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Sol com gelo e
Femsa recorre a embalagem cooler e garrafa inédita para ganhar mercado

om a disputa cada vez mais acir-
rada no mercado de cervejas, a
Femsa aposta na diferenciação das
embalagens da Sol, seu carro-chefe,

para conquistar novos consumidores. Lançada
em outubro de 2006, a marca foi incrementada
com uma nova opção de embalagem secundá-
ria, a Sol Ice Box, que ajuda a manter a cerveja
gelada por duas horas. Trata-se de uma caixa
de papel cartão desenvolvida em conjunto
pela Femsa e pela Rigesa com dezoito latas e
que não vaza mesmo depois que o gelo a ele
adicionado derreta, garante a Femsa. A arte da
embalagem é da Fischer América. "Como a Sol
estreou no verão, estação que representa cerca
de 40% do total de vendas no ano, decidimos
brindar o consumidor com a Ice Box, que pos-
sui a funcionalidade de um cooler e a praticida-
de do descartável", diz Leonardo Lima, gerente
de marketing da Sol. "Além da praia, a caixa é
ideal para festas e churrascos."

Outra novidade apresentada pela Femsa no
final do verão foi a Sol Shot, primeira garrafa
de vidro de cerveja de 250 mililitros do Brasil.
Para adotar tal embalagem, a Femsa fez inves-
timentos na unidade fabril de Araraquara (SP),
a primeira a ter uma linha adaptada e especial-
mente dedicada ao engarrafamento da Sol Shot.
Foram 240 dias de pesquisas e análises feitas
em conjunto com a vidraria Owens-Illinois,
fornecedora da nova garrafa. A tampa de aço,
do tipo crown, é fornecida pela Aro; o rótulo,
de papel, pela Gráfica Rami.

Além do formato inédito da nova gar-
rafa, o preço de comercialização sugerido,
que varia de 75 a 79 centavos em lojas de
auto-serviço, é outro argumento de venda.
"Acreditamos que o preço altamente compe-
titivo será um fator adicional de sucesso das
vendas", comenta Riccardo Moríci, diretor de
marketing da Femsa, ressaltando que a emba-
lagem menor proporciona ao consumidor a
degustação da bebida "na mesma temperatura
do começo ao fim." (FP)
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