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RESUMO 

 

O presente trabalho buscou analisar o atual contexto da indústria de refrigerantes 

brasileira, levantando os principais fatores de mudanças nos hábitos de consumo tanto 

por fatores econômicos, como fatores de saudabilidade. Além disso, foram levantadas 

ações estratégicas das duas grandes empresas do setor que visam a adaptação dentro 

desse novo contexto. Para isso foi realizada a análise do cenário competitivo com base 

nas forças de Porter, foram levantados dados quantitativos da indústria por meio de 

fontes como ABIR e IBGE e dados qualitativos em relação aos motivos que levam os 

consumidores a mudarem seus hábitos de consumo. Os resultados apontam a crise 

econômica e a diminuição da renda disponível e fatores de conscientização na relação 

saúde e alimentação como principais fatores de mudanças nos hábitos de consumo, 

fazendo com que os consumidores passem a consumir outras marcas ou outros 

produtos, e então é possível identificar medidas como aquisição de novas marcas e 

produtos e a adaptação de fórmulas dos produtos e do portfólio de embalagens 

oferecidas. 

 

Palavras-chave: Refrigerantes, Hábitos de Consumo, Ambiente Competitivo, Forças de 

Porter 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this study is to analyze the present context of the Brazilian 

soft drinks industry, bringing up the factors that causes the changes in the consumption 

habits, both for economic factors as health related factors. Furthermore, the study 

presents a discussion about some strategic actions of the two big companies in this sector 

and how they are adapting to this new scenario. To achieve this it was realized an analysis 

of the competitive environment with support of the Porters five forces theory, quantitative 

data about the industry were raised in sources like ABIR and IBGE and qualitative data 

about the reasons why the consumers are changing their habits. The results shows the 

economic crisis and the dwindling of income and also the awareness about the relation 

between feeding and health as the main factors which makes the costumers opt for 

another brand or products. Then is possible to identify actions like the acquisition of new 

brands and products, and the adaption of the products recipes and the packaging 

portfolio.  . 

 

Keywords: Soft Drinks, Consumption Habits, Competitive Environment, Porters Five 

Forces Theory 
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1. Introdução 

 

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas 

não Alcoólicas (2017), os refrigerantes são classificados como bebida gaseificada obtida 

pela dissolução em água, de suco ou extrato natural, adicionada de açúcar ou 

edulcorantes (adoçantes) e que deve, obrigatoriamente, conter gás carbônico (CO2). As 

diferenças de sabor, aroma, aparência, qualidade dos produtos, se dá pelas diferentes 

escolhas e combinações dos ingredientes. 

 

A criação do refrigerante tem sua origem a partir da utilização de águas minerais 

gasosas na Europa, que foram muito utilizadas nas viagens marítimas, por ajudar na 

conservação da água e por acreditar-se que ajudavam na cura do escorbuto. Essa falsa 

interpretação sobre a cura do escorbuto, provavelmente ocorreu pelo uso do gás 

carbônico em misturas de suco de limão e lima, que são frutas que, realmente, 

combatiam a doença (HARGITT, 2006). Em 1871, é lançado o primeiro refrigerante com 

marca registrada nos EUA, a Lemon`s Superior Spakling Ginger Alea e em 1886, John 

Pemberton produz a primeira Coca-Cola, na Geórgia (DONATO, 2011). 

 

A primeira indústria de refrigerantes no Brasil teve seu surgimento em 1904, a 

segunda, em 1905 e até os anos 30 outras três foram fundadas (CRUZ, 2012). Os 

refrigerantes entraram de vez para o cotidiano dos brasileiros durante a década de 1920, 

depois passaram por um grande crescimento do consumo nos anos 50 com a chegada 

dos refrigeradores que auxiliaram no armazenamento da bebida, e recentemente, 

apresentaram um crescimento de 165% entre os anos 1988 e 2004 (LIMA; AFONSO, 

2009). 

 

O panorama de crescimento da indústria de refrigerantes no Brasil começa a mudar 

a partir de 2010, acumulando uma queda de 9,5% no volume produzido entre 2010 e 

2015, sendo 8% entre 2013 e 2015, segundo dados da ABIR (2017). Aliado a recessão 

econômica que o pais vem passando desde 2014, quando o PIB cresceu apenas 0,5%, 



 

Classified - Confidential 

segundo dados do IBGE (2016), temos também mudanças nos hábitos alimentares e de 

consumo.  

 

Pinheiro (2003) ressalta as mudanças nos hábitos alimentares e a importância de 

estudos multidisciplinares para analisar os diferentes aspectos da alimentação 

(econômicos, sociais, culturais e nutricionais), de forma a permitir o entendimento das 

causas das mudanças e suas consequências nos diferentes contextos econômicos. 

Dessa forma, dentro da indústria de refrigerantes é fundamental entender, dentro desses 

aspectos, quais são os que levam à redução do consumo.  

 

1.1 Formulação da Situação Problema 

 

A indústria de refrigerantes, vem passando por um momento de recessão junto à 

economia brasileira. Esse movimento de encolhimento no tamanho do mercado é algo 

novo para indústria de bebidas não alcoólicas, em geral, que sempre presenciou 

crescimentos substanciais até a chegada da presente década. 

 

Fatores econômicos, sociais, culturais e nutricionais têm levado as pessoas a 

consumirem menores quantidades de refrigerante, gerando impactos nos resultados 

dessa indústria. 

 

A grande questão para uma possível virada na queda do setor, é compreender e 

analisar quais são os fatores que possuem maior relevância na atual conjuntura e como 

as empresas conseguem reagir a esses movimentos de mudança e se adaptarem para 

atender esses novos hábitos de consumo. 

 

1.2 Objetivo do Estudo 

 

O objetivo deste trabalho é identificar, por meio da análise da literatura, quais são os 

principais fatores de mudanças nos hábitos de consumo que impactam o consumo da 
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indústria brasileira de refrigerantes, compreendendo os fatores econômicos que forçam 

essas mudanças e a opção por questões de saúde e bem-estar sob a visão da indústria. 

 

Além disso, o trabalho busca compreender o atual cenário da indústria e então 

identificar algumas das principais medidas tomadas pelas grandes empresas do setor, 

como elas tem se posicionado diante das mudanças, avaliando as decisões de acordo o 

ambiente competitivo e o posicionamento e estratégia das marcas.  

 

A relevância do estudo se justifica pelos resultados do setor de refrigerantes no Brasil, 

que em 2014 ocupava a posição de terceiro maior mercado do mundo, atrás dos Estados 

Unidos e México (Júnior; Galinari; et al, 2014). Além disso, a indústria de fabricação de 

refrigerantes e de outras bebidas não alcoólicas (exceto águas envasadas) empregou 

54% dos trabalhadores da indústria de bebidas no ano de 2014, segundo dados da 

Pesquisa Industrial Anual (PIA), realizada pelo IBGE (2015). 

 

A delimitação clara de espaço e tempo na realização do estudo é fundamental para 

que o foco seja mantido, e o trabalho possa ser realizado da melhor maneira. Dessa 

forma, o estudo se restringe ao mercado brasileiro de refrigerantes em questões 

espaciais, e o foco temporal na presente década, que corresponde ao período em que o 

setor começou a encolher. 

 

1.3 Organização do Estudo 

 

O capitulo 1 contextualiza o leitor dentro do universo que será tratado no estudo e faz 

o levantamento da situação-problema que será analisada. Nesse momento, também é 

definido o objetivo do trabalho, delimitando claramente o escopo do projeto e quais são 

suas delimitações, além de suas razões e sua relevância.  

 

O capitulo 2 abrange a revisão da literatura, levantando os conceitos importantes para 

a realização e interpretação do estudo.  
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O capitulo 3 explicita a metodologia adotada para a realização do estudo, elucidando 

como serão realizados a coleta e análise de dados e indicando as grandes fontes de 

informações.  

 

O capitulo 4 é dedicado a análise detalhada da indústria de refrigerantes brasileira, 

destacando como o mercado está divido entre as empresas e fazendo uma análise em 

relação ao ambiente competitivo atual. 

 

O capitulo 5 trata da análise das mudanças nos hábitos de consumo, por meio do 

levantamento de dados e reflexões sobre esse novo consumidor. A partir disso é feito o 

levantamento do cenário de posicionamento das empresas frente ao cenário desafiador 

atual focando nos fatores levantados anteriormente. 

 

Por fim, o capitulo 6 abordará a conclusão, levantando os principais aprendizados e 

resultados do estudo realizado, quais são as aplicações do estudo, e o levantamento de 

ideias a serem abordadas em estudos futuros. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1 Marketing 

 

Marketing é uma expressão anglo-saxônica derivada do latim mercari, que significa 

comércio, ato de trocar, comercializar, e por muitas vezes buscou se uma tradução para 

a palavra, mas sem sucesso pela dificuldade em encontrar um único termo que 

expressasse todos os conceitos englobados (TAVARES, 2003, p.36). O marketing é 

comumente associado apenas à propagandas e vendas, mas ele não se resume apenas 

a isso. 

 

Segundo o dicionário Michelis “Marketing é o conjunto de operações que envolvem a 

vida do produto, desde a planificação até o momento que é adquirido pelo consumidor. 

Marketing está ligado diretamente ao sucesso do negócio e como os consumidores 

reconhecem aquela marca e seus produtos. Para Al Ries (1993), marketing é 

desenvolver uma estratégia diferenciada de posicionamento capaz de penetrar e ocupar 

a lembrança do público-alvo como a marca número um na sua mente, de forma exclusiva 

e singular. 

 

 Kotler (2000, p.34) defende que fazer marketing é satisfazer as necessidades e 

desejos do cliente, sendo o dever da organização fornecer o valor desejado ao cliente 

em troca do lucro. A importância do marketing dentro do contexto de uma economia 

extremamente competitiva também é ressaltada por Kotler, que destaca que com 

compradores cada vez mais bem informados e racionais e com uma vasta gama de 

opções de escolha, as empresas que se destacam são aquelas que tem seu processo 

de entrega de valor ajustado, proporcionando e comunicando um valor superior. 

 

Shimoya e Zela (2002) destacam que sendo o cliente a principal razão para a 

existência das empresas, as ações que influenciarão negativa ou positivamente na sua 

satisfação, estão diretamente ligadas ao marketing. Na busca por entender os anseios e 
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desejos dos consumidores, o conceito do marketing mix contribui no direcionamento e 

elaboração das estratégias para atender os clientes. 

 

2.1.1 Marketing Mix 

 

O conceito de marketing mix, ou composto de marketing como também é conhecido, 

foi criado em 1960 por Jerome E. McCarthy, quando na primeira edição do seu livro 

“Basic Marketing: a managerial approach” apresentou o conceito chamando de 4Ps, que 

eram originalmente: product, place, promotion e price (que foram traduzidos como 

produto, praça, promoção e preço de forma a manter os 4Ps). Com auxílio das definições 

de Shimoya e Zela (2002), os 4Ps podem ser caracterizados da seguinte maneira: 

a) O produto deve ser obrigatoriamente aquilo que o cliente deseja, atendendo suas 

expectativas e satisfazendo suas necessidades. Dessa forma, esse pilar está 

relacionado com a definição do que a empresa oferta, definindo quais são os 

atributos, tanto tangíveis como intangíveis, que serão oferecidos, assim como todo 

o ciclo de vida do produto, tendo sempre como orientação o que os consumidores 

anseiam. 

b) O preço significa encontrar o preço justo que o cliente busca para aquele produto, 

não podendo ser nem muito elevado – fazendo com que o cliente sinta que não 

vale a pena pagar aquele valor pelo o que é oferecido – nem tão baixo de forma 

que o leve a considerar que há algo errado com o produto, recusando-o. É 

importante lembrar que o preço também se relaciona à percepção da marca e não 

só do produto, e sendo assim marcas mais valiosas na visão do cliente tem mais 

chances de serem escolhidas, mesmo com o preço mais alto que a concorrência. 

c) A praça, também conhecida como ponto de venda ou ponto de distribuição na 

literatura, é disponibilizar o produto deseja pelo preço justo aos clientes em um 

local em que ele possa compra-lo no momento que desejar. Apesar de parecer 

simples, significa entender onde existirá demanda para o seu produto e como 

realizar a distribuição de maneira efetiva. 

d) A promoção pode ser facilmente interpretada de forma errada pela diferença no 

conceito comum da palavra em português e o termo original em inglês. O conceito 
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de promoção aqui não está relacionado essencialmente a descontos e prêmios, 

mas sim à propaganda, ou seja, o modo como divulgamos o produto aos clientes. 

O verdadeiro sentido desse ponto é promover a sua marca e produto e suas 

soluções, fazendo com que a mensagem da sua marca chegue aos ouvidos 

certos, utilizando as maneiras e canais certos para atingir seu público. 

 

Os 4 Ps também podem ser sintetizados em quatro perguntas que resumem o 

objetivo do composto de marketing. O produto é o que você vende (PRODUTO)? Por 

quanto o produto deve ser vendido (PREÇO)? Onde o produto será vendido (PRAÇA)? 

Como será feita a promoção do produto (PROMOÇÃO)? 

 

A importância do mix é ajudar a nortear as companhias nas suas tomadas de 

decisões, não apenas sobre como vender mais, mas em como ser efetivo na conquista 

dos clientes e manutenção dos mesmos. A principal lição dos 4Ps do marketing é sobre 

como ouvir e buscar entender o que o público deseja, observando todos os fatores que 

influenciam no momento da escolha, sendo eles outros concorrentes ou mudanças de 

paradigmas, e assim minimizar seus riscos e maximizar suas chances de sucesso na 

busca por cativar os clientes em um mercado de constante mudança. 

 

2.1.2 Marca 

 

O termo anglo-saxônico Brand tem sua origem no antigo escandinavo brandr, que 

significava o ato ou efeito de marcar. As cabeças de gado eram marcadas com o intuito 

que os criadores fossem capazes de distinguir a propriedade do animal, valorizando 

aqueles que eram reconhecidos pela qualidade de seu gado (FEITOSA, 2009).  

 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) diz que “a 

marca é o DNA de uma empresa e é o que conecta o cliente ao produto. Por isso, ela 

precisa demonstrar a capacidade do negócio para atender às necessidades do 

consumidor, garantindo satisfação e melhor experiência de quem escolhe o seu 

empreendimento. “ 
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Em 1930, Richard Deupree assumia a presidência da P&G, e trazia consigo um forte 

ideal que encorajava a inovação por parte dos funcionários. Influenciado por esse 

incentivo por parte Deupree, Neil McElroy, após retornar de um período na Inglaterra, 

sugeriu que cada marca da P&G tivesse seus próprios gerentes e assistentes dedicados 

às atividades de marketing para a marca. Em 13 de maio de 1931, Deupree aprovou o 

plano de McElroy e surgia então o sistema de gerenciamento de marca (LOW, 

FULLERTON, 1994).  

 

As marcas são parte fundamental do marketing há mais de cem anos, mas somente 

a partir dos meados do século XX é que elas passaram a ser discutidas seriamente 

(TAVARES, 2003, p.45). As empresas passam a perceber a importância da marca como 

identidade do produto, sendo a forma como o consumidor associa aquela marca a 

companhia e traz consigo todos os valores que são associados à empresa. Scott 

Bedbury traz uma definição clara sobre o que é marca. 

 

A marca é o somatório do bom, do ruim, do feio, e do que não faz parte 

da estratégia. É definida tanto pelo seu melhor produto quanto pelo 

pior. É definida tanto pela propaganda premiada quanto por aqueles 

anúncios péssimos que acabaram sendo aprovados e, como era de se 

esperar, mergulharam no esquecimento. É definida tanto pelas 

realizações de seu melhor funcionário - aquele que se destaca e nunca 

faz nada errado - quanto pelos percalços do pior empregado que você 

podia ter contratado. É definida também pela sua recepcionista e pela 

música que seus clientes ouvem enquanto esperam ao telefone. Para 

cada grandiosa manifestação do CEO, com palavras escolhidas a 

dedo, a marca é definida também pelos comentários negativos de um 

consumidor, entreouvidos em um corredor ou em uma sala de bate-

papo na internet. As marcas absorvem conteúdo, imagens, sensações 

efêmeras. Tornam-se conceitos psicológicos na mente do público, 

onde podem permanecer ou não para sempre. Como tal, não se pode 

controlá-las por completo. No máximo é possível orientá-las e 

influenciá-las. 

                                                                        (BEDBURY, 1990, p. 6) 

 

Sendo assim, a marca é a sumarização de todas as percepções que o cliente tem 

em relação àquela marca. Assim como uma boa propaganda ou um bom atendimento 

podem gerar resultados positivos, o contrário também pode acontecer impactando 
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negativamente a imagem. A criação e manutenção de uma marca forte não é função de 

uma área em especifico, e nem apenas daquelas pessoas que ocupam os cargos altos, 

mas passa por todos os funcionários de todas as áreas e de todos os níveis. 

 

Aaker (1996, p.20) traz o conceito de conscientização da marca que é a presença 

de uma marca na mente dos consumidores. A conscientização é medida de acordo com 

as maneiras que os consumidores lembram de uma marca, variando entre o 

reconhecimento (Você já esteve exposto a essa marca?), a recordação (Quais são as 

marcas desta categoria que você consegue lembrar?), o top of mind (a primeira marca 

lembrada) e por fim a marca dominante (a única lembrada). E essas características vão 

muito além do que apenas memorização. 

 

As marcas são consideradas como o ativo mais perdurável de uma empresa por 

alguns analistas, elas duram mais que os produtos e instalações das empresas 

(FEITOSA, 2009). O valor da marca é oriundo da sua habilidade em criar um significado 

exclusivo, destacado e positivo na mente dos clientes (SERRALVO, FURRIER, 2004). 

Para isso é fundamental um posicionamento inteligente da marca, e o que segundo 

Kotler, habilita a empresa a estruturar o composto de marketing. 

 

Se as empresas percebem a importância em ter uma marca forte tem para o seu 

negócio, por que nem todas conseguem executar bem o desenvolvimento de suas 

marcas tornando-as sólidas? Aaker (1996, p.37) define oito fatores diferentes que 

dificultam o desenvolvimento de marcas, são eles: 

a) Pressão para competir em termos de preço: em todos os setores esse é um 

elemento que assume papel de destaque, forçada pelo poder dos grandes 

varejistas, consumidores que procuram opções mais baratas, pelo crescimento 

reduzido e pela capacidade saturada da categoria. 

b) Proliferação dos concorrentes: reduz os nichos de mercados disponíveis, 

diminuindo as opções de posicionamento e tornam a implementação menos 

eficiente por ficar mais difícil conquistar e conservar uma posição. 
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c) Fragmentação da mídia e dos mercados: envolvem o crescimento de 

complexidade no mercado, onde existem tantas alternativas de formas de 

comunicação e distribuição, mas ainda deve se manter uma coordenação e 

coerência nas ações tomadas mantendo o posicionamento forte e claro para todos 

consumidores. 

d) Envolvimento de marcas e produtos múltiplos: no passado, as marcas eram 

claramente definidas e delimitadas, mas hoje uma mesma marca é vista em 

diversos produtos e em diversas ocasiões, e essa complexidade dificulta o 

gerenciamento das marcas. É fundamental que além de conhecer a própria 

identidade, as marcas entendam o seu papel em cada contexto, e também o 

relacionamento entre marcas e submarcas, tanto estrategicamente como em 

relação às percepções dos consumidores. 

e) Tendência a modificar estratégias: muitas vezes existem pressões internas que 

forçam as mudanças na identidade de uma marca e/ou sua execução, mesmo 

que a marca ainda traga resultados ou nem mesmo tenha atingido todo seu 

potencial ainda e isso acaba por desconstruir tudo que foi trabalhado  

f) Preconceito contra a inovação: apesar de existir a tendência em buscar por 

inovações, também existe um incentivo para a manutenção do panorama do 

mercado competitivo, visto que qualquer mudança resultará em custos e riscos. 

No entanto, acaba por causar uma vulnerabilidade aos concorrentes agressivos 

que tem pouco a perder ou estão dispostos a aceitar os riscos. 

g) Pressão para investir em outros pontos: outra pressão interna que é muitas vezes 

impulsionada pela ganância, que ao estabelecer uma marca forte, passa a 

acreditar que ela já é autossustentável e que existem outras oportunidades de 

investimento melhores ainda, o que quando feito sem o devido planejamento, gera 

resultados negativos para a marca que já era sólida e não traz os resultados nesse 

novo investimento. 

h) Pressão por resultados a curto prazo: as empresas estão cada vez mais 

preocupadas com os resultados imediatos e na geração de valor para o acionista 

no hoje. Além disso, indicadores de desempenho de longo prazo são mais 

complexos e imprecisos – é muito mais difícil medir o valor da marca, ou do capital 
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humano, do que os resultados financeiros e de vendas que a empresa está tendo 

no atual período. 

 

2.2 Estratégia e Ambiente Competitivo 

 

A palavra estratégia tem sua origem no meio militar da Grécia Antiga, em que 

Strategus era o comandante em chefe e estratégia referia-se à arte do comandante em 

chefe dirigir as grandes operações de uma campanha militar (MURRAY, 2011, p.61). A 

competição significa que as organizações devem pensar em formas de atingir os 

melhores resultados, considerando que as concorrentes também estarão fazendo o 

mesmo para si mesmas (PEDROZO; BEGNIS; ESTIVALETE, 2005).  

 

No ambiente competitivo a estratégia consiste em um plano de ação que irá trazer 

vantagens frente às concorrentes, e segundo Quinn (2006, p.29) uma estratégia bem 

formulada se baseia em suas competências e deficiências internas relativas, as 

mudanças antecipadas no ambiente e movimentos contingentes dos oponentes, 

ajudando na organização e alocação de recursos.  

 

Existem diferentes indicadores para analisar o resultado de uma estratégia como 

custos, lucro, produtividade, entre outras variáveis medidas internamente. A participação 

no mercado tem uma vantagem por condensar diferentes fatores determinantes ao 

desempenho, como os citados anteriormente, mas também a questão de atender 

adequadamente demandas dos consumidores, que é elemento chave para a 

preservação e melhoria das participações de mercado (FARINA, 1999).  

 

O estudo sério da estratégia como disciplina de gestão empresarial é geralmente 

creditado ao livro “Estratégia competitiva”, escrito por Michael Porter e publicado em 

1980 (MURRAY, 2011, p.62). Porter (2004) diz que “A essência da formulação de uma 

estratégia competitiva é relacionar uma companhia ao seu meio ambiente” e ressalta a 

importância da análise da estrutura industrial como forte influenciadora das regras 

competitivas, bem como das estratégias potencialmente disponíveis para a empresa. 
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2.2.1 O modelo das cinco forças 

 

A ideia de estratégia competitiva de Porter, o levou a elaborar o modelo de cinco 

forças, que dada a sua relevância são reconhecidas com “As cinco forças de Porter”. A 

importância da análise da estrutura industrial dada por Porter é originada no paradigma 

da organização industrial que utiliza o modelo Estrutura-Conduta-Desempenho - ECD 

(DONATO, 2011).  

 

Os primeiros estudos do modelo ECD são atribuídos a E. Mason e posteriormente ao 

seu aluno de PhD, J. Bain, que deu seguimento à linha teórica de Mason. Esses trabalhos 

iniciais buscavam uma relação de causalidade entre as variáveis, ou seja, uma relação 

entre a estrutura e o desempenho de mercado. A ideia central é que a estrutura da 

indústria impulsiona a conduta das empresas e consequentemente o desempenho do 

mercado. (LOPES, 2016). 

 

Murray (2011) cita a estratégia de Porter como uma forma de sair do modelo de 

“concorrência perfeita”, onde os participantes no mercado competem entre si, diminuindo 

os preços, aumentando a qualidade e mantendo os lucros em níveis modestos. As 

empresas deveriam então criar uma forte posição para seu produto ou serviço, e a 

capacidade de conseguir adquirir essa forte posição estratégica dependem das cinco 

forças competitivas. 

2.2.1.1 Ameaça de entrada de novos concorrentes 

 

A intensidade dessa força depende das barreiras de entrada existentes e a reação 

que os concorrentes já existentes podem tomar. Novas empresas chegam ao mercado 

com novas visões, com o desejo de conseguir seu espaço e muitas vezes com recursos 

substanciais. Aquisições dentro da indústria por parte de companhias de outros 

mercados, deve provavelmente ser vista como uma entrada, mesmo sem a criação de 

uma entidade inteiramente nova, uma vez que as companhias que realizam a aquisição 

costumar utilizar seus recursos para causar uma mudança completa. (PORTER, 2004). 
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As barreiras de entrada são o primeiro grande desafio para a empresa que deseja se 

inserir em um mercado. Porter (2004) define seis fontes principais de barreiras de 

entrada: 

a) Economias de Escala: referem-se à redução no custo unitário de um produto ou 

operação conforme o volume absoluto por período aumenta. Elas atuam como 

barreira por forçarem as novas empresas a assumirem grandes riscos entrando 

em larga escala ou sujeitarem-se a desvantagem de custo entrando em baixa 

escala, sendo ambas opções extremamente perigosas. A economia de escala 

pode se relacionar a toda uma área funcional ou derivar de determinadas 

operações ou atividades. 

b) Diferenciação do Produto: significa que os concorrentes já existentes possuem 

uma marca forte com o sentimento de lealdade de seus clientes desenvolvidos. 

Ela faz os novos entrantes efetuarem despesas pesadas para tentar superar esse 

vínculo criado com os clientes. Esse tipo de investimento envolve alto risco, por 

não possuir valor residual e ainda existir a chance da entrada falhar. 

c) Necessidades de Capital: em muitas indústrias são necessários altos 

investimentos iniciais, e cria uma barreira de entrada, principalmente quando o 

capital é requerido para atividades arriscadas e irrecuperáveis, como publicidade 

ou pesquisa e desenvolvimento (P&D).  Outras aplicações do capital, além da 

instalação da produção, são crédito ao consumido, estoques ou cobertura dos 

prejuízos iniciais. 

d) Desvantagens de custo, independentes do tamanho: algumas vantagens de custo 

que não estão relacionadas ao porte ou possíveis economias de escala podem 

ser vantagens para as empresas já estabelecidas. A curva de aprendizagem e a 

curva de experiência, tecnologias exclusivas, acesso às melhores fontes de 

matéria-prima, subsídios governamentais, localização favorável, são alguns dos 

fatores que podem gerar vantagens para empresas existentes, além daqueles 

relacionados ao porte e escala. 

e) Acesso a canais de distribuição: é claro que o novo concorrente deve assegurar 

a distribuição de seus produtos e serviços. Por exemplo, produtos vendidos em 
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varejistas devem ganhar espaço de seus concorrentes para conseguir expor seu 

próprio produto, e para isso precisa de recursos e esforços. Quanto mais limitados 

os canais e estiverem e quanto maior for a ocupação dos atuais concorrentes, 

mais difícil é a entrada, podendo atingir o nível que seja necessário que a empresa 

crie seus próprios canais de distribuição. 

f) Política Governamental: o Governo tem o poder de limitar ou impedir a entrada 

em indústrias por meio do controle de licenças de funcionamento e limites ao 

acesso a matérias-primas. Podem acontecer também por meio de restrições mais 

sutis, como controles de poluição ou índices de segurança, que podem acarretar 

em um maior investimento inicial para os potenciais entrantes. 

 

As barreiras de entrada não são estáticas, elas se modificam conforme as condições 

que foram citadas também mudam, pois, patentes expiram, marcas mudam seu 

posicionamento, economias de escala se ajustam. É destacado também que algumas 

empresas podem ter mais facilidade em superar essas barreiras por disporem de 

recursos ou competência que lhes permita superar as adversidades. 

 

2.2.1.2 Intensidade da rivalidade entre concorrentes 

 

A rivalidade entre os concorrentes acontece pela pressão ou oportunidade de assumir 

um novo posicionamento no mercado. Na busca por melhores posições no mercado, as 

empresas adotam táticas como concorrência de preço, publicidade, introdução de novos 

produtos, serviços diferenciados e melhores garantias ao cliente. A rivalidade pode ser 

definida como consequência de uma série de fatores estruturais: 

a) Concorrentes números ou bem equilibrados; 

b) Crescimento lento da indústria; 

c) Custos fixos ou de armazenamento altos; 

d) Ausência de diferenciação ou custos de mudança; 

e) Capacidade aumentada em grandes incrementos; 

f) Concorrentes divergentes; 

g) Barreiras de saídas elevadas. 
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2.2.1.3 Pressão dos produtos substitutos 

 

Todas os concorrentes de uma indústria estão competindo também com as indústrias 

que fabricam produtos substitutos, que são aqueles que apesar de não serem 

exatamente da mesma categoria, são capazes de realizar função similar. Os produtos 

substitutos fazem pressão sobre os lucros da indústria de acordo com a atratividade da 

relação preço-desempenho deles. Além de limitar os lucros em tempos normais, 

reduzem as fontes de riqueza possíveis em tempo de prosperidade.  

 

Do ponto de vista estratégico, os produtos substitutos que exigem maior atenção são 

aqueles que estão sujeitos a tendências que melhoram sua opção excludente preço-

desempenho em relação aos produtos do setor, ou são produzidos por setores de alta 

rentabilidade.  

 

2.2.1.4 Poder de negociação dos fornecedores 

 

O poder de negociação por parte dos fornecedores pode ser exercido basicamente 

de duas formas, pela ameaça do aumento dos preços ou a redução da qualidade dos 

bens e serviços oferecidos. Os fornecedores poderosos sugam a rentabilidade da 

indústria quando ela é incapaz de repassar o aumento de custos em seus produtos. As 

principais condições que tornam fornecedores fortes são: 

a) O mercado dos fornecedores é dominado por poucas companhias e é mais 

concentrado que a indústria que compra os bens ou serviços; 

b) O fornecedor não é forçado a lutar contra produtos substitutos na venda para a 

indústria; 

c) A indústria não é um cliente importante para o grupo fornecedor; 

d) O produto dos fornecedores é um insumo importante para o negócio do 

comprador; 

e) Os produtos do grupo de fornecedores são diferenciados ou o grupo desenvolveu 

custos de mudança; 
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f) Representam forte ameaça de integração para a frente, invadindo o setor dos 

compradores. 

 

Apesar de geralmente os fornecedores serem associados como outras empresas, a 

mão-de-obra também deve ser reconhecida como um fornecedor. Setores onde a mão-

de-obra é altamente especializada e escassa, ela é capaz de exercer pressão como um 

fornecedor. 

 

Os fatores que determinam a força dos fornecedores estão sujeitos a mudanças e 

normalmente está fora do controle da empresa. O que a empresa deve fazer, é buscar 

um melhor posicionamento frente aos riscos pela sua estratégia, por exemplo, buscando 

reduzir possíveis custos de mudança. 

 

2.2.1.5 Poder de negociação dos clientes 

 

Da mesma forma que os fornecedores, os clientes também são capazes de forçar a 

baixa dos preços, exigir melhor qualidade ou cobrar maior prestação de serviços. As 

condições de força para o grupo de compradores são: 

a) É concentrado ou compra em grandes volumes; 

b) Os produtos adquiridos no setor são padronizados ou não diferenciados; 

c) Os produtos adquiridos no setor são componentes dos produtos dos compradores 

e representam parcelas significativas de seus custos; 

d) Seus lucros são baixos, cirando um forte incentivo para a redução dos custos de 

suas compras; 

e) Os produtos da indústria não são importantes para a qualidade dos produtos ou 

serviços dos compradores; 

f) O produto do setor não economiza o dinheiro do comprador; 

g) Representam forte ameaça de integração para trás, incorporando o produto do 

setor. 
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No caso dos varejistas, o poder de compra é determinado pelas mesmas regras, com 

o adicional de que eles são capazes de ampliar esse poder quando conseguem exercer 

influência sobre as decisões de compra dos consumidores. Isso significa que varejistas 

que conseguem influenciar a decisão dos seus clientes ampliam seu poder de 

negociação, uma vez que conseguem estimular ou não às vendas aos consumidores 

finais. As grandes redes de varejo acabam tendo um grande poder de barganha na hora 

de adquirir os produtos e em negociações de espaços físicos e de exposição. 
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3. Metodologia 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 

O presente trabalho se classifica como uma pesquisa exploratória, segundo a 

taxonomia de Gil (2007), uma vez que o objetivo do estudo é proporcionar maior 

familiaridade com o problema. O objetivo da pesquisa é aprimorar as ideias sobre os 

fatores que levam a retração do consumo de refrigerantes no Brasil por meio do 

levantamento bibliográfico relacionado às mudanças nos hábitos de consumo, bem como 

obter uma maior compreensão de como esses fatores influenciam as empresas e como 

elas reagem a esses estímulos. 

 

O estudo aplica abordagem quantitativa no que tange a análise da indústria de 

refrigerantes, utilizando recursos de representações gráficas para auxiliar nas análises 

de evolução dos resultados indústria. A abordagem qualitativa é aplicada na análise dos 

fatores que impactam a indústria e a reação das empresas atuantes no mercado, como 

foco em ações dos dois grandes grupos do setor e no grupo de marcas secundárias. 

 

O embasamento teórico do trabalho foi realizado por meio do levantamento 

bibliográfico, utilizando diversas fontes bibliográficas, como livros de leitura corrente, 

livros de referência e publicações periódicas, de acordo com a classificação de Gil 

(2007). O levantamento teórico sobre estratégia e ambiente competitivo se baseou 

principalmente na literatura de Michael Porter, que é uma das principais referências no 

assunto. 

 

Para o levantamento dos resultados da indústria de refrigerantes são utilizadas fontes 

como ABIR, SICOBE, AFREBRAS, IBGE. Dados sobre mudanças nos hábitos de 

consumo foram buscados em resultados de pesquisas realizadas nos últimos dois anos 

por empresas que com alto grau de reconhecimento na área de análises de consumo e 

dos consumidores, principalmente, The Nielsen Company que está presente em mais de 

100 países e tem como foco auxiliar o entendimento do comportamento dos 

consumidores. 
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3.2 Estratégia da Pesquisa 

 

O presente estudo tem seu início na identificação de uma situação problema e a 

formulação da mesma (a recessão da indústria de refrigerantes), e a definição do objetivo 

que é buscar alguns dos fatores que impactam nesse resultado e analisar como o 

mercado está reagindo bem como o posicionamento das grandes empresas frente a esse 

contexto. 

 

Para a análise do comportamento da indústria e dos consumidores foi realizada uma 

revisão de conceitos de marketing, marca, estratégia e ambiente competitivo. Para o 

entendimento completo dos conceitos que baseiam o estudo é realizado o levantamento 

bibliográfico, onde se busca o embasamento teórico em grandes influenciadores de cada 

área e nas suas principais teorias e definições. 

 

A etapa seguinte consistiu no levantamento e análise de dados relevantes ao tema. 

Esse passo consiste em compreender o setor que está sendo estudado, tanto no 

ambiente micro como no macro, analisando os resultados da indústria, os principais 

concorrentes, fornecedores, como é o ambiente competitivo. Nesse ponto, a situação-

problema é ilustrada com mais clareza, uma vez que contextualiza toda a situação do 

setor. 

 

Após o claro entendimento do contexto da situação-problema, é realizado o 

levantamento em relação as mudanças nos hábitos de consumo que influenciam no 

resultado da indústria. São levantados fatores tanto econômicos como fatores 

relacionados à saúde e bem-estar levantados em pesquisas realizadas por instituições 

que trabalham diretamente com o tema. 

 

A partir do momento que as causas da situação são identificadas, é possível 

identificar nas ações e estratégias das empresas, medidas que são tomadas de forma a 

contornar ou se adaptar a situação. Os dados e as motivações dessas medidas são 

levantados através do site das empresas e entrevistas publicadas com pessoas 
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responsáveis pelas mudanças. As medidas são identificadas de acordo com as 

mudanças nos hábitos dos consumidores que elas buscam endereçar e atender, de 

forma a entregar o valor desejado. 
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4. A Indústria de Refrigerantes 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o atual contexto da indústria de 

refrigerantes no Brasil analisando o ambiente competitivo e como o modelo das cinco 

forças e o conceito de marca se encaixam nele. Para isso, é levantado uma breve 

fotografia do setor de bebidas brasileiro como um todo e aspectos gerais do setor de 

refrigerantes. No segundo passo, é feito o levantamento de quais são as principais 

empresas na indústria de refrigerantes e a análise mais detalhada do setor 

 

4.1 Panorama do Setor de Bebidas 

 

Com base na lista de produtos da Pesquisa Industrial Anual (PIA) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2014, as bebidas estão agrupadas em 

cinco segmentos: refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas, cervejas, aguardentes e 

outras bebidas destiladas, vinhos e águas envasadas. A tabela 1 indica os percentuais 

de participação em valor e volume de cada bebida nas suas respectivas classes e no 

setor bebidas como um todo. Em termos de volume, temos os refrigerantes como 

principal produto, seguidos por cervejas e chopes, que juntos representam 79,7% da 

indústria de bebidas brasileira. 

 
 

Tabela 1: Participação em volume e valor de cada segmento da indústria de bebidas (continua) 

 

Volume Valor Volume Valor

Malte, cervejas e chope 100,0% 100,0% 35,0% 38,6%

Cervejas e chope 100,0% 100,0% 35,0% 38,6%

Águas envasadas 100,0% 100,0% 14,2% 2,9%

Águas minerais naturais, sem adoçantes ou aromatizantes inclusive gaseificadas99,5% 98,6% 14,2% 2,9%

Água purificada adicionada de sais minerais, sem adoçantes ou aromatizantes, inclusive gaseificadas0,5% 1,4% 0,1% 0,0%

Fabricação de refrigerantes e de outras 

bebidas não alcoólicas
100,0% 100,0% 46,3% 51,2%

Águas minerais e águas gaseificadas com 

adoçantes ou aromatizantes
0,8% 0,6% 0,4% 0,3%

Bebidas energéticas 0,8% 0,9% 0,3% 0,5%

Bebidas isotônicas 0,4% 0,5% 0,2% 0,3%

Bebidas não alcoólicas de outros tipos, exceto 

guaraná natural, sucos ou refrescos de frutas 0,6% 0,7% 0,3% 0,3%

Guaraná natural pronto para consumo 0,3% 0,3% 0,1% 0,2%

Preparações em xarope para elaboração de 

bebidas, exceto para fins industriais
0,2% 0,2% 0,1% 0,1%

Preparações em xarope para elaboração de 

bebidas, para fins industriais
0,5% 26,3% 0,2% 13,5%

Refrigerantes 96,5% 70,3% 44,7% 36,0%

Participação na classe Participação no setor
Segmento
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Tabela 1 – Participação em volume e valor de cada segmento da indústria de bebidas (conclusão) 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014) 

O setor de bebidas é caracterizado pela acirrada competitividade das empresas, seja 

pelo baixo valor unitário do produto em algumas categorias (como refrigerantes e água), 

seja pelo alto valor unitário (como vinhos tipo champanha, uísques, vodca). A relação de 

valor unitário fica clara na tabela 1, quando observamos a diferença entre a participação 

em volume e a participação em valor, onde os produtos de baixo valor unitário 

apresentam participação em volume maior do que valor, e os de alto valor apresentam a 

relação contrária, sendo mais representativos em valor do que volume. 

4.2 Aspectos Gerais do Mercado 

 

A demanda da indústria de refrigerantes sofre influência de fatores econômicos, 

socioculturais, demográficos, ambientais e os principais determinantes da demanda são 

renda per capita, estilo de vida e eventos, faixa etária e gênero, clima e facilidade de uso 

e acesso (DONATO, 2011). Além disso apresenta forte tendência sazonal, tendo seus 

picos de consumo em datas comemorativas (como Natal, Ano Novo, Carnaval) e também 

no verão com a conjuntura tanto do clima e influência de eventos, fluxo de turistas e 

férias escolares (JUNIOR; ALVES; SANTOS, 2016). 

 

Aguardentes e outras bebidas destiladas 100,0% 100,0% 2,9% 4,5%

Aguardente de cana-de-açúcar (cachaça ou 

caninha); rum ou tafiá
76,6% 53,7% 2,2% 2,4%

Aguardente de vinho ou de bagaço de uva 

(conhaque, brande, etc.)
1,2% 2,1% 0,0% 0,1%

Bebidas alcoólicas destiladas de outros tipos (p. 

ex. aguardente de frutas, gim e genebra, etc.)

12,9% 22,7% 0,4% 1,0%

Borras e despedícios das destilarias 0,7% 0,1% 0,0% 0,0%

Licores 0,2% 0,4% 0,0% 0,0%

Uísques 2,0% 12,3% 0,1% 0,6%

Vodca 6,4% 8,7% 0,2% 0,4%

Vinho 100,0% 100,0% 1,5% 2,8%

Misturas de bebidas fermentadas e de bebidas 

não alcoólicas com fermentadas
36,9% 26,8% 0,6% 0,7%

Mosto de uvas fermentado 1,6% 2,6% 0,0% 0,1%

Sidra e outras bebidas fermentadas (perada, 

hidromel)
2,2% 3,1% 0,0% 0,1%

Vermutes e outros vinhos de uvas frescas e 

aromatizados
2,4% 2,6% 0,0% 0,1%

Vinhos de uvas, exceto do tipo champanha 51,8% 50,5% 0,8% 1,4%

Vinhos de uvas frescas, tipo champanha 

("champagne")
5,1% 14,4% 0,1% 0,4%



 

Classified - Confidential 

O setor de refrigerantes brasileiro é o terceiro maior do mundo, no entanto, tem um 

baixo volume de consumo per capita quando comparado com E.U.A e México que são 

os dois maiores mercados. A má distribuição de renda é um fator que limita o potencial 

de crescimento do consumo per capita, uma vez que restringe o consumo de uma parcela 

significativa da população. 

 

Mesmo com toda representatividade e potencial do setor, a indústria de refrigerantes 

tem passado por um encolhimento na presente década, tendo sido intensificado a partir 

de 2013. Segundo dados da ABIR (2017), o volume de produção de refrigerantes em 

2016 foi 15,0% menor do que o volume em 2010. No mesmo período o segmento de 

bebidas não alcoólicas prontas para beber acumula um crescimento de 13,7%, 

principalmente pelo crescimento da produção de águas minerais. O gráfico abaixo 

mostra as variações do volume do setor bebidas não alcoólicas, com as categorias de 

refrigerantes, sucos e néctares prontos e água mineral destacados. 

 
Figura 1: Crescimento do volume de bebidas não alcoólicas versus ano anterior entre 2011 e 2016 

 
Fonte: Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas (2017) 

 

4.3 Principais Empresas 

 

A maior fatia do mercado é concentrada em duas grandes empresas. O maior 

fabricante desse mercado é a The Coca-Cola Company que atua através do Sistema 

Coca-Cola Brasil, composto pela Coca-Cola Brasil em conjuntos com grupos 

empresarias independentes, que são os fabricantes autorizados que atuam em regime 

de franquia. Em segundo lugar fica a Ambev S.A., que trabalha com instalações próprias 

para produzir suas marcas próprias e a empresa trabalha ainda com a produção e 

distribuição das marcas da PepsiCo no Brasil. No ano de 2017, a Coca-Cola Brasil em 
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conjunto com a Ambev representaram mais de 78% da participação em volume no 

mercado de refrigerantes (AC NIELSEN, 2018).  

 

A outra parcela do mercado é preenchida pelos fabricantes regionais que são 

empresas de menor porte, também reconhecidas como “marca B”. Um dos grandes 

impulsos para esses fabricantes foi a introdução das embalagens PET que permitiram 

que colocassem seus produtos em supermercados em embalagens de grande volume 

(Júnior; Galinari; et al, 2014). O uso da embalagem PET permitiu também a oferta de 

maior variabilidade no tamanho de embalagens (DONATO, 2011). 

 

As marcas B quando olhadas individualmente não possuem grande relevância em 

âmbito nacional por serem pequenos e médios produtores, e principalmente por serem 

focados regionalmente. No entanto, essas empresas possuem grande apelo com o 

público local e muitas possuem grande tradição na região em que atuam, e dessa forma 

quando vistas em conjunto conseguem ser representativas capturando uma parcela do 

mercado. 

 

A Coca-Cola que é a grande líder do mercado está consolidada nessa posição por 

muito tempo, e não apenas no mercado brasileiro, mas no mercado mundial. Isso se 

transforma em vantagens competitivas que ajudam na manutenção da posição de 

liderança, como vantagens de escala e altos investimentos em marketing que ajudam a 

sustentar a imagem e identificação da marca. 

 

As peças publicitárias buscam fazer a associação dos refrigerantes com momentos 

de comemoração, festa, confraternização familiar. O foco do marketing das empresas 

líderes não busca apenas convencer o consumidor ou informar as características do 

produto, mas sim, construir relacionamentos, fazer a associação com momentos 

marcantes, ou simplesmente transmitir uma imagem de otimismo às pessoas (DONATO, 

2011). 

 

O foco do marketing de refrigerantes trabalha na identidade do produto, e na forma 

que o consumidor associa a marca e todos os valores da empresa. A pesquisa “Top of 

Mind: categoria Top do Top” realizada pelo Instituto Datafolha que é uma das principais 

pesquisas nacionais sobre as grandes marcas, premiou pelo quinto ano consecutivo a 

Coca-Cola (ao lado de Omo, Nike e Samsung). A categoria “Top do Top” aponta os 

nomes mais citados à pergunta: “Qual é a primeira marca que lhe vem à cabeça? “ 

 

Alcançar o nível de marca top of mind passa pela criação do significado exclusivo, 

destacado e positivo na mente dos clientes, gerando um grande valor para a empresa. 

A criação desse significado por parte da Coca-Cola, passa pela associação com grandes 

datas comemorativas como o Natal, grandes eventos como a Copa do Mundo Fifa e os 

Jogos Olimpicos, e pelas mensagens de otimismo transmitida pelas ações publicitárias 
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e na forma de slogan, como foi o caso do slogan “Abra a felicidade” que foi utilizado em 

2009 e 2016. 

 

 

4.4 Cenário Competitivo 

 

Como foi observado anteriormente, o mercado de refrigerantes está altamente 

concentrado em duas grandes empresas que juntas dominaram mais de 78% do 

mercado em 2017. Nessa seção, busca-se compreender o impacto de cada uma das 

cinco forças de Porter e como elas se aplicam nesse setor, e junto com isso destacar os 

principais fatores que impactam o desenvolvimento das marcas de pequenas e médias 

empresas. 

 

A ameaça de entrada de novos concorrentes está presente pela facilidade da 

produção dos refrigerantes que depende apenas da simples mistura de poucos 

ingredientes. Apesar dessa facilidade, outras barreiras de entrada se apresentam de 

forma forte, sendo as principais delas nesse mercado a diferenciação do produto e o 

acesso aos canais de distribuição. As duas grandes empresas do setor possuem marcas 

muito forte que já estabeleceram um alto grau de lealdade em seus clientes, fazendo 

com que seja mais difícil para que novas entrantes rompam esse vínculo. Além da 

relação com os consumidores finais, os grandes fabricantes já possuem relações 

também com os grandes canais de distribuição (principalmente os grandes varejistas), 

que estabelece a outra grande barreira para os novos entrantes que não conseguem 

ocupar grandes espaços nesses canais. 

 

As marcas B desenvolveram estratégias para possibilitar a quebra das barreiras de 

entrada. Primeiramente, elas atuam de forma regional, reduzindo seus custos logísticos 

e trabalhando em escala para aquela região. Apesar de muitos clientes adquirirem esse 

vínculo de fidelização, a indústria de refrigerantes é altamente influenciada pelas 

variações de preço, e dessa forma as marcas regionais buscam competir em pontos de 

preço menores. A barreira dos canais de distribuição, é superada pela utilização dos 

mercados menores, como pequenos comércios de mercearias, padarias e outros que 

atendem a população local. 

 

A popularização das embalagens PET na década de 90 foi fator crucial para diminuir 

as barreiras de entrada. Antes da garrafa PET eram utilizadas essencialmente as 

embalagens de vidro retornável, o que implicava em altos custos para aquisição de 

garrafas e garrafeiras, complexidade logística na operação e dificultava a troca de 

marcas por parte do consumidor visto que ele deveria ter o vasilhame ou pagar um valor 

maior para adquirir outro vasilhame. Dessa forma a chegada dessa nova tecnologia foi 

essencial para redução das barreiras de entrada e possibilitar a expansão das Marcas 

B.  
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A intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes é mais forte entre os 

dois grandes competidores (Coca-Cola e Ambev). A rivalidade com as Marcas B é 

acirrada regionalmente, onde algumas marcas conseguem grande representatividade a 

passam a incomodar as duas gigantes do setor. As principais táticas adotadas no setor 

são a concorrência por preço (principalmente por parte das “Tubaínas”, mas sendo 

praticada por Coca-Cola e Ambev também) e a publicidade (que por necessitar de 

grandes investimentos é mais facilmente adotada pelos grandes fabricantes). 

 

A pressão dos produtos substitutos é provavelmente a força que exerce a maior 

influência no setor atualmente. A indústria de refrigerantes está inserida na indústria de 

bebidas não alcoólicas prontas para o consumo, e a maior parte dessa indústria 

apresenta produtos que podem substituir os refrigerantes, como néctares e sucos. No 

período entre 2010 e 2016, o volume do mercado brasileiro de néctares e sucos prontos 

cresceu 69,1% segundo dados da ABIR (2017). A tabela 2 mostra o crescimento do setor 

de néctares entre 2010 e 2016.  

 

Tabela 2: Volume de néctares e sucos prontos entre 2010 e 2016 

 
Fonte: Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas (2017) 

Os refrigerantes são compostos basicamente por quatro ingredientes: água, 

açúcar (ou edulcorantes), extratos concentrados e gás carbônico. Por serem matérias-

primas simples com alta disponibilidade em território nacional, excluindo assim a 

dependência por importações (com exceção do xarope utilizado nas bebidas à base de 

cola), e pela força do setor de refrigerantes, a influência dos fornecedores não consegue 

ser tão impactante. No que tange as máquinas e equipamentos, principalmente 

relacionado ao maquinário para linhas de alta velocidade, o poder de negociação dos 

fornecedores consegue ser maior, uma vez que são poucos fornecedores, e os principais 

são estrangeiros (Júnior; Galinari; et al, 2014). 

 

No caso do setor de refrigerantes, os clientes são os pontos de venda como 

supermercados, bares, mercearias, padarias. O poder de negociação dos clientes está 

concentrado principalmente nos grandes varejistas e nas grandes redes de lanchonetes, 

bares, restaurantes. É fundamental a manutenção de uma boa relação com esses 

grandes clientes, de forma que as negociações consigam atender aos interesses de 

ambas partes. O poder dos clientes causa um impacto maior aos pequenos fabricantes, 

uma vez que os mesmos não possuem tanto poder de negociação, nem caixa disponível 

Volume de produção do mercado brasileiro de néctares dos anos de 2010 a 2016
Ano Volume (em 1.000 litros) Variação Anual (em %)

2010 743.739

2011 861.25 15,8%

2012 987 14,6%

2013 1.137.024 15,2%

2014 1.306.441 14,9%

2015 1.258.103 -3,7%

2016 1.257.894 0,0%
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para investir na relação com os clientes, fazendo com que seja uma barreira para as 

marcas menores. 

 

 Após a análise das forças de Porter, é possível observar dentre os fatores listados 

por Aaker, que os principais que dificultam o desenvolvimento das marcas das pequenas 

e médias empresas de refrigerante, são a pressão para competir em termos de preço e 

a proliferação dos concorrentes. As marcas B possuem grande dependência das 

estratégias de preço para expandirem seu mercado, e como visto anteriormente, as 

barreiras de entrada nesse mercado são poucas, então existem diversas pequenas e 

médias empresas no setor que fragmentam a indústria nesse nicho. Apesar desses 

fatores, algumas empresas conseguem desenvolver sua marca através do apelo ao 

público local e a tradição desenvolvida na região, por exemplo a empresa pernambucana 

Frevo Brasil que tem como importante aspecto em sua estratégia de marketing o 

regionalismo da marca e sua identificação com o povo nordestino (MACHADO; 

OLIVEIRA; FILHO, 2004).  
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5. Análise dos Consumidores e da Indústria 

 

O presente capítulo é busca fazer um levantamento acerca das mudanças nos 

hábitos de consumo do brasileiro que impactam a indústria de refrigerantes, buscando 

entender as motivações do consumidor. Após o entendimento desse novo consumidor, 

será feito uma análise desse novo ambiente e a estratégia das empresas para se 

adaptarem para atenderem essas necessidades e desejos de consumo.  

 

5.1 Mudanças nos Hábitos de Consumo 

 

Os hábitos de consumo são características relacionadas ao comportamento do 

consumidor. Respondem questões como: quando, o porquê, como e onde as pessoas 

decidem ou não comprar um produto ou serviço (INSIDER, [2015]). O entendimento dos 

hábitos de consumo é etapa fundamental para conhecer o público-alvo e potencializar 

as vendas tornando a oferta do seu produto mais atraente aos clientes. 

 

Dentro do atual contexto de instabilidade político-econômico do país, com a 

população enfrentando dificuldades financeiras e sem uma visão segura do futuro, os 

consumidores buscam alternativas na hora de consumir para driblar esses obstáculos. 

Além de fatores econômicos, temos também fatores sociais e uma população mais 

consciente no geral, que busca cada vez mais entender o que está consumindo e quais 

são suas consequências, levando a outro tipo de mudança também. 

 

O presente capítulo busca compreender como os padrões de consumo tem mudado 

nos últimos anos em termos, de produto, praça, preço e promoção. Serão levantados 

estudos sobre os consumidores e como eles adaptam seus padrões na indústria de 

bebidas. 

5.1.1 Fatores Econômicos 

 

Na crescente busca por economia no contexto de crise financeira, o preço assume 

cada vez mais papel central no planejamento. Nesse cenário, a indústria busca se 

destacar frente aos concorrentes realizando ações temporárias de redução de preço. 

Dados da Nielsen (2016) apontam que em 90% das categorias de bebidas, a importância 

dos descontos aumentou. 

 

Em questão de praça, as mudanças se dão principalmente por questões econômico 

financeiras. A racionalização de consumo começa pela adaptação na frequência de ida 

aos pontos de venda, que reduz 4,3% quando comparado o ano de 2015 com 2013 

(NIELSEN, 2016). A redução na frequência de visitas aos comércios indica que os 

consumidores optam por realizar a “compra do mês” ao invés de pequenos 

abastecimentos durante o mês inteiro. 
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Corroborando com a queda da frequência, é apontado que as pessoas economizam 

com lazer fora do lar, reduzindo o consumo fora de casa. Um estudo nacional realizado 

pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(2016), aponta que diante da crise econômica, o brasileiro optou por abrir mão de gastos 

com atividades de lazer. Os principais itens que sofreram cortes em virtude da crise, 

foram saídas para bares e restaurantes, viagens e compras de roupas, acessórios e 

sapatos.   

 

Figura 2: Principais cortes do brasileiro em virtude da crise. 

 
Fonte: Serviço de Proteção ao Crédito e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (2016) 

 

A redução do consumo fora do lar é mais uma forma de buscar economia, uma 

vez que o custo de um produto em um bar ou restaurante é muito maior que em um 

supermercado. Os consumidores adaptam dessa forma a ocasião de consumo, optando 

por ter seus momentos de lazer dentro de casa e não mais na rua. 

 

Com as famílias tendo cada vez mais o hábito da “compra do mês” e trazendo o 

seu consumo da rua para dentro de casa, um canal de venda que vem apresentando 

crescimento expressivo são os Atacados. Na indústria de bebidas, o Atacado vem 

fazendo cada vez mais o papel de canal de abastecimento substituindo os 

supermercados, uma vez que 48% dos itens são comuns a ambos os canais, e 82% 

deles mais barato, sendo 13% mais competitivos (NIELSEN, 2016)  

 

Uma outra atitude comum no corte de gastos se refere a troca dos produtos que 

eram comprados por marcas ou segmentos mais baratos. No caso da indústria de 

refrigerantes, a Nielsen (2016) aponta que 80% do volume perdido foi por troca com 

outros produtos, principalmente suco em, que concentra 44% desse volume. A troca por 
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marcas também é realizada, abrindo espaço para as marcas regionais que ganham força 

dentro desse cenário. 

 

Como a atuação das marcas B é regional, a cidade de Niterói no estado do Rio de 

Janeiro será utilizada para ilustrar a atuação dessas marcas nos últimos anos. A cidade 

conta com a presença de duas marcas regionais expressivas que juntas somaram 27% 

de participação de mercado em 2017, o que representa um crescimento de 8,6 pontos 

percentuais a partir de 2013. O gráfico abaixo ilustra o crescimento dessas duas marcas 

durante esse período (AC Nielsen, 2018).  

 

Figura 3: Evolução da participação de mercado de duas marcas regionais em Niterói/RJ. 

 
Fonte: AC Nielsen (2018) 

5.1.2 Fator Saúde e Bem-Estar 

 

Soprepeso, obesidade, problemas de saúde como hipertensão e diabetes são 

algumas das consequências da má alimentação e que vem ganhando cada vez mais 

atenção. Dados da FAO e OPAS (2017) indicam que mais da metade da população 

brasileira está com sobrepeso e 20% das pessoas adultas são atingidas pela obesidade. 

Entre 2010 e 2014 houve um crescimento de três pontos percentuais na taxa de 

sobrepeso e dois pontos na taxa de obesidade. 

 

Em pesquisa realizada pela Nielsen (2017) em relação ao grau de prioridade que os 

consumidores dão às questões de saúde, foi constatado com que os consumidores 

latino-americanos em geral estão mais preocupados com os problemas de saúde e 

buscam alimentos locais, frescos e orgânicos. No caso do Brasil, 54% buscam produtos 

com baixo teor de açúcar, 56% com baixo teor de gordura e 68% buscam produtos 

frescos. 

 

Convergindo com as necessidades de saudabilidade e bem-estar existem as 

tendências de conveniência e praticidade, que são motivadas pelo ritmo de vida nos 

centros urbanos e mudanças na estrutura tradicional das famílias. A busca por 
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praticidade faz crescer a procura por refeições prontas, alimentos de fácil preparo, 

embalagens práticas. O resultado das duas tendências juntas é o aumento da demanda 

de alimentos convenientes, tais como bebidas à base de frutas, snacks de vegetais, 

iogurtes, etc (FIESP, 2010). 

 

O maior nível de exigência do brasileiro na hora de escolher seus alimentos leva a 

um outro hábito que é a leitura das informações nos rótulos. Na pesquisa realizada pela 

Nielsen (2017), 76% dos entrevistados no Brasil afirmam ler os rótulos para se informar 

sobre o conteúdo nutricional. O estudo da FIESP (2010) ressalta também a importância 

do rótulo como ferramenta de garantia da qualidade confiabilidade do produto, 

construindo a credibilidade do produto. Nesse cenário, os rótulos assumem papel mais 

importante ainda como estratégia de marketing e diferenciação do produto, sendo 

utilizado para comunicar aos clientes as vantagens do seu produto e atrai-los. 

 

5.2 Adaptação da Indústria 

 

Tendo em mente os novos padrões de consumo e as motivações dos consumidores, 

é feita a análise de como as empresas, com foco na Coca-Cola Brasil estão se 

posicionando frente ao atual cenário da indústria de refrigerantes, tanto nos aspectos 

econômicos como sociais. O principal movimento das grandes empresas é a expansão 

do seu portfólio oferecendo mais opções aos consumidores. Essa adaptação é feita de 

diferentes formas, como aquisições, lançamentos de novos produtos, novas categorias, 

novas embalagens e até mesmo reformulação da receita de alguns produtos. 

 

A adaptação faz parte da estratégia das empresas como forma de trazer vantagens 

no ambiente competitivo, visto que aquela que entender e entregar o que seus clientes 

querem estará na frente de seus concorrentes. James Quincey, atual presidente da The 

Coca-Cola Company, destacou em fevereiro de 2017 durante a conferência do 

Consumer Analyst Group of New York (CAGNY) o objetivo da empresa em ser uma 

companhia de bebidas completa (MOYE, 2017). Esse discurso ressalta a importância 

das empresas em se adaptarem e se alinharem às mudanças no gosto e nos hábitos de 

compra do consumidor. 

 

5.2.1 Aquisições e Expansões de Categoria de Produtos Não Carbonatados 

 

Nos últimos anos, a Coca-Cola Brasil realizou algumas aquisições como o caso da 

Verde Campo que é uma empresa de laticínios, negócio que nunca fez parte do portfólio 

Coca-Cola no Brasil, produzindo iogurtes, queijos frescos e maturados, requeijão e 

creme de leite. Esse novo grupo de produtos traz um mundo de possibilidades para a 

empresa, trazendo uma nova variedade de opções para seus consumidores, com 

produtos que buscam atender diferentes demandas do dia-a-dia. Por ser uma categoria 
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nova ao negócio central da empresa, ainda agrega valor no quesito de conhecimentos e 

habilidades, trazendo toda uma bagagem dentro do setor e sendo notoriamente uma 

marca com alto grau de inovação, como foi o caso do lançamento da linha de iogurtes a 

base de leite sem lactose em 2011, sendo a primeira do país (JANSEN, 2018). 

 
Esse movimento de entrar em novos segmentos também acontece com a Ambev, 

apesar de ter sido em um negócio no qual a Coca-Cola já atuasse. Em abril de 2016, a 

Ambev comprou a marca de sucos “do bem” também com o objetivo de expandir e 

fortalecer a atuação da divisão de não alcoólicos da companhia. Além de adentrar no 

mercado de sucos, a marca agrega na plataforma de saudabilidade da companhia, uma 

vez que a marca sempre trouxe dentro de si esse conceito de produtos mais naturais e 

saudáveis e carrega essa imagem frente aos seus consumidores. 

 
Um último exemplo de aquisição também acontece por parte da Coca-Cola, mas com 

um produto um pouco mais familiar para o seu negócio, que foi a compra da marca AdeS, 

que apesar de serem alimentos feitos de soja, estão mais próximos do negócio de sucos 

de companhia não sendo algo totalmente novo, mas que também agrega um grande 

valor ao portfólio. Outro ponto de diferença na compra da marca AdeS é que não foi um 

movimento apenas da Coca-Cola Brasil, mas sim da Coca-Cola na América Latina junto 

com a Femsa, que é o maior engarrafador da Coca-Cola na América Latina presente em 

diversos países e com sede no México (CALDAS, 2016). Essa aquisição reforça que o 

compromisso de expansão de portfólio da The Coca-Cola Company é um compromisso 

global, e a preocupação em trazer mais opções de bebidas não carbonatadas não é 

exclusividade do Brasil. 

 
Além dos casos de aquisições que essas grandes empresas vêm fazendo com o 

objetivo de oferecer opções mais saudáveis, existe também o processo de ampliação do 

portfólio das marcas já existentes. Esses novos produtos buscam trazer inovações na 

forma dos nutrientes que são oferecidos, fazendo a redução de conservantes e outros 

compostos que são adicionados, mudanças de sabores e na adição de açúcar. Como 

exemplo temos os casos das ampliações do portfólio das marcas Del Valle e Crystal, 

ambas da Coca-Cola, que contribuem no aumento dos produtos não carbonatados. 

 
A marca de sucos Del Valle chegou ao Brasil em 1997 e foi comprada pela Coca-

Cola no ano de 2007 em movimento similar à compra da marca AdeS. Apesar de ser 

uma marca já consolidada no dia-a-dia dos consumidores, a Coca-Cola vem buscando 

ampliar os produtos que são oferecidos através da marca, oferecendo produtos para os 

diferentes tipos de ocasião e público-alvo. Telma Alvarenga (2017) diz que o “Del Valle 

Nutri” chega com o objetivo de oferecer um produto que os pais se sintam confortáveis 

em colocar no lanche dos filhos, oferecendo uma solução prática e saudável com adição 

de nutrientes atendendo às novas demandas dos clientes ; outra nova linha é a “Del Valle 

100% Fruta” que vem para oferecer um produto que possa atender à demanda por 
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produtos mais naturais e é justamente o nicho onde pequenas empresas têm achado 

espaço para entrarem e crescerem (SALOMÃO, 2017).  

 
A marca Crystal começou como mais uma marca de água mineral no mercado, mas 

no ano de 2017 trouxe mais um produto para sua linha, a Crystal Sparkling. Essa nova 

marca chega ao Brasil seguindo uma tendência que cresce em outros países como EUA 

e Grã-Bretanha, e se torna mais uma opção para os consumidores. Segundo Rafael 

Prandini (2017), diretor de martketing da Coca-Cola Brasil, essa nova marca é um grande 

marco por oferecer uma bebida mais leve e simples que usa as propriedades da água, 

mas com um leve sabor e só dois ingredientes. É mais uma opção de produto que atende 

à demanda de praticidade e saudabilidade tanto procurada. 
 

5.2.2 Redução de Açúcares 

 

Além de buscar oferecer mais opções de bebidas e categorias, as grandes empresas 

buscam dar mais liberdade ainda aos consumidores, oferecendo marcas e sabores já 

conhecidos em versões com menos caloria. A primeira opção de refrigerante sem açúcar 

da Coca-Cola Brasil foi a Diet Coke, lançada em 1982, e desde então diversos produtos 

foram lançados na sua versão sem açúcar. Nos últimos seis anos a Coca-Cola repensou 

a receita de 60 dos seus produtos por meio de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento, conseguindo reduzir o açúcar adicionado em 42 produtos, além de 

adicionar mais vitaminas e minerais (VIEIRA, 2017). 

 
Algumas das grandes mudanças da Coca-Cola durante o ano de 2017 foram a 

reformulação da marca Kuat (reduzindo 27% dos açúcares adicionados), reformulação 

da marca Fanta nos sabores laranja e uva (reduzindo 25% dos açúcares adicionados) e 

nas marcas Sprite e Schweppes que foram totalmente reformulados e passaram a ser 

oferecidas exclusivamente nas versões sem açúcar (VIEIRA, 2017). 

 
O marketing também se torna parte importante na hora de oferecer esses novos 

produtos. A marca Coca-Cola é uma das principais Top of mind dos consumidores 

brasileiros, então em um grande movimento de marketing, a empresa decidiu investir na 

estratégia de “Marca Única”. Essa estratégia consiste na criação de um novo visual para 

as embalagens das três variantes de Coca-Cola (Original, Zero Açúcar e Stevia) de forma 

que todas elas carreguem o visual vermelho e deixando 0bem claro que é apenas uma 

marca oferecida de três diferentes formas, tornando a experiência de consumir uma 

Coca-Cola comum aos três produtos. Apesar da Coca-Cola Stevia não ter atingido o 

grande potencial que era esperado, a Coca-Cola Zero vem ganhando cada vez mais 

espaço no mercado 
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5.2.3 Embalagens Econômicas 

 

Em um cenário onde o consumidor está com menos dinheiro disponível para gastar 

com aqueles itens que não são considerados cruciais, as empresas buscam formas de 

se encaixarem dentro do orçamento dos seus clientes. Na análise do ambiente 

competitivo da indústria de refrigerantes foi ressaltado que devido às barreiras de 

entrada, as marcas regionais precisam competir em pontos de preço mais baixos para 

adquirirem vantagem. No atual contexto, essa vantagem se torna ainda maior, pois 

muitas vezes o consumidor só terá o suficiente para adquirir essas marcas. Sendo assim, 

tanto Coca-Cola como Ambev investem em embalagens que possam atingir pontos de 

preços menores e competir em preço com essas marcas. 

 

As embalagens retornáveis familiares, que são aquelas focados no consumo em 

grupo, buscam cumprir exatamente esse papel, ser uma embalagem para o consumo de 

toda a família dentro de um ponto de preço que fique mais próximo aos das marcas 

regionais. A embalagem retornável de dois litros buscar cumprir esse papel tendo um 

preço médio ente 20% e 25% abaixo da embalagem descartável de mesmo tamanho. As 

embalagens de plástico retornável de dois litros, considerando todas as marcas, 

representavam 6,2% de toda a indústria de refrigerantes em 2016. Um ano depois essa 

participação aumentou em 1,6 pontos percentuais, atingindo 7,8% de participação, sendo 

uma tendência que deverá permanecer nos próximos anos dado os fatores econômicos 

citados e o fato da embalagem estar se tornando um item mais comum.  

 

O canal de distribuição que a embalagem retornável de dois litros mais se destaca 

são justamente mercearias e minimercados, que são os pontos de venda chamados de 

vizinhança O foco nesses canais também faz parte da estratégia empresarial de tentar 

combater as tubaínas, visto que esses são os canais onde elas se destacam pela 

dificuldade de distribuição em grande escala e em grades redes varejistas.  

 

A solução acima busca atender a demanda do consumo compartilhado, mas não 

entrega nenhuma resposta para o consumo individual. A estratégia que endereça esse 

outro ponto são embalagens menores, que são embalagens de entrada. Os produtos 

como a “mini pet” utilizada tanto pela Coca-Cola como pela Ambev, e a “mini lata” 

utilizada apenas pela Coca-Cola buscam justamente atender essa demanda. Essas 

embalagens, por oferecem uma litragem menor, conseguem chegar em pontos de preço 

que outras embalagens tradicionais, como a lata, não conseguiriam atingir. O grande 

ponto que possibilita essas duas empresas concorrerem com embalagens menores que 

a concorrência em preços equivalentes são a força de suas marcas e a fidelização de 

muitos dos seus consumidores. Essas embalagens permitem o consumo com aquelas 

poucas moedas que sobram no troco de uma compra ou que ficam perdidas pelo bolso. 

É uma solução para o consumo imediato e individual para aqueles que só podem 

desembolsar aquelas poucas moedas e preferem consumir um produto menor, mas que 

seja da marca que preferem. 
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O posicionamento dos preços, como visto anteriormente no marketing mix, é etapa 

fundamental na estratégia da empresa. O posicionamento das grandes empresas de 

refrigerantes com embalagens econômicas é uma estratégia para ter um portfólio com 

produtos que caibam no bolso do consumidor para qualquer que seja sua demanda, seja 

ela uma bebida no calor do dia-a-dia ou almoço especial em família. 
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6. Conclusão 

 

6.1 Considerações finais 

 

O presente estudo teve como principal objetivo compreender os novos padrões de 

consumo no mercado de refrigerantes observando os fatores que levam a essas 

mudanças e como as empresas se adaptam e reagem para entregar o valor desejado 

para esse novo consumidor. Para isso foi fundamental analisar o atual cenário da 

indústria de refrigerantes, compreendendo como é o ambiente competitivo e a 

importância e força das marcas dentro desse mercado. Durante o estudo foi possível 

aprender sobre diferentes aspectos da indústria e do consumidor, respondendo à 

questão central, levantando outros pontos que não eram o foco e abrindo possibilidades 

para futuros estudos. 

 

Esse trabalho ajuda na contextualização do atual cenário de queda da indústria de 

refrigerantes que não se replica em todas categorias de bebidas não alcoólicas e com 

isso as dificuldades em entender um consumidor em constante mudança e como a 

indústria se transforma e se adapta de acordo com ele. Foram utilizados conceitos de 

estratégia e ambiente competitivo aliados também a conceitos de marketing para aliar 

empresas e consumidores. 

 

No que tange o cenário competitivo, é observado uma alta concentração da 

participação de mercado em duas empresas, sem nenhuma outra empresa com grande 

representatividade em todo território nacional, existindo apenas diversas marcas que são 

extremamente representativas em suas regiões de atuação onde conseguem em alguns 

casos incomodar as líderes do setor. A atuação regional faz parte da estratégia dessas 

marcas, como forma de reduzir custos logísticos e criar a identificação local. 

 

Em relação as cinco forças de Porter, a pressão dos produtos substitutos exerce 

grande impacto no mercado de refrigerantes. Existem diversas outras categorias que 

influenciam nessa força, que são os demais produtos na categoria de bebidas não 

alcoólicas, como sucos, néctares, refrescos, chás, entre outros. O resultado da categoria 

como um todo não apresenta resultados negativos, mesmo levando em consideração a 

grande representatividade dos refrigerantes, isso graças ao resultado positivo das outras 

categorias, principalmente nas categorias de sucos e néctares e água mineral. 

 

As demais forças de Porter também apresentam influenciam mais de forma mais 

pontual. Por exemplo, a ameaça de entrada de novos concorrentes se mostra presente 

pela facilidade de produção, mas a diferenciação do produto e o acesso aos canais de 

distribuição aparecem como barreiras fortes. Essas barreiras tentam ser quebradas pela 

utilização de canais de distribuição menores e estratégias de preço. 
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A influência dos fornecedores não consegue ser tão grande dada a simplicidade dos 

ingredientes, tendo maior representatividade apenas na parte de fornecimento de 

equipamentos e maquinário. Em relação ao poder dos clientes, fica concentrado na mão 

dos grandes varejistas que possuem força para negociar melhores condições e se 

tornam uma barreira para as empresas menores. A intensidade da rivalidade em âmbito 

nacional é concentrada nas duas grandes empresas, mas regionalmente existem 

empresas médias que conseguem rivalizar com as gigantes do setor. 

 

Em relação às mudanças nos hábitos de consumo relacionadas aos fatores 

econômicos a primeira conclusão é que o preço é sim indicador fundamental no 

planejamento do consumidor e volta a ser mais impactante, e como reflexo disso temos 

o aumento da importância dos descontos em 90% das categorias de bebidas. Com o 

ganho de peso do preço no momento da escolha, movimentos de troca de marcas ou 

categoria, buscando opções mais baratas, se tornam mais comuns. A praça também 

apresenta papel relevante nesse contexto, com a redução de visitas aos pontos de 

venda, volta o hábito do abastecimento de “compra do mês” e além desse ponto o 

consumidor realiza cortes nos gastos com lazer reduzindo idas a bares e restaurantes 

trazendo esses momentos de consumo para dentro do lar onde o custo é menor, e dentro 

desse contexto os atacados ganham cada vez mais importância.  

 

No que tange o fator saúde e bem-estar como motivação para as mudanças nos 

hábitos de consumo, temos fatores como busca por produtos com baixo teor de açúcar, 

baixo teor de gordura, produtos frescos, mas que ainda assim sejam práticos. Essas 

motivações surgem devido a maior conscientização em relação ao sobrepeso, obesidade 

e outras questões de saúde relacionadas aos hábitos alimentares que passam a 

incentivar as pessoas a buscarem um estilo de vida que traga mais benefícios ao corpo. 

A maior preocupação gera também consumidores mais atentos e que buscam 

informação, estando sempre atentos às informações do produto que irão consumir. 

 

Dado o fator econômico o principal ponto de atuação das empresas passa a ser tornar 

seus produtos novamente atrativos financeiramente, de forma que o cliente possa pagar 

e entenda que está adquirindo o valor desejado. Os descontos passam a ser uma 

estratégia aplicada frequentemente e chegou a representar 40% de todo o volume de 

bebidas (incluindo cervejas e misturas alcoólicas) vendido no grande varejo (NIELSEN, 

2016). A grande ação das grandes empresas para esse ponto, além dos descontos, é a 

ampliação das suas embalagens retornáveis, que apesar do custo logístico conseguem 

ser mais baratas e dessa forma são vendidas a preços menores aos consumidores finais, 

e as pequenas embalagens que ajudam a estimular as compras por impulso e permitem 

que essas empresas possuam um portfólio que atenda os diversos pontos de preço. 

 

As ações relativas aos fatores saúde e bem-estar são mais complexas e extensas, 

envolvendo aquisições de novas marcas e empresas, lançamento de novos produtos e 

reformulação de produtos existentes. No caso das aquisições são identificados os casos 
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da empresa de laticínios Verde Campo e da marca AdeS ambas por parte da Coca-Cola 

Company e a marca de sucos Do Bem por parte da Ambev. No lançamento de novos 

produtos temos expansão da marca Del Valle que traz novas linhas para o seu portfolio 

com o intuito de atender diferentes nichos de mercado e entregar o valor desejado 

nesses novos hábitos de consumo e a nova linha da marca Crystal que é produto trazido 

após sucesso em outros países. No quesito reformulação dos produtos, as principais 

mudanças realizadas são no açúcar adicionado nos produtos atendendo a essa 

demanda por produtos com menor teor de açúcar. 

 

Um fator importante em relação a essas mudanças se refere a como elas são 

comunicadas ao consumidor de forma a trazer vantagem competitiva. Um caso 

interessante que foi possível observar durante o estudo foi da Coca-Cola Original e as 

versões com açúcar reduzido (Coca-Cola Zero e Coca-Cola Stevia), onde foi elaborado 

uma estratégia que permitisse a identificação dessas versões como variações da 

consolidada marca Coca-Cola, mantendo toda a experiência do consumidor relacionado 

à marca. 

 

Dessa forma é possível perceber que o consumidor vem de fato mudando seus 

hábitos e prioridades no momento de escolha, mas as empresas buscam se adaptar e 

tirar vantagem desse mercado em adaptação. O mercado em mudança traz 

oportunidades para todas empresas, e aquelas que conseguem compreender o novo 

cenário e atuar mais rapidamente entregando o valor desejado ao cliente adquirem 

vantagens competitivas que se traduzem em resultados. 

 

6.2 Propostas de aprofundamento e trabalhos futuros 

 

Dada as limitações de tempo e a proposta de escopo do trabalho, existem outros 

estudos que podem vir a complementar o presente estudo e trazer novos aprendizados 

em relação ao tema. Inicialmente, outra proposta interessante seria analisar o mercado 

de bebidas alcoólicas e também outras categorias de bens de consumo para verificar se 

os padrões de escolha dos consumidores se replicam para essas outras indústrias. 

Aliado à análise das outras categorias surgiriam novos fatores de mudança nos 

hábitos de consumo que seriam interessantes de observar sua aplicação na indústria de 

refrigerantes. Em relação à um ponto especifico das mudanças, que é o fato do 

consumidor trazer o consumo para dentro do lar, dado a atual situação de segurança 

pública no Brasil e em alguns estados específicos aparecendo como um problema mais 

claro que em outros, seria analisar o impacto do fator insegurança na redução de idas a 

bares e restaurantes além do fator econômico. 
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Dentro das medidas adotadas pelas grandes empresas podem ser desdobrados 

novos estudos com maior detalhamento em relação a cada estratégia e com maior 

ênfase nos seus resultados. No caso das embalagens retornáveis, pode ainda ser aliado 

o viés da sustentabilidade para entender como essa ação se relaciona com a motivação 

econômica e a sustentável, demonstrando se é uma ação exclusivamente econômica ou 

não. 

 

Por fim, dada a representatividade das duas grandes empresas do setor de 

refrigerantes, o foco da adaptação da indústria ficou em ação delas. Cabe entender como 

as chamadas Marcas B se comportam diante desse cenário, se existe a preocupação 

em relação aos fatores de saúde e como elas conseguem utilizar o fator econômico como 

uma vantagem para seu crescimento, visto que estão habituadas a trabalharem 

oferecendo vantagens de preço em relação aos grandes concorrentes. 
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