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Marcas na mesa
Mercado de cerveja terá competição acirrada pela vice-liderança nos próximos anos
Jonas Furtado

Nem bem chegou oficialmente 
ao fim o verão e o mercado de 
cervejas já começa a estimar os 
lucros da estação, que responde 
por aproximadamente 40% das 
vendas da categoria. Apesar de 
não estarem consolidados, os 
números iniciais e extraoficiais de 
consultorias e de alguns players 
apontam para um incremento de 
cerca de 10% sobre o mesmo perí-
odo de 2010 – que já representava 
uma base forte. Indicam ainda que 
o tempo chuvoso na região Sudes-
te parece ter sido compensado 
pelo calendário, com o Carnaval 
em março. Caso a expectativa 
seja confirmada, o ritmo de cres-
cimento continuará na mesma 
toada do ano passado, quando o 
consumo aumentou 11%, segundo 
o Sindicato Nacional da Indústria 
da Cerveja (Sindicerv). 

Com o consumo per capita 
do brasileiro atualmente em 60 
litros por ano, e um potencial de 
expansão para chegar aos cem 
litros antes do final desta década, 
a categoria será alvo de intensa 
concorrência nos próximos anos. 
Tais projeções, aliadas à rees-
treia da Budweiser no mercado 
nacional – que finalmente deve 
acontecer no segundo semestre 
– e ao interesse declarado da 
Diageo em entrar com força no 
segmento mainstream, o mais 
popular da categoria, conferem 
a 2011 um caráter emblemático 
para futuras disputas. 

“No ano passado, com as 
vendas lá em cima, todos os 
players aproveitaram para colher 
os lucros. Para esse ano, temos 
um cenário parecido com um 
tabuleiro de xadrez. As empre-
sas terão de definir as opções 
de marcas de share e as de 
rentabilidade para os próximos 
anos”, afirma Adalberto Viviani, 
da consultoria Concept, espe-
cializada no setor de bebidas. 
“O posicionamento de cada uma 

Heineken e Diageo correm por fora 

Douglas Costa, da Petrópolis: com a maior participação de sua história, grupo ameaça a vice-liderança da Schincariol na categoria 

Campanha de Nova Schin: desempenho no Nordeste é trunfo na disputa com a Petrópolis

Heineken: segmento premium é prioridade

Treze meses após assumir a 
operação da Femsa no mercado 
brasileiro, a Heineken carece de 
uma marca com mais fôlego para 
acompanhar o mercado mains-
tream, povoado por rótulos como 
Skol, Brahma, Itaipava e Nova 
Schin. Na tentativa de encurtar o 
gap, desde o segundo semestre do 
ano passado a empresa tem inves-
tido mais em campanhas de Kaiser 
e Bavária – a primeira com o téc-
nico da Seleção Brasileira Mano 
Menezes como garoto-propaganda 
e o futebol como plataforma prio-
ritária; a segunda, com a retoma-
da do posicionamento de maior 
sucesso de sua história, baseado 
no universo da música sertaneja.

“Temos feito estudos e aná-
lises profundas para definir a 
melhor estratégia para nossas 
marcas no País”, relata Paulo 
Macedo, diretor de relações cor-
porativas da Heineken Brasil. “Em 
2010, apresentamos um aumento 
de volume acima de 14%. É mais 
do que o dobro do desempenho 
médio da companhia nos últimos 
cinco anos.”

Os esforços mais vultosos 
feitos pela empresa na marca 
mãe, porém, são uma aposta cla-
ra no crescimento do segmento 
premium no País. Estimativas 

indicam que as marcas premium 
tem potencial para representar 
até 10% da categoria em até oito 
anos. Hoje, esse índice não chega 
a 5%. Mais do que dobrar de ta-
manho em um mercado que deve 
crescer dois terços no mesmo 
período, significa multiplicar por 
mais de três as receitas atuais do 
segmento. É por essa fatia que 
brigará a Budweiser. 

A Ambev, que tem mais de 90% 
do seu faturamento de cervejas 
proveniente da linha mainstre-
am, trabalha para trazer a marca 
americana de volta ao País no 
segundo semestre e fortalecer 
ainda mais seu vasto portfólio. 

O lançamento é aguardado pelo 
mercado há mais de um ano e 
vem sendo preparado pela Afri-
ca. Líder absoluta da categoria, 
com 68,2%, a companhia assiste 
de outro patamar a disputa pelo 
segundo posto. “Não há nenhum 
indício de que esse panorama vá 
mudar. Nos últimos quatro anos, 
essa participação variou entre 
65% e 71%. Não acredito que caia 
muito para baixo disso ou suba até 
80%”, diz Renato Prado, analista 
do Banco Fator, que acompanha 
o desempenho da Ambev.

Quem observa atenta ao sobe 
e desce do mercado é a Diageo, 
que mundialmente controla a 
Guinness. O presidente da em-
presa no Brasil, Alexandre Louro, 
tornou público o interesse na 
aquisição de uma cervejaria que 
produza em escala no País para 
atuar no segmento mainstream. 
“Temos batido na porta (das cer-
vejarias). Estamos no mercado 
como compradores”, afirma Louro. 
“A categoria cresceu dois dígitos 
em 2010 e ainda há muito espaço 
para crescer, especialmente com 
essa ascensão da classe média.” 
Os alvos óbvios seriam Petrópo-
lis e Schincariol. Ambas negam 
terem tido qualquer conversa 
sobre o assunto com a Diageo. (JF)

 

está ficando bem definido.”
Assim que forem fechados, 

os números do verão também 
poderão confirmar – ou não – 
outra tendência: a da ascensão 
da Petrópolis na briga pela 
vice-liderança do mercado. Com 
o amplo e consagrado domínio 
da Ambev, o segundo posto da 
categoria é o máximo que as 
demais concorrentes podem 
almejar em médio prazo. Em 
relatório da Nielsen divulgado 
em janeiro, a Petrópolis cresceu 
um ponto, chegando aos 10,5% 
(a maior participação em sua 
história) e contou com queda 
similar da Schincariol para en-
curtar a distância entre as duas 
para 0,6 ponto, ainda a favor da 
Schin. A Heineken aparece com 
participação de 8,5%. 

Vice-liderança
“A concorrência é muito di-

nâmica, mas nossa leitura é que, 
sem nenhuma ação agressiva 
de outras marcas, a tendência 
é essa (assumir a segunda posi-
ção)”, diz Douglas Costa, geren-
te de marketing da Petrópolis, 
apontando a possibilidade de ex-

pansão geográfica como fiadora 
de um crescimento superior da 
empresa em relação aos concor-
rentes. Liderada pela Itaipava, 
sua marca mais conhecida, a 
Petrópolis planeja uma chegada 
com força às regiões Norte e 
Nordeste, onde consegue um 
razoável reconhecimento do 
consumidor, mesmo não estando 
presente nos pontos de venda. 

Atualmente, o grupo opera ape-
nas no Sudeste e Centro-Oeste. 
Nos próximos dois anos, essas 
fronteiras serão ampliadas. 

Com a segunda posição ame-
açada pela primeira vez desde 
outubro de 2003, quando deixou 
a Femsa para trás, o presidente 
do grupo, Adriano Schinca-
riol, em recente entrevista ao 
Meio & Mensagem, afirmou 

estranhar a parca diferença nas 
participações entre a Petrópolis 
e a sua empresa. “É no mínimo 
estranho, nós, com 13 fábricas e 
eles, com quatro fábricas, terem 
quase a mesma participação. 
Não questiono os dados, mas 
não atuamos em cima da espe-
culação”, disse. Na briga pelo 
segundo lugar, a Schin tem como 
trunfo o ótimo desempenho na 
região Nordeste, onde chega a 
ser líder em alguns mercados. 

Estratégia de preços
Em meio ao cenário extrema-

mente otimista para a categoria, 
o Sindicerv enxerga um único 
senão no horizonte: o aumento 
dos impostos sobre bebidas 
anunciado pelo governo. O presi-
dente da entidade, Gilmar Viana, 
diz que a iniciativa pode refrear 
os investimentos previstos pe-
los fabricantes de cerveja para 
2011 – algo em torno de R$ 7,7 
bilhões, uma alta significativa 
em relação aos R$ 5,4 bilhões 
investidos em 2010. Ele calcula 
que o aumento no preço para o 
consumidor chegue aos 10%. Já 
Renato Prado, analista do Banco 
Fator, entende que outras vari-
áveis determinarão o reajuste 
dos preços finais. “A estratégia 
de preços será definida pela 
Ambev, que é a líder. A empresa 
pode decidir não repassar todo 
o aumento e sacrificar um pouco 
a sua margem para ter um ganho 
de share. Se realmente fizer isso, 
fica difícil para os outros (não 
seguirem)”, avalia.
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1452, p. 43, 28 mar. 2011.




