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PERGUNTAS A...
G

neste caso, todos têm a liderança, num determinado mercado,
com um determinado segmento, num bimestre específico ou via
um canal de distribuição particular.

F E R N A N D O G A S PA R

ECONOMISTA, PROFESSOR DE MARKETING E EMPREENDEDORISMO
NA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE SANTARÉM

SCC
Pontos fortes
Mantém a liderança
destacada nas águas lisas,
com a Luso, e tem vindo a
ganhar quota nas cervejas.

G

CE RVE J AS

75%

Tem uma estrutura
accionista sólida, com um
único grupo, a Heineken,
a deter 100% do capital,
depois da S&N.

G

Ainda que com menor peso,
tem vindo a aumentar
igualmente as exportações,
tencionando incluir o Brasil
na lista de destinos.

G

Pontos fracos
ÁG U AS
O controlo de 100% do
capital nas mãos de uma
cotada internacional impede
a divulgação dos resultados,
defende SCC. No que toca a
receitas por agora, está em
“período de silêncio até ao
dia 28 de Outubro”. Não se
livra do epíteto de
“subsidiária” da Carlsberg,
como lhe chama Pires de
Lima.

G

20%
RE F RI G E RAN TE S

5%
OU TROS

n.d.

A Norte, onde a Unicer
impera, a conquista de
mercado faz-se lentamente.

G

Desafios
Manter os ganhos de
mercado – na cerveja e nas
águas à conta da inovação
à volta das Formas Luso.

G

Exportar as Formas Luso
para o Brasil.

G

Reestruturação laboral,
que na Unicer já fez: corte
de mais de 500 postos, para
1.591 empregos. A SCC tem
1.000 colaboradores.

G

E XPORTAÇÕE S
Sobre as vendas totais

15%

Avançar com o projecto
de Angola.

G

Dimensão do mercado
dificulta novas entradas
Adistribuiçãodoactualmercadocervejeiro nacional é competitivae concorrencial entreosgrupos?

O mercado cervejeiro tem um
alto nívelde rivalidade, demonstra
vitalidade através do lançamento
frequente de novos produtos e os
concorrentes procuram incessantemente novas formas de agradar
aomercado,atravésdepublicidade,
patrocínios (em particular ao desporto e àmúsica) e outras iniciativas. É portanto um mercado bastante concorrencial.
Étambémummercadocompetitivo,comosecomprovapelacomparação com as cervejas de outros
mercados, pela dificuldade que os
produtos estrangeiros encontram
ementrarnestemercado,pelosprémios internacionais ganhos pelos
produtos portugueses e pelapenetração das cervejas nacionais noutros mercados.
Ummercadooligopolista,como
este,podesercompetitivoeconcorrencial, apesar de ter poucos concorrentes.Bastaqueosconcorrentesnãoseencostemadeixarcorrer
o marfim, cada um evitando fazer
ondas para não aborrecer o outro.
Felizmente, não é esse o caso nas
cervejas,aocontráriodeoutrosoligopólios que temos porcá.
Aestasituação chegou-se através de todaumahistóriade nacionalizações/concentraçõeseoutras
confusões, que nem é bom recordar.
Querazõesencontraparaqueomercado estejaconcentrado em mais de
90%em dois“players”?

Barreiras à entrada! Não é fácil
uma empresa nova implantar-se
neste mercado. Umadas barreiras
resultadaagressividadedasempresasincumbentes.Fossemelasmais
passivas,investissemmenosnainovação, nadistribuição e napublicidade e talvez játivessem perdido o
controlo do mercado.
Outradas barreiras, que resulta
desta agressividade, consiste nos
inúmeroscontratosdeexclusividade assinados por estas empresas
com pontos de vendaimportantes
(discotecas,restaurantes,cafés,…).
Nãoéfácilentrarnummercadoassim.

Um mercado
oligopolista,
como este, pode
ser competitivo
e concorrencial,
apesar de
ter poucos
concorrentes.
Aindaexistem outras barreiras
emresultadodapequenadimensão
domercado,quedificultaaimplantação de novos concorrentes e das
habituaisdificuldadesparainstalar
umanovaempresaemPortugal:encontrarterrenoe/ouinstalações,garantirtodos os licenciamentos exigidos,obterfinanciamento,etc.
Porque não conseguiram novos grupos,comoaCintra,quebrarcomesta
tradição?

Auns faltao peso, aoutros o interesse.ADrink-Inprovouqueera
possívelinovaremexercomomercadonacional.Provoutambémque
nãotinhaomúsculofinanceiropara
construirumaredededistribuição
eigualar-seàsincumbentesemtermos de publicidade.
Outrosterãoessemúsculofinanceiro mas não vêem no mercado
portuguêsdimensãosuficientepara
justificaresseinvestimento.Estaé,
portanto, outrabarreiraàentrada:
ovolumedeinvestimentonecessário para uma nova empresa se implantare concorrercomas incumbentes. ÀDrink-In faltou o peso, a
outros faltao interesse.
Pensaqueaactual situaçãoirámanter-seamédio/longoprazo?

Se os espanhóis não tiveram argumentosparaatravessarafronteiradeformasignificativa,seaCintra
não conseguiu aproveitar a janela
deoportunidadequeteve,apesarde
àalturaterumprodutodequalidade, tenho de concluir que o actual
oligopóliosevaimanterporbastante tempo.
Proponho até um brinde aisso.
Comcerveja, claro. IA

