
General Brands leva Camp para a caixinha  
Daniela D'Ambrosio 
 
Mais uma marca de suco pronto para beber chega às prateleiras a partir de hoje para 
concorrer com Del Valle, Mais, Sú Fresh e Maguary. A brasileira General Brands, tradicional 
fabricante de sucos em pó - de menor valor agregado - incrementa o negócio com a estréia da 
marca Camp Néctar.   
 
O investimento na nova linha é de cerca de R$ 7 milhões, segundo Isael Pinto, sócio da 
companhia. A General Brands fez uma parceria com a Beba Brasil, empresa do grupo Nova 
América, que ficará responsável pela produção. O Camp Néctar chega ao mercado em 
embalagem tetrapak de 1 litro e 200 mililitros, além de lata de 350 ml e oito sabores, quatro 
deles em versão light.   
 
A companhia terá um desafio e tanto pela frente. Enfrentará Del Valle e Mais, ambas agora nas 
mãos da gigante Coca-Cola. O negócio ainda está sob análise do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômico (Cade). A Del Valle foi comprada pela mexicana Femsa, que no Brasil é a 
principal engarrafadora Coca-Cola e dona da Kaiser, e pela Coca-Cola Company por US$ 470 
milhões no final de 2006.   
 
Juntas, Minute Maid Mais e Del Valle têm uma participação de mercado de cerca de 28%. A 
terceira colocada desse mercado é a marca Sú Fresh, da WOW, com cerca de 7% e Maguary, 
da Kraft, perto de 6%. "Nosso objetivo é alcançar entre 4% e 5% do mercado em um ano", 
afirma Isael Pinto.   
 
Para atingir a meta ambiciosa, a estratégia será preço e uma forte distribuição no pequeno 
varejo, em diferentes pontos do Brasil. O produto chega ao mercado custando cerca de R$ 
3,20 nos supermercados e com as ações de promoção, o preço cairá para R$ 2,98, mesmo 
patamar de Sú Fresh. Porém, estará mais barato que Mais, na faixa de R$ 3,80 e Del Valle, 
vendido por cerca de R$ 3,30. "O público alvo é justamente o consumidor de Mais e Del Valle, 
mas teremos preço mais competitivo", afirma.   
 
Além de ações em pontos-de-venda, a marca terá suporte em TV para o mercado do sudeste e 
espaços publicitários em campos de futebol. A Camp está em todos os jogos do Campeonato 
Paulista de Futebol.   
 
A General Brands vende 12 mil toneladas por ano de suco em pó e exporta principalmente 
para a África e América Latina. A idéia também é exportar a nova linha. Com a estréia do 
Camp Néctar, produto de maior valor agregado, a empresa pretende aumentar seu 
faturamento em cerca de 40%.   
 

 
Leia mais: 
 
Imperial aposta em fórmula alemã e água de Petropólis  
Francisco Góes 
 
Uma estreita estrada poderia estar no interior da Baviera, na Alemanha, mas estende-se pelo 
Vale da Boa Esperança, em Itaipava, distrito de Petrópolis.   
 
Leva o visitante até um prédio verde de dois andares onde funciona a microcervejaria Imperial 
Premium Bier, fabricante do chope e da cerveja das marcas Cidade Imperial.   
 
Ali enquanto o "braumeister" (mestre cervejeiro) alemão Frank Schmieder orienta empregados 
sobre a rotulagem das garrafas na linha de produção, o seu colega, Rafael Farinha Neto, fala 
sobre a lei da pureza alemã, segundo a qual a cerveja deve ser fabricada apenas com água, 
malte, lúpulo e fermento.   
 
 



Farinha Neto conta que a água usada para produzir o chope e a cerveja da Imperial é captada 
de lençóis freáticos, por um poço artesiano, a cerca de 300 metros de profundidade.   
 
A água é um dos elementos que ajudam a compor o marketing do chope e da cerveja Cidade 
Imperial.   
 
Também contribuem para formar a imagem de produto especial o processo de produção, sem 
o uso de cereais não maltados, e a tradição de Petrópolis como centro cervejeiro. Nesta cidade 
serrana, em 1853, foi fundada a Cia. Cervejaria Bohemia, onde Farinha Neto trabalhou.   
 
"Vejo estes elementos como uma combinação virtuosa", afirma o economista Francisco de 
Orleans e Bragança, de 51 anos. Ele é sócio e diretor da Imperial Premium Bier. O executivo, 
diretor de "A Tribuna de Petrópolis", um dos principais jornais da cidade, é bisneto da princesa 
Isabel, filha de Dom Pedro II.   
 
Em 2007, Francisco e sua mulher, Rita de Cássia Pires, que responde pela área comercial da 
cervejaria, comemoram dez anos do início do negócio.   
 
A arrancada foi com uma produção modesta de chope, de apenas 7 mil litros por mês, em 
1997. Com o tempo, o produto conquistou consumidores no mercado do Rio, entre os quais 
churrascarias, pizzarias e serviços de bufês.   
 
A estratégia da Imperial, neste décimo aniversário, estará focada em investimentos em 
marketing, propaganda e vendas. A empresa está contratando um gerente comercial para 
cuidar com exclusividade do negócio da cerveja (garrafas long neck de 355 mililitros) e vai 
definir a melhor forma de distribuir o produto no mercado carioca.   
 
Há duas possibilidades: montar uma rede de distribuição própria ou terceirizar o serviço. A 
primeira experiência de contratar uma empresa para fazer a distribuição da cerveja, em 2006, 
não deu certo.   
 
"O erro foi termos procurado uma empresa que vendia água para distribuir a cerveja", 
reconhece Orleans e Bragança. Rita diz que o foco da Imperial recai sobre o público que sabe 
degustar cerveja com um preço bom no segmento premium.   
 
Os clientes da fábrica incluem delicatessens e restaurantes voltados para público de maior 
renda. A empresa vende a cerveja ao varejo por R$ 2,10 a garrafa.   
 
A Imperial começou a produzir cerveja, produto que se diferencia do chope por ser 
engarrafado e passar por pasteurização, em maio do ano passado. Para iniciar a operação, a 
empresa investiu 700 mil euros em uma máquina engarrafadora produzida pela alemã Krones, 
que financiou 40% do equipamento.   
 
A fábrica recebeu ainda, desde o início de sua operação, R$ 1,2 milhão em tanques de aço inox 
e equipamentos (tubulações) para produção de chope e cerveja. Os primeiros tanques foram 
projetados por uma empresa do Canadá e construídos por um representante dessa companhia 
em São José dos Campos, no Estado de São Paulo.   
 
No total, a unidade tem capacidade de produzir 200 mil litros por mês, mas hoje opera com 60 
mil litros/mês, dos quais cerca de 90% referem-se à produção de chope.   
 
"Não montamos o negócio com o propósito de vender", diz o empresário, referindo-se ao 
movimento de aquisições de pequenas cervejarias por grandes companhias, como a recente 
compra da Baden Baden pela Schincariol.   
 
A máquina de engarrafamento tem capacidade de envasar 3,5 mil garrafas por hora. É um 
volume pequeno se comparado aos grandes produtores de cerveja, o que nem sempre 
interessa aos fabricantes de equipamentos. "Mas eu tinha lido em revistas especializadas, nos 



Estados Unidos, que é possível ter automação em engarrafamento de pequena escala", diz 
Orleans e Bragança.   
 
Segundo ele, o engarrafamento foi um passo necessário para a Imperial fazer frente ao risco 
de perder clientes no segmento de chope. A produção de chope da Imperial conseguiu a 
fidelidade de redes de restaurantes como a Joe & Leo's, no Rio, e conquistou clientes não 
atendidos por grandes fabricantes. O problema, segundo Orleans e Bragança, é que, a partir 
do instante em que o bar ou restaurante vende dois ou três mil litros de chope por mês, passa 
a ser assediado por grandes produtores com quem as microcervejarias não conseguem 
concorrer.   
 

 
Leia mais: 
 
Mulher é a receita mais usada para vender  
Daniela D'Ambrosio 
 
Neste fim de semana, três marcas de cerveja estrearam novos filmes de TV para renovar as 
campanhas de verão. Brahma e Antarctica, da AmBev, e Kaiser, da Femsa, levaram novos 
filmes ao ar. Em comum, o apelo de belas mulheres, que continua sendo a receita mais usada 
pelos fabricantes de cerveja.   
 
O novo filme de Antarctica traz uma nova versão do Bar da Boa, com a atriz Juliana Paes. 
Criado pela Almap BBDO, o filme tem uma personagem que pede aos freqüentadores que 
passe bronzeador nas suas costas. A campanha da Boa é tida pela AmBev como um 
importante "case" de sucesso. Criada em novembro de 2003, alavancou a marca Antarctica, 
que na época tinha uma participação de mercado de 9,1% e atingiu 12,4% no final do ano 
passado.   
 
Segundo fontes do mercado, o uso de figuras cariocas, como Bussunda (falecido em 2006) e 
Juliana, ajudaram a melhorar a percepção da marca no mercado carioca. A Antarctica é forte 
no Nordeste.   
 
A Brahma, segunda do mercado depois de Skol com uma fatia de 19,3%, também lançou um 
filme novo. A marca trabalha, nesse momento, o conceito de internacionalização. A idéia é 
mostrar ao brasileiro que a Brahma também é apreciada em outros países. O filme, realizado 
pela Africa, começa com mulheres bonitas festejando o verão, mas segue para cenas na Rússia 
e China.   
 
A Kaiser continua com o Baixinho. Desta vez, a Fischer América escolheu a modelo Danielle 
Winits para ser o novo par romântico do Baixinho, assediado por várias mulheres. A marca 
fechou 2006 com uma participação de mercado de 5%, um ponto percentual abaixo do ano 
anterior. 
 

 
Leia mais: 
 
Bebida “emagrecedora” gera processo para Nestlé e Coca 
Hugo Miller 
 
A Nestlé e a Coca-Cola estão sendo processadas por uma associação norte-americana de 
defesa dos interesses públicos devido a suas afirmações sobre os efeitos da bebida Envíga, 
feita ã base de chá verde, na queima de calorias. 
 
O Centro para a Ciência do Interesse Público, entidade sem fins lucrativos, entrou com uma 
ação no Tribunal de Primeira Instância dos Estados Unidos em Nova Jersey, onde a bebida está 
sendo lançada. 
 



"O Enviga é apenas um caríssimo refrigerante diet com alto teor de cafeína e é exatamente o 
tipo de dieta passageira e enganosa que diz não ser", declarou o centro, sediado em 
Washington, capital dos EUA, em comunica do divulgado em seu site na sexta-feira. 
  
François Perroud, porta-voz da Nestlé, sediada em Vevey, na Suíça, disse na sexta-feira que a 
ação judicial é "um golpe publicitário sem mérito" e que o Enviga se baseia em "conhecimentos 
científicos inquestionáveis". 
 
Steve Leroy, porta-voz da Coca-Cola em Bruxelas, na Bélgica, declarou que não poderia fazer 
comentários imediatos sobre o assunto antes de consultar seus colegas norte-americanos. 
  
A Nestlé e a Coca-Cola, sediada em Atlanta, dizem que, se consumidas três porções diárias do 
Enviga — que contém extratos de chá verde, cafeína e cálcio — por pessoas magras ou de 
peso normal, seu metabolismo será estimulado, queimando entre 60 a 100 calorias. 
 
As empresas mundiais vêm respondendo às preocupações do público em relação a doenças 
relacionadas  à obesidade por meio do desenvolvimento dos chamados alimentos funcionais, 
que segundo as companhias são capazes de melhorar a saúde dos consumidores. 
 
O lançamento do Enviga ocorre num momento em que a Comissão Européia, que define os 
padrões referentes à proteção dos consumidores dos 25 países-membros da União Européia 
(UE), está redigindo normas que devem ser introduzidas até o final deste ano e Restringirão as 
afirmações das fabricantes relativas aos benefícios à saúde trazidos por produtos como esses. 
 
As afirmações sobre o Enviga baseiam-se em um estudo financiado pela Nestlé e realizado 
com 31 pessoas, que se constituiu em um "teste de curto prazo com pessoas magras que 
receberam uma dieta rigorosamente con¬trolada", informou o Centro para a Ciência do 
Interesse Público. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 fev. 2007. Tendências & Consumo, p. B4. 
 


