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A indústria de refrigerantes nos Estados Unidos está cambaleando há, pelo menos, cinco anos. 
Embora ainda seja a mais expressiva, com uma fatia de 27,5% do mercado total de bebidas, 
essa participação vem caindo rapidamente. E quem mais cresce no vácuo deixado pelos 
refrigerantes no mercado americano é a água mineral e seus subprodutos, como a água com 
sabor.  
 
Em 2000, o mercado de água mineral nos Estados Unidos respondia por 9% do total de 
bebidas. No ano passado, já tinha alcançado uma fatia de 13,6%. O crescimento médio nos 
últimos cinco anos é de 9,8% ao ano.  
 
"A questão de saúde e bem-estar, além da obesidade tornaram-se importantes para o 
consumidor", disse Gary Hemphill, vice-presidente da Beverage Marketing Corporation, 
empresa especializada em pesquisa e consultoria na área de bebidas. Ele veio ao Brasil para 
participar do seminário Soft Drinks Latin America, que termina hoje em São Paulo.  
 
Nos EUA as empresas procuraram explorar nichos dentro de um mercado que nada tem de 
insípido, inodoro e incolor. O consumo de águas com valor agregado cresceu 220,4% no ano 
passado.  
 
Nesse segmento entram as águas com sabores - que podem ser de limão, laranja e cereja - e 
as águas funcionais, com um benefício adicional além da hidratação, como a adição de 
vitaminas. Esses nichos já movimentam US$ 455 milhões em 2005 e representam 14% da 
água mineral engarrafada. Entre as principais marcas negociadas nos EUA estão Fruit20, da 
Kraft, Aquafina da Pepsi e Dasani, da Coca-Cola.  
 
"Ao contrário do que se pensa, há grande espaço para inovação no mercado de águas e o 
consumidor está disposto a pagar mais por esse tipo de produto", diz Hemphill. "Os 
marqueteiros e os supermercadistas também gostam muito desse diferencial."  
 
No Brasil, a Coca-Cola lançou em março a Aquarius, água nos sabores limão e laranja. Por 
enquanto o produto tem distribuição limitada e está apenas em Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e 
Recife. Em julho, chega a Curitiba, Bauru e Belo Horizonte e a partir de setembro estará em 
todo o Brasil, inclusive na capital paulista. Segundo a Coca-Cola, a marca de água superou em 
três vezes a meta inicial da empresa, que não é revelada.  
 
Estudo da National Academy of Sciences, divulgado pela Coca-Cola, mostra que bebidas com 
sabor aumentam de 45% a 50% o consumo de líquidos entre jovens e adultos. "O objetivo da 
Coca-Cola com o lançamento de Aquarius é redefinir o mercado de água engarrafada no 
Brasil", diz Andréa Mota, diretora de marketing de novas bebidas da Coca-Cola.  
 
Segundo a executiva, o mercado de água mineral está crescendo rapidamente no Brasil, mas 
ainda predomina a baixa diferenciação de produtos. "Por isso trouxemos a água saborizada 
para o país." Na Argentina, as águas com sabor já representam 30% do mercado de águas 
engarrafadas.  
 
O mercado de refrigerantes ainda não é afetado diretamente pelas águas com sabor - até 
porque é um mercado incipiente - mas a obesidade já começa a ser vilã também no Brasil. 
Para o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não 
Alcoólicas, Hoche Pulcheiro, a discussão sobre obesidade é o grande desafio do momento para 
as empresas.  
 
"Viramos o grande vilão, mas o consumo per capita do Brasil com refrigerantes é de 75 
calorias por dia ou metade de um pãozinho", diz. No ano passado, a indústria de refrigerantes 
cresceu 5%, com volume de 13,5 bilhões de litros. 
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