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Brahma pode desistir de camarote na Sapucaí
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Peruanos chegam ao Brasil para
disputar mercado de refrigerantes
Ajegroup e San Miguel, dois grupos concorrentes dirigidos por irmãos, terão fábricas no País produzindo bebidas de baixo custo

Pág. B13

Fábrica no
Rio terá
‘supermáquina’

DIVULGAÇÃO

● O senhor é um dos poucos bra-
sileiros que conhece profunda-
mente a história da Ajegroup. Por
que o interesse?
Estávamos atrás, para um estu-
do de caso, de uma empresa
que fosse exemplo de um “Cis-
ne Negro”, com uma colocação
inesperada num mercado espe-
cífico. Queríamos uma compa-
nhia que tivesse surgido sem
chamar atenção da concorrên-
cia e se destacado. A Ajegroup
se encaixou perfeitamente.

● E o que faz da fabricante perua-
na um player do mercado de bebi-
das que não pode ser ignorado?
As características do refrigeran-
te são muito sedutoras para o
mercado de baixa renda, que é
a menina dos olhos desse setor.
É um produto que chama aten-
ção tanto pelo preço quanto pe-
la qualidade que, embora não
se compare com os refrigeran-
tes top de linha, não chega a ser
tão ruim quanto uma bebida de
fábrica caseira.

● O sucesso da Ajegroup pode
se repetir no Brasil?
Acredito que eles terão espaço
para crescer. A diferença é que
aqui, terão de enfrentar o “cus-
to Brasil”: impostos, burocra-
cia, legislação trabalhista. Nos-
sos fabricantes já estão acostu-
mados, mas eles não.
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José Carlos Junqueira
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A Ajegroup não quer ser peque-
na no Brasil. A fábrica que come-
ça a ser instalada na cidade de
Queimados (RJ) vai receber no
fim do ano o que será a máquina
de garrafas pet mais rápida do
País, com capacidade para pro-
duzir até 72 mil unidades por ho-
ra. Os equipamentos existentes
nas fábricas brasileiras não fa-
zem mais que 40 mil garrafas por
hora. Máquinas como essas só
existem em indústrias dos Esta-
dos Unidos e da Ásia.

“É o nosso equipamento mais
moderno. Não há nada similar
em nenhuma de nossas fábri-
cas”, diz Alfredo Paredes, dire-
tor corporativo da Ajegroup.
Além de produzir no Chile, a
companhia fabrica refrigerantes
em outros 12 países, como Méxi-
co, Guatemala, Nicarágua e Tai-
lândia. A Ajegroup aposta tanto
no aumento do consumo das
classes C e D no Brasil que espe-
ra atingir 90% da capacidade da
máquina seis meses após o início
da produção. A máquina, desen-
volvida pela alemã Krones, deve
chegar ao País entre dezembro e
o início de 2011. O investimento
foi de cerca de US$ 3 milhões.

Para o analista de bebidas da
Fator Corretora, Renato Prado,
a aposta “ousada” da companhia
peruana no mercado brasileiro
tem chances de dar certo, já que
as vendas de bebida no País têm
um expressivo potencial de cres-
cimento. “Em comparação com
outros países, exploramos mui-
to pouco o consumo de bebi-
das”, afirma.

Briga. Eduardo Añaños e Mirtha Jeri com cinco dos seis filhos; Jorge, o mais velho, deixou a Ajegroup e virou concorrente

‘Ajegroup é um
Cisne Negro’

Naiana Oscar

Uma família peruana, desco-
nhecida dos brasileiros, mas
que há algum tempo incomo-
da grandes fabricantes de re-
frigerante na América Central
e na Ásia, está chegando ao
Brasil. A partir de 2011, os ir-
mãos Añaños iniciam a produ-
ção em fábricas no Rio de Ja-
neiro e na Bahia, com marcas
que vem para disputar a popu-
lação de baixa renda. Em 12
países, o preço de suas bebi-
das é equivalente à metade do
valor de uma tubaína.

No ano passado, a Ajegroup fa-
turou US$ 1,3 bilhão, apesar da
crise financeira mundial. O resul-
tado deu força a uma meta antiga
da empresa de entrar no merca-
do brasileiro de bebidas. “A crise
atrasou os planos, mas agora es-
tamos chegando”, diz o diretor
corporativo do grupo, Alfredo
Paredes. A afiliada tupiniquim já
foi registrada e se chamará Aje-
bras. “Não podíamos deixar pas-
sar a oportunidade de entrar
num dos destinos mais impor-
tantes para consumo de refrige-
rantes do mundo.”

Empreendedores. Além de pro-
duzir bebidas, identificar boas
oportunidades de negócio está
entre as especialidades da famí-
lia Añaños. A empresa foi funda-
da na década de 80, numa cidade
peruana miserável, berço do gru-
po terrorista Sendero Lumino-
so. Com os saques promovidos

aos caminhões de grandes em-
presas, a região passou a sofrer
com o desabastecimento de mer-
cadorias, incluindo refrigeran-
tes. Pepsi e Coca-Cola pararam
de chegar aos mercadinhos e res-
taurantes. Na época, o patriarca
Eduardo Añaños trabalhava na
agricultura, mas decidiu aprovei-
tar a escassez de bebidas para
mudar de ramo. Colocou os dois

filhos engenheiros para pesqui-
sar a fórmula de um novo xarope
de refrigerante. No quintal de ca-
sa, eles criaram a Kola Real, o pri-
meiro e mais famoso produto da
empresa.

Foi o filho mais velho, Jorge
Añaños, quem desenvolveu a be-
bida. Ele sempre esteve à frente
dos negócios com os quatro ir-
mãos. Mas, há três anos, uma bri-

ga entre eles tirou o primogênito
da companhia. A discrição da fa-
mília fez com o que o desentendi-
mento só se tornasse público no
ano passado.

Jorge criou uma nova indús-
tria de bebidas, a San Miguel, e,
num acordo com os irmãos, fi-
cou com o direito de comerciali-
zar a marca Kola Real no merca-
do chileno. Lá, as duas empresas

dividiram a atuação no territó-
rio: Ajegroup, na capital, e San
Miguel, no interior.

O acordo estava dando certo e
os negócios, até agora, eram com-
plementares. Os irmãos se-
guiam com a política de interna-
cionalização e Jorge com a meta
de ganhar mercado no interior
do Chile. A “harmonia”, no en-
tanto, parece estar com os dias

contados.
Sem combinar, as duas compa-

nhias estão desembarcando no
Brasil. E, aqui, serão concorren-
tes. A San Miguel veio primeiro e
iniciou em março a construção
de uma fábrica em Alagoinhas, a
100 quilômetro de Salvador – se-
rá a segunda da empresa fora do
Chile. Jorge anunciou investi-
mentos de R$ 28 milhões na plan-
ta, que será inaugurada em mar-
ço do ano que vem, com 500 fun-
cionários. “Ainda estamos estu-
dando o mercado para identifi-
car que marcas terão mais aceita-
ção do público brasileiro”, disse
Raul Vargas, executivo da San Mi-
guel, que está no Brasil para co-
mandar o início das operações.

Vargas disse desconhecer a in-
tenção da Ajegroup de também
se instalar no País. Mas a fábrica
já está sendo montada no municí-
pio de Queimados (RJ), com in-
vestimentos de R$ 12 milhões. A
inauguração está prevista para o
primeiro semestre do ano que
vem. A empresa trará para o País
sua principal marca, a Big Cola.
O refrigerante será produzido,
inicialmente, em garrafas de
600 ml. O preço ainda não foi
definido. Em outros mercados,
uma garrafa de 3 litros da bebida
é vendida, em média, por US$ 1.

À primeira vista, a chegada dos
Añaños ao Brasil parece ter sido
orquestrada, mas Paredes garan-
te que não passa de coincidên-
cia. “Seremos competidores
num mercado em que há deman-
da para todos”, diz.
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 out. 2010, Economia & Negócios, p. B13.




