
O consumo de água mineral no
Brasil é marcado por discrepân-
cias. As características de cada
mercado variam conforme o de-
senvolvimento econômico lo-
cal e, dessa forma, ditam o per-
fil do produto procurado.

Segundo dados da consultoria
Nielsen, o Nordeste, onde predo-
mina a venda de galões de 20 li-
tros, é a região do país que mais
consome água mineral, com fa-
tia de 48% das vendas em volu-
me. O segundo lugar da lista é
ocupado por Minas Gerais, inte-
rior do Rio de Janeiro e Espírito
Santo que, juntos, respondem
por 12% do mercado. O Sul está
na terceira posição, com 10%, e
o mercado paulista, o mais popu-
loso, divide-se em Grande São
Paulo (8%) e interior (9%).

Na região Nordeste, 80% das
vendas corresponde a galões de
20 litros, enquanto em outras re-
giões, como Sul e interior paulis-
ta, esse produto responde por
40% e 30% do mercado, respec-
tivamente. Na Grande São Pau-
lo, por sua vez, cerca de 50% do
consumo é de garrafas de 1,5 li-

tro. O perfil do comércio e o fa-
tor preço explicam a diferença.
Em São Paulo, por exemplo, pre-
dominam as vendas no autoser-
viço, caso dos supermercados,
enquanto no Nordeste, o canal
tradicional (mercearias e pada-
rias) predomina, segundo Ber-
nardo Canella, analista de mer-
cado da Nielsen. ■ N.B.

Depois da guerra das cervejas e
da eterna briga entre Pepsi e Co-
ca-Cola, o consumidor brasilei-
ro pode se preparar para assistir
a batalha das águas. Com cresci-
mento na casa dos 16% no ano
passado, a água mineral deixou
de ser commodity para transfor-
mar-se num mercado com re-
ceita de R$ 2,1 bilhões em 2011.
Companhias como Coca-Cola,
Danone e Lindoya Verão prepa-
ram a artilharia para brigar pela
preferência do público.

Não é fácil. Afinal, não é o ti-
po de produto em que se possa
destinguir um sabor melhor
que o da concorrência, por
exemplo. A estratégia, até ago-
ra, têm duas frentes comuns: a
aposta em embalagens diferen-
ciadas e a comunicação direcio-
nada a um público específico.

Um dos trunfos recentes na
manga da Coca-Cola é uma no-
va embalagem. Neste mês, a em-
presa começou a distribuir a
água Crystal, marca carro-che-
fe de seu portfólio de águas, nu-
ma nova embalagem, batizada
de 'Eco', para São Paulo e Minas
Gerais. “Além de ser uma emba-
lagem feita a partir do etanol de
cana, é mais maleável porque le-
va menos plástico. Após o uso,
o consumidor poderá, então,
torcê-la. Ficará mais fácil para
reciclar”, diz Aliucha Ramos, di-
retora de marketing de Hidrata-
ção da Coca-Cola. O apelo sus-
tentável tem o objetivo de cair
nas graças do universo cada vez
maior de consumidores preocu-
pados com o meio ambiente e,
com isso, proteger seu lugar en-
tre os líderes do segmento.

Ao todo, as marcas da Coca-
Cola dominaram o setor de
águas no Brasil em dezembro de
2011. Segundo dados Nielsen, a
companhia deteve, naquele
mês, 17,3% das vendas, em vo-
lume, de embalagens até 10 li-

tros. Além da Crystal, comer-
cializada em solo paulista, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul e Santa Cantari-
na, a Coca-Cola tem as marcas
Vittalev, Charrua e Aquarius.

A Crystal, sozinha, deteve fa-
tia de 13,4% das vendas em vo-
lume no período. O seu maior
oponente é a Bonafont, da Dano-
ne, com fatia de 9,2%. Segundo
fonte do setor, a briga está cada
vez mais acirrada. “A Coca-Co-
la é líder em bares, restaurantes
e hotéis. Já no autosserviço, on-
de o consumidor escolhe a mar-
ca que vai comprar, a liderança
foi assumida pela Bonafont”.

O segredo da Bonafont tem si-
do a propaganda. Lançada em
2008, a marca alia a experiência
de beber água à beleza. Com is-
so, ganhou aliados, sobretudo,
entre o público feminino. “O ob-
jetivo da campanha Experiên-
cia 15, que alia o consumo regu-
lar de água a uma experiência
de beleza, é promover o consu-
mo de dois litros de água duran-
te 15 dias para que as pessoas
percebam o benefício do hábi-
to”, diz Gilda Mota, gerente de
produtos Bonafont. “A campa-
nha evidencia que, do mesmo
jeito que se cuida do corpo por
fora, é preciso cuidar dele por
dentro”, explica.

Para Carlos Alberto Lancia,
presidente da Abinam, que re-
presenta o setor, a movimenta-
ção da Danone reativou o merca-
do publicitário para o segmen-
to. “Outras marcas, como Crys-
tal e da Minalba, reforçaram in-
vestimentos nessa área. A Mi-
nalba não veiculava propagan-
das há 15 anos”. Além de comu-
nicação e embalagens, a agilida-
de para atender os clientes tam-
bém é passo importante. Por is-
so, a Lindoya Verão quer dobrar
seu número de centros de distri-
buição até 2013. “Um deles será
construído em São Paulo e o ou-
tro em Campinas”, diz César
Dib, presidente da empresa. ■

Érica Polo e Naiara Bertão
redacao@brasileconomico.com.br
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Walmart fecha parceria com MercadoPago
para ampliar comércio virtual

VAREJO

Mercado de shopping centers cresce 18,6%
com a inauguração de 22 empreendimentos

Rodrigo Capote

Crystal e Bonafont
disputam mercado
de R$ 2,1 bilhões

Nordeste é maior
comprador de água
Mercado nordestino é principal
do país; vendas de galão
de 20 litros predominam

O mercado de shopping centers brasileiro registrou em 2011
crescimento de 18,6% nas vendas em relação ao ano anterior,
atingindo um total de R$ 108 bilhões. Foram inaugurados 22
empreendimentos e média de 376 milhões de visitantes mensais,
segundo dados nacionais do Censo Abrasce 2011/12 e dados
coletados e analisados pela consultoria PwC.

O MercadoPago e o Walmart Brasil anunciaram ontem uma parceria
para o comércio eletrônico brasileiro. Os consumidores que
comprarem pelo site da rede de supermercados poderão parcelar as
compras em até 18 vezes e pagamento 100% on-line e em tempo real.
De janeiro a setembro de 2011, o Walmart teve crescimento de
123% no número de transações e 97% no volume de pagamentos.

Multinacional aposta em
embalagem mais fácil
de reciclar para ganhar
adeptos entre os
consumidores preocupados
com o meio ambiente.

A famosa missão espacial Apollo 11, que levou, em 1969,
o homem pela primeira vez à Lua, escolheu uma
água mineral brasileira para servir sua tripulação,
os astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael
Collins. A marca foi a Lindoya, de Águas de Lindóia (SP).

Preferência por
embalagens grandes
e pequenas varia
conforme região do
país. Preço e canais
de vendas são
principais motivos

EMPRESAS

Marcas, que estão entre as líderes do segmento de águas,
se preparam para brigar por consumidores em 2012

Xiemar Zarazúa
Presidente
Coca-Cola Brasil
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MERCADO DE ÁGUA 
MINERAL NO BRASIL

Setor tem crescido dois 
dígitos ao ano desde 
2006, em R$ milhões
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Fonte: Associação Brasileira de Indústria 
de Água Mineral (Abinam)
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.
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