
O mistério em relação ao lança-
mento mais aguardado do mer-
cado brasileiro de cervejas nos
últimos anos chegou ao fim. A
Ambev inicia a comercialização
da Budweiser no final deste
mês, dando o pontapé inicial pa-
ra a briga no país entre as mar-
cas de maior abrangência global
do segmento, a americana e a
holandesa Heineken.

Principal cerveja dos Estados
Unidos, a Budweiser terá um
posicionamento diferente no
Brasil em relação ao seu merca-
do de origem. A Ambev coloca-
rá o produto no segmento pre-
mium cujo preço será de 15% a
30% acima das marcas que inte-
gram o portfólio mainstream

(maior volume de comercializa-
ção) da companhia, como Brah-
ma, Skol e Antarctica. É nesse
nicho que a Budweiser é comer-
cializada nos Estados Unidos.

“Vamos fazer um lançamento
grande para posicioná-la um
pouco acima das cervejas tradi-
cionais para fortalecer o merca-
do premium de cerveja no Bra-
sil. Vamos trabalhar para atingir
o público que está entre o seg-
mento mainstream e o super
premium, onde está a Stella Ar-
tois”, diz Nelson Jamel, vice-
presidente financeiro e de rela-
ções com investidores da Am-
bev, durante conferência para
divulgação de resultados do pri-
meiro semestre (ver ao lado).

Sobre o posicionamento dife-
rente no mercado brasileiro, Ja-
mel afirma que a companhia es-

tá otimista por conta dos resul-
tados das pesquisas realizadas
nos últimos meses junto aos
consumidores e que a empresa
“já está em contato com o vare-
jo” para iniciar a distribuição
do produto. A marca será fabri-
cada no país e a inserção de sua
linha de produção nas unidades
da Ambev integrou o investi-
mento de R$ 2 bilhões realiza-
do ao longo de 2010 para elevar
a capacidade das fábricas.

Na avaliação do consultor
Adalberto Viviani, presidente
da consultoria Concept e espe-
cialista no mercado de bebidas,
a estratégia da Ambev visa atin-
gir o público jovem de maior po-
der aquisitivo. “Colocando a
marca no segmento premium,
ela evita bater de frente com a
Skol, que também é direciona-

Fábio Suzuki
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R$ 8,5 bi
foi a receita líquida da empresa,
com aumento orgânico de 7,3%
sobre o mesmo período de 2010.

5,2 bilhões
de litros foram vendidos
pela companhia, com queda
de 1,3% sobre o ano passado
por conta da desaceleração
da economia e a ocorrência
da Copa em 2010.

R$ 7,1 bi
foi a receita da companhia
com a venda de 3,9 bilhões de
litros de cervejas no período.

CELULARES

Gartner constata que insegurança do
mercadoafeta venda de celulares neste ano

EQUIPAMENTOS

Intel prevê preço abaixo de US$ 999
para nova categoria de notebooks

Kimberly White/Bloomberg

Budweiser chega ao Brasil no final
AMBEVNOPRIMEIROSEMESTRE

A Intel disse que as fabricantes de computadores Lenovo, Asustek
e Acer lançarão uma nova categoria de notebooks no terceiro
ou quarto trimestres, e antecipa que os preços desses aparelhos serão
inferiores a US$ 999 já no último trimestre do ano. A Intel Capital,
divisão mundial de investimentos da companhia, criará um fundo
de US$ 300 milhões para empresas que estão criando os ultrabooks.

Incertezas geradas pela crise financeira devem afetar o mercado de
celulares e outros dispositivos pela perda da força dos países europeus.
“O mercado na Europa está desacelerando não somente porque
empresas como a Nokia e a Ericsson estavam mais fortes, mas
também porque as vendas de substituição não estão avançando
como esperávamos", diz Roberta Cozza, analista sênior do Gartner.

EMPRESAS

Segundo consultor
especializados em
bebidas, Ambev deve
priorizar venda da
Budweiser em long
neck e lata para
atrair público jovem

Ambev posicionará a marca no segmento premium de cerveja, mercado em que a concorrerá diretamente com a
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Em 1941, a chocolateria paulista-
na Kopenhagen criou uma gulo-
seima feita à base de folhas cro-
cantes de waffer recheadas por
uma doce pasta de castanha de
caju, com um leve toque de ca-
nela e cobertas por seu tradicio-
nal chocolate. Foi assim que nas-
ceu o Lajotinha, doce que hoje
ocupa a segunda posição entre
os mais vendidos da rede com-
posta por 283 lojas.

A partir do dia 18 de agosto, a
Lajotinha poderá conquistar o
primeiro lugar na preferência
dos consumidores da Kopenha-
gen e deixar a sexagenária Nhá
Benta, até então a número um
em vendas, para trás. É que
após um investimento de R$ 5
milhões em desenvolvimento
de produtos, embalagens e defi-
nição de uma estratégia de publi-
cidade, a empresa pertencente
ao Grupo CRM, detentor ainda
das marcas Brasil Cacau e Dan-

top, que faturou R$ 400 milhões
em 2010, anuncia aos consumi-
dores a criação de uma linha ba-
seada em Lajotinha. Ou seja:
além do produto tradicional, a
marca começa a vender mini La-
jotinhas, trufas Lajotinhas, wa-
ffer com recheio do doce e até
mesmo Lajotinha de Colher, in-
venção que pega carona no cres-
cimento das vendas de Nutella e
brigadeiro de colher.

Segundo Orlando Glingani,
gerente de marketing e inova-
ções Kopenhagen, a linha que
será vendida nas lojas por três
meses deverá contribuir, no pe-
ríodo, por 16% do faturamento
da Kopenhagen. Hoje, o produ-
to Lajotinha responde por cerca
de 4% do faturamento da Kope-
nhagen. “Há chances de a linha
entrar definitivamente para o
portfólio de produtos da marca,
uma vez que ele é um dos itens
mais apreciados da marca.”

A nova linha será divulgada
em TV, rádios, revistas, jornais
e Twitter a partir de dia 18. ■

da para esse público, e não con-
corre com a Bohemia, que é vol-
tada para um público mais ve-
lho.” Para essa estratégia, Vivia-
ni afirma que as embalagens
prioritárias da Ambev com a
Budweiser devem ser long neck
e lata por conta da comercializa-
ção em bares e baladas.

Briga global
Além de muito comentada des-
de o ano passado, a chegada da
Budweiser ao país inicia a briga
com a também global Heineken
pelo mercado brasileiro, que
além do crescimento nos últi-
mos anos tem ainda grande po-
tencial a ser explorado.

Desde a aquisição da parte de
cervejas da mexicana Femsa pe-
la Heineken, no início do ano
passado, a marca holandesa

vem ampliando consideravel-
mente a distribuição de seu prin-
cipal produto no Brasil. Esse fa-
to deve acirrar ainda mais a dis-
puta com a Budweiser, que tem
a seu favor a abrangência que a
Ambev tem no mercado.

Entretanto, a Heineken não
encara a cerveja americana co-
mo concorrente por esta estar po-
sicionada no segmento mains-
tream nos EUA enquanto sua
principal cerveja já é reconheci-
da pelo consumidores como uma
marca premium. Apesar da Hei-
neken ter uma presença mais glo-
bal, é comercializada em mais de
180 países, Viviani aponta uma
vantagem para a Budweiser.
“Por ter uma presença muito for-
te em filmes e eventos esporti-
vos, a percepção da Budweiser
pelo público é maior.” ■

TELECOMUNICAÇÕES

Grã-Bretanha estuda interromper redes
sociais após desordens em várias cidades

Divulgação

deste mês

Kopenhagen cria
linha baseada no
Lajotinha, de 70 anos

GAMES

Zynga reajusta medição de tempo de jogo
de usuários e contrata linha de crédito

Divulgação

Jock Fistick/Bloomberg

RESULTADOS
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O governo britânico está estudando interromper os serviços de redes
sociais online, como o Blackberry Messenger e o Twitter, durante o
período de agitação nas ruas, disse o primeiro-ministro David Cameron.
Esta iniciativa, adotada por outros paíse, foi tachada de repressiva. Em
janeiro, autoridades egípcias interromperam internet e telefonia móvel
durante as manifestações contra o então presidente Hosni Mubarak.

Apesar da queda nas
vendas, Ambev eleva
receita em 7,3%

A Zynga, produtora de jogos do Facebook como o Farmville, afirmou
que está mudando a forma como mede o tempo médio de jogo dos
usuários que pagam pelo serviço. Ela reformulou o modo como mede o
tempo médio de jogo dos usuários de seu serviço pago. Como parte do
ajuste, ela acrescentou US$ 7,5 milhões a sua receita do trimestre findo
em 31 de março de 2011 e contratou linha de crédito de US$ 1 bilhão.

Nos primeiros seis meses do ano,
a maior companhia de bebidas
do país sofreu uma redução no
volume total de vendas de 1,3%
sobre o mesmo período de 2010,
sendo que em cervejas a queda
foi de 1,1% e em refrigerantes
e não alcoólicos de 2%. Segundo
a companhia, o resultado deve-se
à desaceleração da economia
brasileira e ocorrência da Copa
do Mundo no ano passado, evento
que eleva o consumo de bebidas.
“Desde o final do ano passado,
estamos enfrentando um ritmo
menor nas vendas”, comenta
Nelson Jamel, vice-presidente
financeiro e de relações com
investidores da Ambev.
Apesar da queda nas vendas,
a companhia alcançou uma
receita líquida no país de R$ 8,5
bilhões, com alta de 7,3% sobre
2010. O resultado positivo
mesmo com a queda nas vendas
deve-se ao aumento nos preços
de bebidas, que sofreu reajuste
no final do ano passado de
entre 6% e 7% com base na
inflação do país, além do repasse
de 2% por conta do aumento
do Imposto sobre Produto
Industrializado (IPI). De acordo
com a Ambev, o efeito
consolidado desses reajustes
na receita líquida da Ambev
foi de 8,1%. F.S.

Doce ocupa a segunda posição entre os mais vendidos e pode ganhar a
liderança com o investimento de R$ 5 milhões para lançamento da nova linha

“Estamos vivendo na era da
indulgência e o Lajotinha
amplia sua linha pensando no
consumidor que quer ter
prazer a partir da degustação
de um sabor único”

holandesa Heineken

Orlando
Glingani,
gerente de
marketing e
inovações
da Kopenhagen

InvestimentodeR$2bilhões
em2010garantiucapacidade

paraproduçãodamarcanopaís
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