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Depois da euforia, a ressaca. O
mercado de bebidas "ice", que ex-
perimentou um boom de cresci-
mento em 2001 e 2002, vive um
momento de acomodação de mar-
cas e redução do ritmo de expan-
são. Na época em que os volumes
da bebida dobravam a cada tri-
mestre, foram lançadas cerca de 50
novas marcas e sabores. Agora, al-
gumas empresas que disputam o
setor já falam em "frustração" com
o segmento e processo de depura-
ção de marcas. Chega-se a temer o
efeito do excesso de produtos ba-
ratos e qualidade duvidosa sobre o
futuro da categoria chamada rea-
dy-to-drink (pronto para beber).

"O que está acontecendo agora é
muito parecido com o 'coller' na
década de 80", diz Douglas Tsuki-
moto,-gerente da Pernod Ricard
Seagram do Brasil, dona da Orloff
Ice. "Na época, houve uma enxur-
rada de marcas baratas, que adi-
cionavam sabores ao vinho para
mascarar a falta de qualidade das
matérias-primas. A categoria aca-
bou sumindo do Brasil nos anos
90." A Orloff Ice foi lançada pouco
depois da pioneira Smirnoff Ice, do
grupo Diageo, beneficiou-se do
crescimento do mercado, mas hoje
tem uma participação de apenas
5,1%, ocupando a quinta coloca-
ção, segundo a última pesquisa
ACNielsen, de fevereiro/março.

A Smirnoff Ice continua líder
absoluta, mas vem perdendo par-"

ticipação de mercado a cada ano e
detém hoje 39,3% dos volumes. Em
segundo lugar no ranking já apa-
rece uma marca regional: com
8,4%, está a BiriNight, da Refrige-
rantes Imperial, ice líder na região
Centro-Oeste. Na terceira posição
marca presença um lançamento
da gigante Diageo, o Johnnie One,
à base de uísque, que com 6,3%
compensa parte da fatia perdida
pela empresa na marca Smirnoff
Ice. Em seguida, vem a 51 Ice, lan-
çada pela Companhia Müller de
Bebidas no final do ano passado.

"Os números estão entrando na
real", diz Alexandre Marconde, ge-
rente de promoções do grupo Tho-
quino, que faz a Kovak Ice. "Com
tantas marcas, é preciso dividir o
bolo". Tsukimoto, da Pernod, afir-
ma que a empresa nunca se "des-
lumbrou" com a categoria. "Nossa
aposta sempre foi conservadora e
o segmento atende hoje aos nos-
sos objetivos de rentabilidade." Já a
Cia Müller, uma das últimas gran-
des empresas de bebidas a ingres-
sar no mercado, acredita no poten-
cial de crescimento. "Haverá uma
tendência de estabilização, mas
não nos próximos dois anos", diz
Pyr Marcondes, consultor de co-
municação da Müller. "A depura-
ção no mercado se dará entre as
pequenas empresas."

De fato o mercado em volumes
continua a crescer, embora em rit-
mo menor que antes e com guer-
ras de preços no varejo. Segundo
dados da ACNielsen, foram vendi-
dos 1,5 milhão de litros no bimes-
tre fevereiro/março deste ano,
com um crescimento de 8% em re-
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lação ao bimestre anterior e 38%
na comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2002. Como trata-se de
um produto com distribuição
muito pulverizada, há controvér-
sias sobre os valor movimentado
no setor, estimado entre R$ 100
milhões e R$ 500 milhões pelas
empresas. No mundo, o segmento
movimentou US$ 5 bilhões em
2001, segundo a ACNielsen.

Lançado como uma simples
mistura de vodka e limão, o "ice"
ganhou um conceito mais amplo
nos últimos anos, de drinque indi-
vidual refrescante, consumido
principalmente por jovens e como
opção à cerveja. A Bacardi-Martini,
com a marca Breezer, e a Cia Müller

fizeram uma aposta ousada em sa-
bores, lançando quatro versões de
frutas. A Bacardi nega que o sabor
melancia estaria saindo do merca-
do, como comenta-se no setor, e a
Müller assegura que todas as frutas
(maracujá, tangerina, lima e li-
mão) estão fazendo sucesso.

Para as empresas de vodka e
aguardente que já enfrentavam
guerras de preços em destilados, o
lançamento de uma "ice" tornou-se
também uma forma de agregar va-
lor à sua marca principal. É o caso
da Kovak Ice, filhote da vodka Ko-
vak, e também da aguardente 51,
segundo os executivos das duas
empresa. "Para nós a 51 Ice ê estra-
tégica", diz Marcondes, da Müller.


