
6 Brasil Econômico Quinta-feira, 17 de fevereiro, 2011

DESTAQUE CONSUMO

Fabiana Parajara
fparajara@brasileconomico.com.br

O crescimento de 9,9% nas ven-
das de refrigerantes até agosto
passado, ante o mesmo período
de 2009, certamente é um dos
motivos por trás da decisão da
Coca-Cola, anunciada há uma
semana, de investir R$ 2,5 bi-
lhões no país este ano. O outro
motivo é que o crescimento do
segmento deve continuar no
mesmo ritmo durante 2011. “Os
indicativos econômicos, como
intenção de consumo e aumento
de renda, seguem no mesmo pa-
tamar do ano passado. Não vejo
margem para uma retração das
vendas”, afirma Felipe Carrela,
gerente de atendimento do ins-
tituto de pesquisas Nielsen.

Ao todo, o segmento de bebi-
das não alcoólicas — que inclui
refrigerantes, chás, sucos, pron-
tos e isotônicos, água e também
bebidas à base de soja — teve ex-
pansão de vendas de 10,2% até

agosto passado, segundo o insti-
tuto. Em todas as categorias, o
percentual de crescimento deve
ser mantido.

“Os isotônicos e todas as bebi-
das com um apelo mais saudável,
como sucos e chás tendem a ter
uma alta expressiva”, diz Carre-
la. “Os sucos em pó e os sucos
concentrados, por uma questão
de praticidade do consumidor,
são os que tendem a perder parti-
cipação de mercado e já apresen-
tam retração nas vendas.”

Pelo levantamento da Niel-
sen, as bebidas alcoólicas e as
não alcoólicas foram as duas
únicas categorias que apresen-
taram aumento de vendas em
todas as regiões do país no ano
passado, com destaque para a
alta de consumo no Nordeste.
Para este ano, segundo Carrela,
a perspectiva é de aumento
mais pulverizado por todo o
país, o que também anima os
investimentos por parte dos fa-
bricantes menores.

“Com alta de demanda e mais
incentivos por parte do gover-
no, os empresários se animam a
investir e ampliar a produção”,
diz Fernando Bairros, presiden-
te da Associação dos Fabrican-
tes de Refrigerantes do Brasil
(Afrebras), entidade que tem
150 empresas associadas, todas
elas de pequeno e médio porte.
Por enquanto, diz ele, o incen-
tivo governamental veio em
forma de crédito, como as me-
didas que incentivam o investi-
mento no setor privado anun-
ciadas em dezembro.

Segundo ele, o aumento do
consumo foi sentido em janeiro e
está se repetindo em fevereiro.
“O sol e o calor são nossos maio-
res vendedores”, diz Bairros,
acrescentando que vários asso-
ciados vão aplicar recursos na
ampliação das linhas de energé-
ticos. “Os refrigerantes são e
continuarão sendo, por muitos
anos, o carro-chefe do segmento
de bebidas, mas temos percebido

um aumento de participação dos
energéticos, que tende a conti-
nuar por mais uns cinco anos.
Quanto mais oferta, menor pre-
ço e mais demanda”, afirma.

Gargalos
No caso dos pequenos e médios
fabricantes, Bairros afirma que,
apesar do otimismo, ainda há
obstáculos a serem superados.
“O maior deles é a falta de iso-
nomia tributária entre peque-
nos e grandes. Proporcional-
mente, Ambev e Coca-Cola têm
uma carga menor que a dos
concorrentes menores. Na visão
da associação, isso não deveria
ocorrer”, afirma. Outra reivin-
dicação da entidade é a isenção
dos R$ 0,03 centavos pagos por
unidade por conta do Sistema
de Controle de Produção de Be-
bidas (Sicobe), da Receita Fede-
ral. “A medida diz que teríamos
compensação desse valor, mas
isso não está acontecendo”,
afirma Bairros. ■

Boa perspectiva para refrigerantes,
chás e sucos anima fabricantes
Bebidas sem álcool, que também incluem isotônicos e energéticos, tiveram vendas 10,2% maior até agosto

Henrique Manreza

“Os refrigerantes são e
continuarão sendo, por
muitos anos, o carro-chefe
do segmento de bebidas,
mas percebemos um
aumento de participação
dos energéticos, que
tende a continuar por
mais uns cinco anos.”

Fernando
Rodrigues Bairros
Presidente
da Afrebras

Divulgação

Venda de refrigerantes aumentou 9,9%
em oito meses, segundo dados da Nielsen
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O dinheiro que sobrou na conta
do trabalhador brasileiro no ano
passado teve um destino certo:
os supermercados. O varejo
de alimentos (hipermercados,
supermercados, bebidas e fumo)
teve aumento recorde no volume
de vendas em 2010, 9% em relação

ao ano anterior, considerado
o melhor resultado da história
do segmento, segundo a Pesquisa
Mensal de Comércio do Instituto
Brasileiro de Estatística (IBGE).
“As classes emergentes elevaram
o número de produtos em sua
cesta de compras e isto refletiu

nos resultados do varejo”,
afirma Luiz Goes, sócio-sênior
da consultoria GS&MD. A receita
das empresas, impulsionada
pela inflação, teve aumento
ainda maior no período, de 8,9%.
Consideradas apenas as
vendas em supermercados

e hipermercados, os resultados
foram ainda melhores: alta de 13,1%
na receita e 8,7% no volume. Essa
performance, no entanto, não
deve se manter. Com o aumento
da inflação, o varejo de alimentos
já mostra sinais de desaceleração.
“Os supermercados tiveram queda

no volume de vendas em dezembro,
mas a inflação compensou”,
diz Paulo Neves, economista
da LCA Consultores. Por causa
desse desempenho, as vendas do
comércio em dezembro ficaram
estáveis em relação a novembro.
Regiane de Oliveira

Varejo de alimentos teve vendas recorde no ano passado

UM RETRATO DO SEGMENTO

57 mil empregos diretos
são gerados pelas fabricantes de bebidas não-alcoólicas
no Brasil. Cerca de 40% do total, ou 23 mil postos, são
de responsabilidade de pequenas e médias empresas.
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22,9 bilhões de litros
de refrigerantes, sucos, chás, água, energéticos
e bebidas lácteas foram consumidos no país, em 2010,
de acordo com o cálculo do Euromonitor.
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R$ 33,8 bilhões
foi o total movimentado pela venda de bebidas não
alcoólicas em 2010, ante R$ 28,6 bilhões no ano anterior,
um crescimento de 18,4%, segundo o Euromonitor.
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