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Estimulado pela mudança de hábitos dos consumidores que buscam produtos mais saudáveis e 
- em particular no Rio Grande do Sul - pelas estiagens que comprometeram o abastecimento 
em diversas cidades nos verões de 2004 e 2005, o consumo de água mineral já cresce mais do 
que o de refrigerantes no Estado. O movimento começa a animar novos investimentos como o 
da empresa Ijuí, que em agosto começará a envasar bombonas (garrafões) de 20 litros na 
região metropolitana de Porto Alegre, apesar da baixa rentabilidade e da concorrência 
provocada pela entrada de um número crescente de empresas no setor nos últimos anos, a 
maioria de pequeno e médio porte.  
 
O Sindicato das Indústrias de Cervejas e Bebidas do Estado não tem um cálculo preciso sobre 
as vendas locais de água mineral, mas o presidente da entidade e também da Vonpar, 
licenciada da Coca-Cola no Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, Ricardo Vontobel, 
estima que o consumo do produto vem crescendo numa faixa anual de 15% nos últimos 
quatro anos e deve repetir o desempenho em 2006.  
 
No ano passado, os gaúchos compraram cerca de 300 milhões de litros de água mineral, o 
equivalente a 40% das vendas de refrigerantes no período, e em 2006 o volume pode alcançar 
350 milhões, relata Nelson Eggers, presidente da Bebidas Fruki, que há quatro anos produz a 
marca Água da Pedra. Só a empresa, segundo ele, deve chegar aos 53 milhões de litros neste 
ano, com expansão de quase 20% sobre 2005, enquanto na linha de refrigerantes, a alta deve 
ficar em 14%, para 89,5 milhões de litros.  
 
Acostumado a freqüentar congressos e seminários sobre o setor, Eggers calcula que existam 
cerca de seis marcas de águas engarrafadas no Rio Grande do Sul, entre elas a própria Água 
da Pedra e outras tradicionais como a Charrua (da Vonpar), Sarandi e Ijuí, esta última com 80 
anos de mercado.  
 
O segmento que mais cresce, porém, é o das bombonas de 20 litros, que no caso da Ijuí 
representa 30% das vendas estimadas em 60 milhões de litros em 2006, explica o diretor de 
operação da empresa, Jorge Lodi.  
 
Conforme Eggers, da Fruki, mais de 20 empresas produzem água em bombonas no Estado. 
Algumas, porém, operam em situação irregular e chegam a vender o produto para o varejo na 
faixa de R$ 1, enquanto só os impostos sobre um garrafão de 20 litros chega a R$ 1,10. "É um 
mercado bastante prostituído", afirma Vontobel.  
 
Outro problema é a baixa rentabilidade. Na Vonpar, a água corresponde a cerca de 8% a 10% 
do volume dos refrigerantes, com 62 milhões de litros vendidos em 2005, e a menos de 5% do 
faturamento total da empresa, que alcançou R$ 800 milhões no ano passado.  
 
Segundo Vontobel, a companhia parou de produzir as garrafas de dois litros, porque a linha 
dava prejuízo, e concentrou-se nas embalagens de meio, um e meio e cinco litros. Mantém 
ainda uma posição de preço "mais elevado" e aproveita o sistema de distribuição de 
refrigerantes para colocar a água mineral no varejo e com isto diluir custos.  
 
Quem opera só com água mineral, como a Ijuí, vende as bombonas, que têm margens mais 
estreitas, num raio de até 200 quilômetros de distância, enquanto as embalagens menores, 
com e sem gás, são colocadas em mercado mais distantes, incluindo Santa Catarina, Paraná e 
Mato Grosso, explica Lodi.  
 
Por conta disto, a empresa que tem sede na cidade de mesmo nome, a 400 quilômetros de 
Porto Alegre, pretende inaugurar em agosto uma unidade de envase de bombonas na região 
metropolitana da capital, que responde por 50% das vendas, adianta o executivo.  
 
Na Fruki, que atua apenas no mercado gaúcho, além da distribuição compartilhada com os 
refrigerantes a estratégia para driblar a baixa rentabilidade inclui a verticalização de todas as 



etapas de produção, explica Eggers. De acordo com ele, a empresa tem sua própria linha de 
produção de embalagens PET de meio, um e meio e dois litros, o que garante maior controle 
sobre os custos. No segmento de garrafões de 20 litros, a escala mínima para garantir 
lucratividade é de 90 mil unidades por mês. "No inverno ficamos abaixo disto, mas no verão 
chegamos a 160 mil garrafões por mês", afirma o empresário. 
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