
Maior engarrafadora da Coca-
cola na América Latina, o gru-
po mexicano Femsa tem um
plano ousado de crescimento
para todo o seu sistema opera-
cional: saltar dos US$ 7,7 bi-
lhões alcançados em vendas
em 2010, para US$ 15,4 bilhões
até 2020. “Para isso, estamos
focando o nosso crescimento
nos mercados da América Lati-
na onde já temos operações”,
diz José Castro, diretor de rela-
ções com investidores da Coca-
cola Femsa.
O plano incluiu o aumento

das vendas, não só na na divi-
são de refrigerantes e sucos,
mas também no segmento de
lácteos. Também engloba as
operações de cerveja com aHei-
neken e das vendas da Imbera,
empresa do grupo, especializa-
da na venda de equipamentos
como refrigeradores para arma-
zenagem das bebidas.
A estratégia da companhia

passa necessariamente por fu-
sões e aquisições, inclusive no
Brasil, que, segundo Castro,
responde por 30% nos negó-
cios do grupo. Ele explica que o
setor é muito pulverizado, re-
pleto de engarrafadoras meno-
res. “Só no Brasil são outros
15”, contabiliza o executivo.
Por isso, o executivo acredi-

ta que há bastante espaço para

novas compras nesta e em ou-
tras frentes de atuação onde a
Femsa já opera. “Mas ainda não
temos nada em vista”, diz.
Quando o assunto é a priorida-
de de compras em algum mer-
cado específico, Castro é rápi-
do na resposta. “Olhamos to-
dos os países com a mesma
atenção. Isso faz parte de nossa
estratégia global de expansão.”

Apetite
Em 2008, a FEMSA, que tem
28,7% de participação na Coca-
cola Company e 20% da Heine-
ken, adquiriu todas as opera-
ções da envasadora dos refrige-
rantes da marca em Minas Ge-
rais, a Remil. O negócio foi fe-
chado por US$ 364 milhões.
Dando continuidade aos in-

vestimentos na região, no ano
passado, o grupo anunciou um
aporte de R$ 250 milhões na
construção de uma nova fábri-
ca na cidademineira de Itabiri-
to. Com previsão de conclusão
para o próximo ano, a unidade
terá capacidade para produzir
2,1 bilhões de litros de refrige-
rante por ano.
Em março do ano passado, o

grupo também adquiriu, em
parceria com a Coca-cola Com-
pany, o Grupo Indústrias Lác-
teas no Panamá, um dos maio-
res fabricantes de lácteos do Pa-
namá, dono das marcas Estrella
Azul e Del Prado. Com isso, a
empresa entrou definitivamen-

te no segmento e também am-
pliou sua produção de sucos,
mercado em que a demanda
vem crescendo bastante, espe-
cialmente no Brasil e no Méxi-
co, onde a marca Dell Vale é lí-
der nas vendas. “Queremos am-
pliar nossas vendas em lácteos,
chás, cafés e isotônicos tam-
bém”, revela Castro.
Ainda em 2011, o grupo tam-

bém integrou ao seu portfólio as
fábricas da Tampico, Cimsa e
Grupo de Fomento Queretano,

empresa engarrafadora dos re-
frigerantes da Coca-cola com
presença emquatro estadosme-
xicanos. Ao todo, são 35 plantas
da Coca-cola Femsa em nove
países da América do Sul e Cen-
tral, além de 200 centros de dis-
tribuição e mais de 215 milhões
de consumidores, sendo 50 mi-
lhões só no Brasil. Para Castro,
“o desafio está em crescermos e
chegarmos ao topo em marcas
onde ainda não somos líderes
nos mercados”. ■

ORio sedia a partir desta quinta-
feira o Festival Sud de France,
com a expectativa de movimen-
tar, somente durante os 15 dias
do evento,cerca de R$ 1,2 milhão
emvendasdiretasenovoscontra-
tos. Serão 15 importadores da re-
gião de Languedoc-Roussillon,
que vão apresentar 60 rótulos de
vinhos para aproximadamente
150 compradores de hotéis, res-
taurantes , delicatessens e super-

mercados do Rio. “Temos visto
uma evolução no volume de im-
portados. Com o festival, vamos
trazer para o Brasil o vinho desta
região com o objetivo de mostrar
durante o evento os produtos pa-
ra profissionais e, consequente-
mente, atrair o consumidor no
ponto de venda. O festival está
movimentando80pontosdeven-
danoRio", diz RogérioRebouças,
responsável pela organização e
marketing do festival.
Segundo ele, a região de Lan-

guedoc-Roussillon responde por
33% da produção de vinhos da
França. Rebouças comenta que o
interesse pelos vinhos produzi-
dosnesta região registraramcres-

cimento de 12% a 15%na impor-
tação. O preçomédio varia de R$
20aR$50nas redesdesupermer-
cados. O preço poderia ser ainda
maisacessível, não fossemoscus-
tos danacionalizaçãodoproduto.
Somente em abril, a região de
Languedoc jáhaviaexportadopa-
ra o Brasil cerca de 160mil garra-
fas, no valor de 500mil euros.
“Há um custo Brasil alto, tan-

to para o vinho nacional quanto
para o vinho importado. O con-
junto de impostos que precisam
ser pagos na importação dobra
o valor. Uma garrafa que sai da
França por 5 euros, passa a cus-
tar 10 euros ainda no porto. Isso
sem contar os demais impostos.

O Brasil teria que ter uma pauta
comum para produtores e im-
portadores. O vinho brasileiro é
caro e o preço alto atrapalha o
mercado como um todo".
De acordo como Instituto Bra-

sileirodoVinho(Ibravin)de janei-
roa agostode2012, houveumau-
mento de 10,06% no volume de
importaçõesdevinhos, enquanto
nomercado nacional, a produção
de vinhos finos cresceumenos de
1%. Países como França e Portu-
gal aumentaram consideravel-
mente as importações. A crise na
Europa pode ser um dos fatores.
Masooutromotivoparaqueoau-
mentodas importações-queatin-
giuopicode35%de janeiroa jun-

todesse ano- está ligada aopedi-
dode salvaguardadosprodutores
brasileiros, o que provocou uma
corrida na importação.
Diante da enxurrada de vinhos

importados chegando ao Brasil, o
mercadonacional procurouogo-
verno no começo do ano, solici-
tando salvaguardas contra o pro-
duto importado fora doMercosul.
O governo, por meio do Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior, já infor-
mou que não vai aumentar o im-
postodovinho importado.Apala-
vra final do governo ainda está
por vir e pode acontecer na for-
ma de cotas de importação para
países de fora doMercosul. ■

José Castro
Diretor de RI
da Femsa

Divulgação

Festival de vinhos noRio deve girar R$ 1,2milhão

“O desafio está em crescermos
e chegarmos ao topo em
marcas onde ainda não
somos líderes nos mercados”

George Frey/Bloomberg

Femsa quer dobrar as vendas
em 10 anos, para US$ 15,4 bi

Importadores da região de
Languedoc-Roussillon vão
apresentar 60 rótulos

Para atingir este objetivo, que inclui o segmento lácteo, focono crescimentonosmercados daAmérica Latina
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




