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Em 2004 a participação do segmento era de 30,2% do total de vendas do setor. 
Depois de atingir em 2002 o pico de 33% de participação no mercado nacional de 
refrigerantes, a parcela das marcas regionais como, por exemplo, Convenção, Arco 
Iris, Cajuína e Tubaína, vem apresentando retração nos últimos anos. A 
participação do setor caiu de 30,2%, em 2004, para 27% do total em 2005, 
segundo dados da Associação Brasileira da Indústria e Bebidas Não-Alcoólicas 
(Abir). No ano passado, as vendas totais de refrigerantes cresceram 1,75%, 
atingindo 12,42 bilhões de litros, ante os 12,2 bilhões de 2004.  
 
Antônio Carlos Franchini, vice-presidente da Associação dos Fabricantes de 
Refrigerantes Regionais Brasileiros (Afrebras) - entidade criada no ano passado - , 
afirmou que o setor, que de 1994 a 2002 cresceu a taxas médias de 10% ao ano 
(acima da média nacional de 5%), apresentou uma mudança de comportamento. 
Há três anos cresce apenas 2% em média, acompanhando o desenvolvimento geral 
do mercado.  
 
Franchini destacou o efeito da carga tributária como um dos principais fatores 
responsáveis pela redução. O executivo disse que a carga tributária para o setor 
subiu cerca de 15% de 2003 para cá. Em 2005, segundo o executivo, enquanto a 
carga tributária incidente sobre o valor final dos refrigerantes regionais chegou a 
46% a dos produtos nacionais ficou em 34%. A Abir afirmou desconhecer esse tipo 
de benefício para empresas de grande porte. A informação foi compartilhada pela 
Receita Federal que afirmou não existir nenhuma diferença na arrecadação de 
alíquotas tributárias no setor. O que pode acontecer é uma empresa se instalar em 
regiões que concedem benefícios, como a Zona Franca de Manaus, informou a 
Receita.  
 
A Coca-Cola Brasil informou que a legislação fiscal é aplicada uniformemente para 
toda indústria de refrigerantes, inclusive no que diz respeito a eventuais benefícios 
fiscais. A Coca-Cola tem sua fábrica de concentrados (xarope) instalada em 
Manaus, o que gera alguns benefícios tributários.  
 
Menos fábricas  
 
Um levantamento da Afrebras revela que metade das fábricas que produzem 
marcas regionais deixaram de existir nos últimos três anos. De acordo com 
Franchini, os últimos dados mostram que hoje não existem mais de 300 fábricas 
nesse segmento. Ele lembrou que em 2003 dados da Abir mostravam que existiam 
825 fábricas. No mesmo sentido, o número de marcas regionais de refrigerantes 
também caiu. Em 2003, eram em torno de 3,5 mil marcas e "hoje podemos 
assegurar que não existem mais de 1,5 mil marcas no mercado".  
 
 
Em contrapartida, a Coca-Cola conseguiu aumentar sua participação no mercado de 
refrigerantes, de 49% em 2002, subiu para 52,2% em 2004 e 54% em 2005. 
Colaboram para esse crescimento as ações para baratear custos com o maior uso 
das garrafas retornáveis. A Companhia de Bebidas das Américas (AmBev) presenta 
taxas estáveis em 17%, segundo a Afebras.  
 
kicker: A Afebras, associação que reúne o segmento, diz que metade das fábricas 
foram fechadas nos últimos três anos  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 fev. 2006. Indústria, online.
 



 


