
CHÁS PRONTOS

Rugido metálico
Matte Leão pronto adota lata de alumínio para se impor em novos canais

esde o seu lançamento, há 23
anos, a versão pronta para beber
do chá Matte Leão vinha sendo
acondicionada exclusivamente em
embalagens plásticas - o copinho

termoformado de 300 mililitros, embalagem ori-
ginal que se transformou em marca registrada da
bebida, e a garrafa de PET de 1,5 litro, lançada
em 1997 com vistas a facilitar o consumo casei-
ro. Para ampliar vendas, a fabricante Leão Júnior
(controlada pela Coca-Cola) acaba de anunciar o
lançamento de uma extensão de linha do produto
apresentada em lata de alumínio.

Inicialmente, as latinhas de 335 mililitros,
com design gráfico da Santa Clara Nitro e fabri-
cadas pela Rexam em sua unidade de Extrema
(MG), serão utilizadas para o envasamento das
versões natural e com limão da bebida. Ainda
neste ano a Leão Júnior deve lançar uma versão
em lata do chá verde.

Sinal verde
A empresa admite: adota a lata de alumínio "com
certo atraso". Segundo explica o diretor comer-
cial da Leão Júnior, Gothardo Gouvêa, essa
demora está ligada a uma diretriz da empresa de
consolidar o maior domínio possível do mercado
de chás prontos para beber antes de diversificar a
estratégia de embalagem.

Os resultados recentes dão coerência a essa
justificativa. Em 2008, as vendas do Matte Leão
pronto cresceram mais de 10% no mercado
nacional de chás prontos, estabelecendo um
market share de 49,1% para a Leão Júnior - os
dados são da Nielsen, que calcula que no ano
passado foram consumidos 53,7 milhões de litros
de chá pronto no País.

Gouvêa explica que a nova versão tem o
objetivo de difundir o Matte Leão em estabeleci-
mentos comerciais que dão preferência às latas.
"São os casos de algumas lojas pequenas e dos
restaurantes, que demonstram restrição ao traba-
lho com a versão em copo", exemplifica o diretor

da Leão Júnior. Ao mesmo tempo, a embalagem
metálica surge como um facilitador da logística
de distribuição a pontos mais distantes das fábri-
cas do produto, como a região Nordeste, onde a
empresa busca ampliar negócios. "Consideramos
este ano muito propício para testar a penetração
da nova embalagem junto ao público. A lata de
alumínio reforça o apelo de refrescância da bebi-
da", entende Gouvêa.

A produção inicial das latinhas de Matte Leão
será de 800 mil unidades por mês. Além da venda
unitária, o produto será encontrado no varejo de
auto-serviço em multipacks de filme termoenco-
Ihível com 24 latas. (AES)
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