainda que o cenário seja positivo, os
refrigerantes nacionais enfrentam guerras
cotidianas pelo espaço nas gôndolas do su-
permercado e nas lanchonetes. As duas gi-
gantes - Coca-Cola e Ambev - abocanham
mais de 75% deste mercado, deixando para
mais de 700 produtores uma fatia peque-
na e um espaço de manobra menor ainda.
Coca-Cola e Ambev contam com um maior
número de unidades produtoras espalhadas
pelos estados, mais força e melhor localiza-
ção dos produtos nos pontos-de-venda e
supermercados, e fazem campanhas publi-
citárias mais abrangentes. Elas ainda conse-
guem barganhar isenção de impostos com
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r-
o governo, devido à representatividade no
mercado de bebidas.

Uma das principais acusações feitas pela
Associação dos Fabricantes de Refrigerantes
do Brasil (Afrebras) é que o peso dos im-
postos é maior sobre os pequenos produto-
res e que as grandes marcas ganham muitos
incentivos fiscais. Segundo o presidente da
entidade, Fernando Rodrigues de Bairros, os
impostos representam 42% do preço do refri-
gerante regional, enquanto o grande produ-
tor arca com 21% de tributo, podendo baixar
para 13%. "Estamos lutando para modificar a
forma de cobrança destes impostos, que tem
um preço fixo e beneficia quem fatura mais e
assim pode diluir o encargo. Queremos que o
tributo seja percentual ao valor da venda do
produto, como acontece com 99% dos im-
postos de outros setores", afirma. A Medida
Provisória 413, que atende à reivindicação do
grupo, foi aprovada em 28 de maio e seguiu
para sanção do presidente da República,

A Associação Brasileira da Indústria de
Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas (Abir)
não entra na discussão dos impostos e ressalta
que existe espaço para todo mundo crescer.
"O mercado está em expansão e toda empre-

sa se preocupa com a concorrência", afirma
Paulo Mozart, diretor-executivo da entidade
que tem associados como a Coca-Cola, Ambev
e Schincariol, responsáveis por 76% do volu-
me de refrigerante, 48% do volume de suco e
toda a produção de energéticos e isotònicos.
A Abir espera índices de crescimento entre 5%
e 6% em 2008, mas aponta inibidores como as
dimensões continentais que exigem soluções
de logística mais caras e o mercado informal
que representa concorrência desleal.

Nessa briga contra gigantes, os refrige-
rantes alternativos, como se denominam,
precisam diversificar as fontes de renda. A
Bebidas Xereta, do interior paulista, fabrica
suas marcas tradicionais e atualmente inves-
te em outros produtos, entre eles a água de
coco, néctar de frutas e uma linha de chás.
Este segmento de não-alcoólicos não-carbo-
natados, que aumenta o valor agregado, já
responde por 25% do negócio.

A Xereta também desenvolve marcas pró-
prias para supermercados como Dia, Carrefour
e Wal-Mart, e presta serviço terceirizado de
envase para outros refrigerantes. "O varejo é
apenas 4% ou 5%, mas a demanda é constante.
A prestação de serviço ajuda a diluir os custos
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fixos, pois o nosso negócio é baseado em gran-
des volumes", afirma Fábio Macedo, diretor-
executivo da Xereta. Outra aposta de Macedo
foi a parceria com um grande cliente atacadista,
que em seis meses conseguiu triplicar o volume
das vendas para o médio varejo. "É disso que
precisamos: parceiros com retorno rápido.'1

Crescimento significativo

Fundada em 1970 por integrantes da fa-
mília Schincariol - a mesma da cervejaria -,
a Xereta expandiu a produção na matriz em
Tietê e precisou abrir outras duas unidades.
Em Curitiba, a planta arrendada emprega 41
funcionários e distribui as bebidas para a Re-
gião Sul. Em Anápolis (GO), a Xereta opera
há três anos e a fábrica serve de ponto de
apoio para a distribuição no Tocantins e Dis-
trito Federal, localidades muito importantes
na contabilidade. Mas é na região de Campi-
nas (SP) que a Xereta é mais conhecida do
público e onde é consumido 20% da produ-
ção dos quase 25 milhões de litros por mês.
"Campinas é o mercado líder dos alternati-
vos e vamos sempre fortalecer o trabalho",
revela Macedo, complementando que a Xe-

reta teve crescimento significativo também
em Minas Gerais e Mato Grosso.

A fidelidade do público é um dos trun-
fos dos fabricantes regionais, especialmente
as mais tradicionais. Três gerações se man-
tém integradas ao dia-a-dia da Refrigerantes
Pureza, que completou 103 anos de funda-
ção e tem na direção Ricardo Sell, neto de
Leonardo, que dá nome oficial à empresa.
A fábrica, com sede em Rancho Queimado
(SC), a 60 quilômetros de Florianópolis,
produz 440 mii litros mensalmente e em-
prega 52 funcionários.

Além de acompanhar as marcas, os clien-
tes fazem comunidades, discutem as novida-
des e, quando alguma coisa incomoda, eles
têm unha direta com a fábrica e dão seus
palpites, para elogiar ou para reclamar. A
consciência ecologica dos consumidores e
uma rentabilidade maior para os produtores
são fatores que pesaram a favor da retomada
do uso das garrafas retornáveis. A Pureza in-
vestiu R$ 80 mil na aquisição de garrafas de
vidro e outros R$ 200 mil para engradados
padronizados. "A idéia é reavivar as garrafas,
tendo o vidro como um foco da indústria do
refrigerante", diz Sell, Atualmente, mais de

70% da produção da empresa é comercializa-
da através de embalagens plásticas.

Outra novidade da Pureza na guerra com
as marcas multinacionais é um refrigerador,
lançado em dezembro de 2007 e instalado
em 19 pontos-de-venda. São supermerca-
dos, alambiques, verdureiras c lanchonetes
estampando a marca e expondo as bebidas
da fábrica catarinense. Ricardo Sell aposta no
refrigerador como forma de marketing, pois
ações "tradicionais" não são eficazes, na opi-
nião dele. Afinal, a esmagadora maioria não
tem cacife para fazer nevar na Amazônia ou
criar seu próprio mundo fascinante.
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Text Box
Fonte: Empreendedor, a. 14, n. 164, p. 32-35, jun. 2008.




