
produtos de verão

Disputa acirrada
Para assegurar suas fatias num mercado em expansão, fabricantes de

produtos como cerveja, chá e protetor solar inundam as prateleiras de novidades

jr Vera Campog

A
ssim que a temperatura
começa a subir, esquenta
também a disputa no mer-
cado de produtos típicos
de verão. Todos os anos,
nesta época, fabricantes de
cervejas, sorvetes, chás,

cosméticos, moda praia e até insetici-
das deflagram uma verdadeira guerra
por uma fatia da renda do consumidor.
A boa-nova nesta temporada é que
essa renda está um pouco mais

gorda, especialmente para as classes
C e D e nas regiões Norte e Nordeste.

De olho nesse cenário alentador, o
concorrido mercado de cerveja, que
ficou oito anos quase estagnado, re-
forçou suas previsões de crescimento,
retomado no ano passado, quando fo-
ram vendidos cerca de 9,5 bilhões de
litros, 5,5% mais do que em 2205.

As perspectivas positivas animaram
os fabricantes, que desencadearam as
ações de marketing para o verão ainda
na primavera, quando ocorreram os
primeiros lançamentos, campanhas

promocionais e publicitárias. "Esse é
o momento de marcar presença

junto ao consumidor", diz Mar-
cos Coelho Mesquita,

superintendente
do Sindicato Na-
cional da Indús-

tria de Cerveja
(Sindicerv).

Em outubro,
apoiado em larga

campanha publicitária e distribuição
assegurada pelo Sistema Coca-Cola
do Brasil, que atinge l milhão de pon-
tos-de-venda, o Grupo Femsa, maior
companhia de bebidas da América
Latina, acirrou a disputa ao lançar a
cerveja Sol. O grupo mexicano che-
gou ao País no início do ano passado
ao adquirir o controle da Cervejaria
Kaiser, terceira no ranking nacional -
atrás da Ambev, da Schincariol - e
dona das marcas Kaiser, Bavária,
Heineken, Santa Cerva e Xingu.

Ao mesmo tempo que levava a Sol
para o varejo, o Grupo Femsa anun-
ciou investimentos de R$ 1,2 milhão na
fábrica de Feira de Santana (BA), para
a produção de embalagens long neck
descartáveis de Kaiser Pilsen, Kaiser
Summer Draft e Bavária Premium,
com o objetivo de ampliar a atuação
nos mercados da Bahia, de Sergipe,
Alagoas, Pernambuco e Paraíba.

Segunda colocada no ranking na-
cional, com participação em torno de



12,1%, proporcionada pelas marcas
Nova Schin, Glacial e Primus, o Grupo
Schincariol aposta no marketing. Ado-
tou um novo conceito de marca para a
Nova Schin, seu carro-chefe entre as
cervejas, divulgado por meio de inten-
sa campanha. Desenvolvido no decor-
rer de 2006 em parceria com a agência
Famiglia, o conceito "Nova Schin. Ou
seja: cerveja" pretende transmitir ca-
racterísticas de jovialidade, irreverên-
cia, inovação e ousadia, para ampliar a
participação da fabricante no mercado,
segundo Mario Medina, gerente de
Produto da Schincariol. Em 2006, o
grupo investiu R$ 310 milhões na
comunicação de suas marcas de cerve-
jas e de refrigerantes.

Sorvete. Se o verão for quente e o po-
der aquisitivo da população continuar
aumentando, o consumo de sorvetes -
cerca de 70% concentrados na estação
- pode crescer este ano mais que os
cerca de 5% verificados em 2006. "En-
quanto em outros países, o produto é
consumido como alimento, no Brasil é
visto como guloseima para dias de ca-
lor", lamenta Eduardo Weisberg, presi-
dente da Associação Brasileira da In-
dústria de Sorvetes (ABIS).

A Kibon trabalha para reverter
essa tendência, por exemplo, apoian-
do a campanha dos fabricantes "É gos-
toso e faz bem, todo dia". A empresa

ampliou o número de lançamentos em
relação a 2005 e aumentou de R$ 30
milhões para R$ 37 milhões o investi-
mento em marketing para a tempora-
da. Desde setembro do ano passado, a
Kibon divulga seus lançamentos na
mídia nacional e vem realizando patro-
cínios, eventos e ações com os consu-
midores, que devem se estender du-
rante todo o verão.

Alexandre Bouza, diretor de mar-
keting da Kibon, conta que, para
ampliar as vendas de seus sorvetes no
verão - que correspondem a cerca de
50% de seu faturamento do ano com a
categoria -, a empresa quer atrair con-
sumidores de outros produtos. Para
isso, uma das estratégias foi estabele-
cer parcerias com indústrias como a
Kraft Foods e a Cadbury Adams e lan-
çar sorvetes sob marcas consagradas
de chocolates e chicletes de bola.

Chá. Já a Leão Júnior ampliou em 10%
o investimento em marketing para
esta temporada de verão - que já ha-
via crescido 30% na anterior - e está
apostando em novos sabores e ações
promocionais regionais para aumen-
tar em 30% seu faturamento com chás
prontos para beber.

Toda a comunicação é centrada no
poder antioxidante do mate e do chá
verde. O setor de vendas da empresa,
até agora focado no Rio de Janeiro, pra-

ça líder de consumo e onde a marca
detém 75% do mercado da categoria,
está sendo reforçado no Sul e Sudeste.
"Em janeiro, a equipe de São Paulo pas-
sou de cinco para 50 pessoas", conta o
diretor-geral, Renato Barcellos Guima-
rães, informando que estão previstas
promoções com distribuição de produ-
tos em praias do Rio de Janeiro, de São
Paulo, de Santa Catarina e do Paraná.

A previsão é de que o mercado do
mate, carro-chefe na categoria, na em-
presa, cresça 25% a 30% neste verão. A
expectativa maior, no entanto, é em
relação às vendas do chá verde, que
devem dobrar, em razão dos decanta-
dos benefícios que a bebida proporcio-
naria à saúde. A Leão também refor-
mulou seus chás gelados e pretos.

Protetor solar. O aumento da concor-
rência no mercado de protetores sola-
res e a chegada de novos players (leia
quadro abaixo, ao lado) levaram os
fabricantes tradicionais a reagir. A
Johnson & Johnson reservou para a
marca Sundown, líder com 40,2% de
market share, a maior verba de comu-
nicação de sua história (R$ 25 milhões)
e antecipou em dois meses o lança-
mento da campanha de verão, que
começou a veicular em setembro em
TV aberta e por assinatura, outdoors,
mídia impressa e pontos-de-venda.

A empresa também mudou as
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embalagens do produto, destacando
mais os fatores de proteção solar, a fim
de facilitar a busca nas prateleiras, e
deu continuidade ao projeto Estação
Sundown, em que trabalha o conceito
de gerenciamento de categoria no
varejo. Com essas ações, Ricardo
Wolff, gerente de marketing da marca,
espera aumentar em 10% as vendas em
relação à temporada anterior.

Segundo a Associação Brasileira
da Indústria de Higiene Pessoal, Per-
fumaria e Cosméticos (Abihpec), o
segmento de protetores solares ven-

Novo concorrente

deu em 2006 cerca de 6,6 mil tonela-
das e faturou em torno de R$ 544
milhões, 34% mais que no ano ante-
rior. De 2001 a 2005, o consumo per
capita do produto, que ainda é baixo
no País, mais que duplicou, de acordo
com João Carlos Basílio da Silva, pre-
sidente da entidade. Ele atribui o
aumento ao fato de a população estar
cada vez mais consciente da necessi-
dade de proteger a pele dos efeitos
dos raios solares e à progressiva redu-
ção da carga tributária do produto, a
partir de 2000.

Expansão do consumo de protetores solares atrai marcas internacionais

Disposta a se destacar no
disputado e promissor mercado
brasileiro de protetores solares, a
L'0real Paris entrou no páreo com a
linha Solar Expertise. Composta de
15 itens, a marca chegou ao País em
setembro de 2006, cerca de três
anos após ter sido lançada no
mercado internacional. "Foram dois
anos só de planejamento, pesquisas
de mercado e desenvolvimento
de embalagens", conta Carla Falchi,
gerente de Marketing de Skin Care
e Maquiagem da empresa, que
nacionalizou a fabricação.

Para melhorar a participação nesse
mercado e atrair novos adeptos, a
LÓreal apostou na tecnologia.
A empresa detém patentes de agentes
ativos de proteção dos raios UVA e UVB,
os quais, segundo divulga, protegem
dos raios solares e ainda previnem o
envelhecimento. Esse é o apelo de
uma ampla campanha de comunicação
da Solar Expertise, que está sendo
veiculada na TV (aberta e a cabo),
em revistas, prédios e abrigos
de ônibus sob o mote "Sim para o
verão, não para o envelhecimento
da minha pele".

Moda praia. As grifes Cia. Marítima e
Rosa Chá comercializaram 500 mil
peças cada uma durante o segundo
semestre de 2006. Agora, torcem para
que o clima ajude os lojistas a revendê-
las e para que não se repita o fenômeno
da temporada passada, quando o calor
demorou a chegar e os dias chuvosos
predominaram sobre os de sol, afugen-
tando a clientela.

"O clima adverso e a baixa disposi-
ção do consumidor das classes média e
alta para comprar fizeram as vendas no
varejo despencar no verão passado, o
que obrigou os lojistas a liquidar os
estoques no decorrer do ano e a retar-
dar as compras para esta temporada",
conta Benny Rosset, diretor da Cia.
Marítima, divisão de Moda Praia da
Valisère, do Grupo Rosset, dono ainda
da Rosset Têxtil, maior fabricante de
laicra da América Latina.

Com produtos que custam R$ 120,
em média, distribuídos em 500 lojas mul-
timarca em todo o Brasil, a Cia. Marítima
apresenta coleções cada vez mais inova-
doras em termos de cortes, tecidos,
estampas, cores e acabamentos, a fim de
agradar à classe A, seu público-alvo. Esse
consumidor, segundo Benny Rosset,
vem sendo atraído por produtos mais em
conta, pois há hoje no varejo uma enor-
me disparidade de preços, favorecida
pela importação clandestina e pela classi-
ficação fiscal enganosa de tecidos impor-
tados, mais baratos que os nacionais.
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CERVEJAS: retomada do mercado,
após oito anos de estagnação,

estimula os lançamentos

A Rosa Chá investe na ampliação de
franquias de lojas da marca para aumen-
tar sua participação no mercado. Com a
inauguração, em dezembro, da unidade
de Londrina (PR), a empresa fechou o
ano com 21 lojas (cinco próprias). Em
janeiro deve ser aberta mais uma, no
Rio de Janeiro. A empresa também dis-
tribuiu sua linha de 450 itens, entre
maios, biquínis, acessórios e vestuário,
em cerca de 350 lojas multímarca.

"Nossa marca está em expansão,
mas um dos entraves é o custo Brasil,
que continua alto e se reflete nos pre-
ços", diz o estilista Amir Slama, que
comanda a empresa, atualmente con-
trolada pela malharia Marisol, dona,
desde abril do ano passado, de 75% de
seu capital. "A associação nos dará for-
ças para crescer nos mercados interno
e externo", avalia.

Inseticidas. Com a meta de conquistar
a liderança no mercado de inseticidas
em três a cinco anos, a Reckitt
Benckiser aumentou em 50% o investi-
mento em marketing para 2006 e trou-
xe para o País sua marca mundial
Mortein, que a partir de outubro subs-
tituiu as tradicionais Rodasol e Rodox.
"O objetivo é promover a unidade de
marca, com a expertise já conquistada

em outros países para lançar produ-
tos", afirma Fábio Barone, gerente da
categoria na empresa, lembrando que
o segmento mais importante em volu-
me é o de aerossóis, cujo carro-chefe é
o Mortein Ação Total.

Apesar de as estações estarem a ca-
da ano menos definidas, 60% do consu-
mo de inseticidas ainda ocorre du-
rante o verão. O segmento repre-
senta uma das maio-
res oportunida-
des de expan-
são da Reckitt
Benckiser no
Brasil, de acordo
com Barone: "As
taxas de crescimento

de inseticidas são o dobro das taxas
apresentadas por outras categorias da
cesta de limpeza, segundo a ACNiel-
sen. E a Reckitt já tem participação
expressiva com marcas fortes e reco-
nhecidas, como SBP e Detefon". mm
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