
CERVEJAS

Por mais vendas, mais por menos
Shrinks econômicos com mais de doze latinhas caem nas graças das cervejarias
Por Luiz de França

a busca por uma tática de venda

mais agressiva, as cervejarias resol-
veram oferecer mais por menos.

AmBev, Femsa e Schincariol, as

potências do setor, vêm investindo

em multipacks maiores de filme plástico termo-

encolhível (shrinks), com 15, 18 ou até 24 latas

de cervejas. Com chamadas para a quantidade

de latas a mais que o tamanho standard - com 12

latas - e para vantagens econômicas, elas estão

impulsionando as vendas, principalmente para os
chamados heavy users de cerveja, isto é, os bebe-

dores contumazes.

A inovação no sistema de venda de cerveja no
varejo começou com o lançamento, pela AmBev,

do pack de 18 latinhas da Skol, em 2007. Sucesso

constatado, a cervejaria estendeu a iniciativa

dos packs maiores para a Brahma, hoje também

encontrada na versão com 18 unidades. Mais

AmBev teve sucesso com os
packs com 18 latas de Skol...

...e estendeu a
tática para outra
filha, a Brahma

Femsa aposta no
"leve mais por menos'
para Bavária e Kaiser

recentemente, a AmBev lançou um pack de Skol

com 24 latas. Este último, por enquanto, é comer-

cializado somente nos estados do Rio de Janeiro e

de Minas Gerais.

Seguindo a tendência, a Femsa Cerveja Brasil

colocou no mercado, no ano passado, multipacks

com 15 latas para Kaiser e Bavária Pilsen. Para

o gerente de marketing da Femsa Cerveja Brasil,

Marcelo Liberado, o diferencial de custo do novo

pack em relação ao standard varia entre 3% e 5%,

levando em consideração o preço individual da

lata, "o que garante um atrativo para quem quer

levar mais e pagar menos."
Alem da mudança na quantidade unitária,

a embalagem para múltiplas latinhas de Kaiser

também mudou de cor. Antes branca, a multipack

agora chama mais a atenção dos compradores na

cor vermelha. "O pack chegou ao mercado acom-



panhando a mudança, feita pouco tempo antes, da
identidade da marca", diz Liberado. Com design
gráfico elaborado pela DIL Brands, o envoltório
é produzido pela Packtec. A mesma convertedora
fornece o shrink da Bavária com 15 unidades,
desenhado pela Duplo Design. De acordo com
a Femsa Cerveja Brasil, as novas embalagens
ajudaram a alavancar as vendas das duas marcas
em cerca de 10% desde suas adoções, em agosto
de 2007.

Mesmo a "lei seca" - o endurecimento, pelo
Governo Federal, das punições aos motoristas
flagrados alcoolizados - não ameaça jogar água
no chope dos packs maiores de cerveja. Em
comunicado oficial, a Femsa se diz a favor do
Decreto n° 6.488 e lembra que desenvolve diver-
sos programas de consumo responsável de álcool,
como a campanha "18 É Legal", com o intuito de
conscientizar os jovens a beber com moderação.
"Diferentemente de uma ação que vá estimular o
consumo no bar, os novos packs de 15 são direcio-
nados para o consumo caseiro", afirma Liberado.

Schin também experimenta
A Schincariol não deixou essa onda mercadológi-
ca passar em brancas nuvens. Conforme explica
a diretora do Grupo de Cervejas da empresa, Ana
Coutinho, a multipack com 18 latinhas da cerveja
Nova Schin resulta da percepção do aumento
de vendas das latas de 473 mililitros (os chama-
dos latões) e dos shrinks com mais unidades. A
embalagem é estampada com os dizeres "Pega
leve. Pega mais. Paga menos". Nesse jogo, ela
garante, ganham os dois lados. "É uma vantagem
para o consumidor, por comprar com uma melhor
relação custo/beneficio, e para a indústria que,
obviamente, faz com que o público leve mais de
sua marca, bloqueando o volume da concorrên-
cia", entende Ana.

O shrink de 18 da Nova Schin tem uma arte
distinta para se diferenciar do pack de 12 e faci-
litar a escolha do consumidor no ponto-de-venda
(procurada, a Schincariol preferiu resguardar o
nome do fornecedor das multipacks). O respon-
sável pelo design foi Tomás Lorente, vice-presi-
dente de criação da agência Young & Rubicam.
Diferentemente da Femsa, que diz ter se baseado
em observações de comportamento de consumo
nos supermercados, a Schincariol se apoiou em

pesquisa desenvolvida pela Nielsen sobre o cres-
cimento da importância desta embalagem e do
canal auto-serviço em alguns mercados. A versão
com 18 latas de Nova Schin, por ora, tem vendas
restritas a Recife e Salvador, sem previsão para
entrar em outros mercados.

Na opinião do especialista em marketing
Adalberto Viviani, da consultoria Concept, o
aumento da quantidade de unidades oferecidas por
embalagens de bebidas pode incentivar a venda
por dois fatores. Primeiro, por comodidade, pois
o consumidor vê a possibilidade de comprar mais
em um único volume. Em segundo lugar, por
impulso, quando continua havendo a percepção
de que a compra é de uma mesma quantidade
(um pacote). A relação entre aumento de vendas
e consumo individual de produto não parece estar
diretamente ligada nesse caso. "As pessoas estão
comprando mais e vão beber por mais tempo",
afirma Viviani. "Não há aumento de consumo
individual de produtos."

Para o consultor, a importância da embalagem
de bebidas na decisão de compra do consumidor
também é ressaltada quando ela concentra um
volume maior de itens porque a visibilidade do
produto - e da marca - ganha mais destaque
no ponto-de-venda. "Ganhar exposição, por si
só, gera maior oportunidade de venda", lembra
Viviani. O especialista confia plenamente na efi-
cácia de ações de venda apoiadas em embalagens
com vantagens econômicas claras. "Bebemos e
comemos com os olhos. O teste de sabor é cego,
mas o consumidor não."
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