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Oferecer uma pilsen na latinha
ou na garrafa âmbar e divulgar
abebidaemcampanhascomfa-
mosos e beldades não são mais
suficientes para vender cerve-
ja. A indústria tem se dedicado
a inovar nas embalagens e nos
sabores para não perder espa-
ço para a concorrência e aten-
der às aspirações dos consumi-
dores. Foi assim que surgiram,
nos últimos anos, as primeiras
cervejas de trigo, a garrafa de
um litro e o selo de proteção pa-
ra as latas, lançado pela Itaipa-
va, novidade que irritou os con-
correntes.

Nomomento,odepartamen-
todeinovaçãodaAmBevdesen-
volve 40 projetos para os próxi-
mos três anos. É um recorde na
história da empresa, segundo a
diretora de Inovação, Stella
Brant. Até 2000, não havia
mais do que dois lançamentos
por ano. De 2008 para 2009, as
inovações dobraram – foram
em torno de 15 no ano passado –
e a previsão é que dobre nova-
mente neste ano, diz Stella.

“Asinovaçõestêmcontribuí-
do muito para os resultados da
companhiaetêmsidoresponsá-
veis por grande parte do cresci-

mento em 2009. Era um ano
que tinha tudo para se retrair
por causa da crise. Mas a dire-
ção da empresa viu que poderia
alocar mais recursos no lugar
certo e ter bons resultados.”

Na equipe da executiva, ape-
nas mulheres: Bianca, Isabella,
Diana, Ana Cláudia. Bianca es-
tavanaChinanasemanapassa-
da. Não foi comprar bugingan-
gas ou visitar a Grande Mura-
lha, mas pesquisar embala-
gens e tipos de cerveja. As-
sim é a rotina da turma de
Stella, que divide o tempo
entrepesquisascomconsu-
midores e viagens pelo
mundo em busca de novi-
dades. Um produto pode
sair da prancheta em até
seis meses e, no máximo,
em dois anos.

A equipe de inovação é
ligada a outras 15 áreas,
como finanças, centro de
desenvolvimentotecnoló-
gico, jurídico e inteligên-
cia de mercado. Uma nova
cerveja não vai para as mesas
dos botequins se não passar pe-
laviabilidadedecustodeprodu-
ção e de logística, por exemplo.
Foiassimcom aAntarctica Sub
Zero, lançadaemjulho de2009.

“Os consumidores queriam

uma cerveja mais refrescante.
Precisamos estar ligados para
superaras expectativas docon-
sumidor”, explica Stella. A
ideia deu tão certo que a subsi-
diária canadense se interessou

pelo projeto.
Desde 2002, o departa-

mento de inovação vem ga-
nhando mais relevância na
companhia. Foi desse esfor-
ço que saíram, por exemplo,
a Skol Geladona (com isola-
mentotérmico),alatinhater-
mo-sensível (que mostra a
temperatura ideal), a Bohe-
mianasversõesOaken,Con-
fraria, Escura e Weiss. Pa-
ra Stella, não dá para fugir
do cronograma. “Se perder

o bonde, o concorrente lança. A
inovaçãoéacerejado bolo, faza
diferença na companhia”, diz.

Para Riccardo Morici, dire-
tordemarketingdaFemsaCer-
vejas Brasil, o mercado nacio-
nal de cerveja passou muito

tempo sem inovar. Mas isso co-
meçou a mudar na década pas-
sada. “No Brasil, a cerveja ain-
da é tratada como uma commo-
dity. Em boa parte, isso é res-
ponsabilidade da indústria, que
não inova tanto”, opina.

NOVOS NICHOS
AFemsaapostouemnovidades
como as latas e tampinhas com
fotosimpressas,asembalagens
temáticas e variações nos for-
matos de latas e garrafas. A Sol
Shot, projeto que durou 14 me-
ses, foi a primeira garrafa de
250 mililitros. Hoje a “Solzi-
nha” responde por mais da me-
tadedasvendasdamarca.Tam-
bém é da Femsa a embalagem
de cinco litros da Heineken. O
barrilete chegou ao Brasil em
2008eoprimeirolote,quedeve-
riadurartrêsmeses,seesgotou
em 15 dias. “O concorrente saiu
com o latão e acabamos insti-
tuindo um segmento.”

Os produtos lançados nos úl-
timos quatro anos pela Femsa
foram responsáveis por cerca
de 20% do volume de cerveja e
cerca de 30% do faturamento.
Mas nem toda ideia dá certo.
No caso da Femsa, o chope Sol
semálcool,queexplodiunaépo-
ca da Lei Seca, naufragou e saiu
de linha.

Para Markus Stricker, sócio
da consultoria ATKearney, o
mercado cervejeiro, que ainda
não demanda muita inovação,
precisadeixar o consumidor in-
teressado. “As inovações são
uma forma de capturar merca-
do, de as empresas maiores se
defenderem das regionais.”

Reynaldo Saad, sócio da De-
loitte, pondera que o fato de ser
umaindústriatotalmentematu-
rada dificulta as inovações: “as
empresas têm muito do seu fo-
co em marketing. A procura
por nichos pode mudar esse
comportamento.” ●

Indústria investe em inovação para
ganhar mercado e agradar cliente

ALINHADO AO PALADAR

Se você tem interesse
em economia, você precisa
saber disto.
Com a Iveco, você sempre ganha.
Ganha ao comprar os caminhões mais
modernos do Brasil, ao garantir mais
produtividade e baixo custo operacional
e ainda ganha por ter o caminhão pesado
mais valorizado em 2009*.

Para saber mais, acesse:
www.blogiveco.com.br

CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE
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 IVECO É GARANTIA DE LUCRATIVIDADE.

* Fonte: Assovesp/Sindiauto. Publicada na revista Transporte Mundial, Jan/2010

MAIS VALORIZADOS %

GMC 12-170
(1999) 3,11

GMC 12-170
(2001) 3,05

IVECO STRALIS HD 570
2007 3,05

GMC 12-170
(2000) 3,03

MBB L 1218
(2003) 0,42

MBB L 1218
(2002) 0,42

MBB L 1218
(2001) 0,42

FORD CARGO 815
(2008) -0,84

FORD CARGO 815
(2009) -0,86

FORD CARGO 815
(2007) -1,33

OS 10 USADOS 
MAIS VALORIZADOS

IVECO TECTORCAMINHÃO DO ANO 2009
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● Na Femsa, cerca de 30%
do faturamento vem de
produtos lançados nos últimos
quatro anos, como a Sol
de 250 ml e o barril de cerveja
da Heineken de 5 litros

CRIATIVIDADE–Aequipede Isabella (E),Diana,StellaeAnaCláudia, daAmBev, desenvolve40projetosparaospróximos trêsanos
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 fev. 2010, Negócios, p. N14.




