
Profundos conhecedores do mercado popular, fabricantes de bebidas querem

agora agregar valor aos seus produtos para conquistar classes mais abastadas

Walter de Sousa

A indústria nacional de bebidas
se especializou por anos a fio em
atender o consumidor de baixa
renda Com os aumentos do po-
der aquisitivo e das vendas no pe-
queno varejo, boa parte da indús-
tria partiu em busca do conheci-
mento de que o segmento já dis-
punha Agora, os fabricantes de
bebidas populares estão fazendo
o caminho inverso: investem no
produto para que ele agregue
valor e atinja camadas mais no-
bres de consumo. Essa tendên-
cia é também uma oportunidade

vislumbrada pelo setor para aban-
donar o estigma de fabricante de
bebidas de baixa qualidade - o
que, em geral, não é verdade -,
para conquistar a simpatia das
classes mais abastadas e para
vencer o preconceito com relação
a marcas que sempre estiveram
ligadas ao universo popular.

A centenária Thoquino, por
exemplo, fabricante do conha-
que de alcatrão São João da
Barra, produto popular desde o
seu lançamento, aposta na sua
vodca Kovak para conquistar o

mercado de produtos mais eliti-
zados. Para isso, mudou a em-
balagem do produto e aprimo-
rou o processo de fabricação.
"Começamos lançando a Kovak
tridestilada. Hoje, ela passa por
dezesseis filtragens e, também
por conta da mudança de em-
balagem, já conquistamos a
vice-liderança do mercado cari-
oca", afirma a gerente de Mar-
keting da empresa, Thaíza Por-
tella. A embalagem contou com
projeto exclusivo e um novo con-
ta-gotas. Com apenas dois me-



ses de mercado, as vendas fo-
ram impulsionadas em 30%.
"Nossa intenção é atender me-
lhor o consumidor da classe A.
Isso sem ,deixar de superar as
expectativas do nosso cliente
tradicional", pontua, revelando
que a mudança levou a um leve
reposicionamento de preço, que,
mesmo assim, ficou 5% abaixo
dos preços das marcas líderes,

A Underberg, que desde o
ano passado vive um processo
de migração do nome do pro-
duto para Brasilberg, também
está divulgando o consumo do
produto para que ele não se
restrinja às classes populares,
que, em geral, consomem o pro-
duto sem mistura. A estratégia
é divulgar drinques que levem
o bitter. "É uma maneira de fa-
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zer outros consumidores se
acostumarem com o sabor
amargo a partir dos drinques",
explica Paula Ferreira, gerente
de Marketing. A bebida, que
tem origem alemã e é muito
consumida no Sul do País, é
foco de ações no varejo promo-
vidas para conquistar novas fai-
xas de consumidores.

O sucesso de duas cacha-
ças saborizadas, a Red Fruits
e a de Limão, levou a Ypióca a
repensar o produto, especial-
mente depois de detectar, por
meio de pesquisas, que as no-
vidades haviam caído no gos-
to do público mais jovem. "Re-
formulamos a embalagem
para adequá-la a esse públi-
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co, além de inovar com emba-
lagens menores, de 500 ml -
a original tem 960 ml - além
de mudar o rótulo", conta Cyn-
thia Serretti, gerente nacional
de Marketing da empresa.
Para apoiar o relançamento, a
Ypióca desenvolveu material
de merchandising para o va-
rejo, a ser distribuído pelo ca-
nal indireto.

Requinte
Na mesma linha de repagina-

ção de embalagem para atrair um
público mais seleto, a Companhia
Müller de Bebidas, dona da mar-
ca Caninha 51, relança o seu
Conhaque Domus com visual mais
"requintado", conforme definição
do próprio fabricante. Ainda nes-
sa linha, a empresa lançou a Ca-
chaça 51 Ouro, de olho no mer-
cado de cachaças especiais.

Com um produto de alta ven-
dagem entre o público popu-
lar, a Catuaba Selvagem, a Co-
mary também está buscando
os consumidores das classes
mais altas. O seu novo vinho de
mesa, Santille, nas versões
branco e tinto, tem por foco os
consumidores das
classes B e C. "Esta-
mos buscando mode-
los regionais para aten-
der melhor, e o setor
atacadista distribuidor
é essencial nesse pro-
cesso", explica Marce-
lo Rodrigues, diretor-
comercial. O carro-che-
fe da empresa teve seu
rótulo modernizado e a

"O sucesso das cachaças sa-
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estratégia de divulgar drinques
com a bebida também tem por
objetivo disseminar o seu con-
sumo entre as classes A e B.
"A partir de setembro, importa-
remos vinhos argentinos a pre-
ços acessíveis. Queremos mos-
trar que os nossos produtos



têm qualidade e valor, e aca-
bar com o estigma de que so-
mos apenas fabricantes de re-
frigerantes", afirma Rodrigues.

A Cereser, que há dois anos
vem trabalhando na mudança da
sua imagem institucional, decidiu
dividir sua atuação no mercado
em nichos não mais definidos
pela maneira como são produzi-
dos, mas pela maneira como são
consumidos. Assim, os produtos
passam a ser divididos do se-
guinte modo: comemoração (si-
dras e espumantes), descontra-
ção (destilados e conhaques),
prazer (vinhos), ser especial (vi-
nhos e espumantes finos) e re-
frescar (sucos prontos). "É uma
mudança importante e temos
consciência de que não ocorre-
rá no curto prazo", diz Edgar Gal-

Além Guerra, diretor-comercial da Aurora, que renova a linha Marcus James e cria

novo rótulo para conquistar uma maior fatia do mercado.

biatti, gerente de Marketing. A
Cereser também está lançando
um produto novo, na linha de vod-
cas, que chegará ao mercado no
final do ano, além de investir
numa embalagem mais requin-

tada da aguardente amarela Old
César 88. "A mudança institucio-
nal tem o objetivo de mudar a
maneira como o mercado nos
via, queremos agregar valor às
nossas marcas", explica.
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Qualidade e preço
Outro fabricante de espu-

mantes que está investindo no
reposicionamento de mercado
é a Peterlongo, que estréia um
logotipo novo e lança linha de
champanhes finos. Todos os
demais produtos passaram por
remodelação de rótulo e em-
balagem. "Modernizamos e
queremos mostrar a cara nova",
explica Ricardo Sella, gerente-
comercial da empresa. Meta-
de das vendas da Peterlongo
ocorre por via do segmento
atacadista distribuidor, e a em-
presa espera superar neste
ano o crescimento de vendas
registrado em 2007, de 20%.
"A meta é crescer 30% graças
aos parceiros distribuidores", si-
naliza Sella. A Peterlongo lan-
ça dois espumantes na nova li-
nha Presence, um moscatel
rosé e um champanhe branco
brut. A estratégia de vendas
consiste em oferecer ao vare-
jo um produto com a qualida-
de da concorrência a um pre-
ço 30% menor. Originária de
Garibaldi, a empresa também
está transferindo o seu escri-
tório de vendas para São Pau-
lo. "Queremos ampliar a nossa
atuação em outras regiões e,
para isso, estamos passando
por uma reformulação comer-
cial, que inclui um time de cem
vendedores", afirma o gerente-
comercial.

A Vinícola Aurora, tradicional
fabricante de vinhos da região
gaúcha, ao contrário dos de-
mais fabricantes de bebidas,
não acredita que o mercado
seja segmentado por classe
social. "Isso é muito relativo, há
consumidores da classe A que
bebem vinho Sangue de Boi",

As fabricantes investem no reposicio-
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argumenta Além Guerra, dire-
tor-comercial, citando a sua
marca popular campeã de ven-
das. A Aurora está empreen-
dendo esforços para dissemi-
nar entre os parceiros atacadis-
tas e varejistas um trabalho edu-
cativo de consumo do vinho.
"Para a nossa felicidade, esse
trabalho está dando resultado,



A empresa se prepara para
conviver com a nova realidade
da Lei Seca. Isso apesar de o
vinho ser uma bebida que, nor-
malmente se toma em casa,
durante confraternizações e em
volumes menores que as bebi-
das geladas. "Não acredito que
a legislação possa mudar muito
o nosso crescimento, que foi de
25% no primeiro semestre de
2008 em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado", revela.

Para o período de final de
ano, a Aurora renovou a sua li-
nha Marcus James, com rótulo
novo, ganhando um cammenè-
re. O espumante da marca tam-
bém está com nova apresenta-
ção, inovando num mercado
que, desde 1999, cresce anu-
almente 10% em média. Outra
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novidade da vinícola é a linha
Casa de Bento, elaborada com
uvas originárias de vinhedos
certificados, o que o torna or-
gânico. "A certificação é feita
pelo EcoCert e é bem rigorosa.
São necessários três anos sem

o uso de pesticidas para um vi-
nhedo ser considerado orgâni-
co", afirma Antônio Czarnobay,
enólogo-chefe da Aurora. A pri-
meira safra foi limitada a 13 mil
garrafas, volume que deverá
ser maior nas próximas safras.
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