
O maior festival de música do
Brasil será o palco para a cerve-
jaria holandesa Heineken se
mostrar no mercado brasilei-
ro. A empresa será uma das pa-
trocinadoras do Rock in Rio e
fará o abastecimento de bebi-
das durante os sete dias de sho-
ws. E a operação para levar
cerca de 680 mil de litros de
chope aos amantes do rock se-
rá monstruosa.

Segundo o diretor de marcas
premium da Heineken, Herbert
Gris, a cervejaria comprou 14
tanques para o transporte do
chope da fábrica de Jacareí, no
interior de São Paulo à cidade

do Rock, no Rio de Janeiro.
Serão ao todo 12,5 mil quilô-

metros percorridos durante to-
do o festival, sendo que cada
viagem levará cerca de 5 horas
da fábrica às 170 choperias que
serão espalhadas pelo local. Pa-
ra descarregar o chope, a cer-
vejaria montou uma estrutura
de um quilômetro de tubula-
ção, toda feita em alumínio, do
ponto de chegada dos cami-
nhões às choperias.

“É a primeira ação desse tipo
que a Heineken faz no Brasil. Es-
se evento é importante para au-
mentarmos a exposição da mar-
ca para o consumidor brasilei-
ro, pois o mercado de cervejas
premium é o que tem o maior
potencial de crescimento. O bra-

sileiro está mais ávido às novida-
des”, disse o executivo.

Hoje, as vendas desse tipo de
cerveja representa cerca de 5%
do mercado total e a perspecti-
va, segundo Gris, é que essa par-
ticipação aumente para 12%
nos próximos anos. “Temos co-
mo referência o mercado argen-
tino onde cervejas premium já
representam 12% do total.”

E não é à toa que a Heineken
tem que se preocupar. Em
agosto, chegou no Brasil um
concorrente de peso, a Budwei-
ser. E a estratégia da marca da
AB Inbev é patrocinar 20 gran-
des shows no país neste ano,
como Aerosmith, Eric Clap-
ton, Pearl Jam, Rihanna e Red
Hot Chilli Pepers. ■
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Softbankpode perder posto de único
vendedor de iPhone no Japão

Heineken enche o caminhão para o Rock in Rio

INFORMÁTICA

SamsungElectronics inicia produção em
sua nova linha de chips de memória flash

AFP

Paul O'Driscoll/Bloomberg

A operadora de telefonia celular Softbank pode perder
o lucrativo posto de única vencedora no Japão do iPhone,
da Apple, que estaria negociando com a rival KDDI. Diante do medo
de possíveis quedas nas vendas, as ações da Softbank fecharam
em queda de 12,3%. O negócio tem potencial de agitar o mercado
japonês de telefonia celular nos próximos seis a 12 meses.

Ana Paula Machado
amachado@brasileconomico.com.br

A companhia sul coreana anunciou ter iniciado produção em massa
de uma nova linha de chips de US$ 10 bilhões de dólares, em um
esforço para elevar sua participação no crescente mercado de chips
de memória flash que vem se beneficiando do crescimento robusto
da demanda por produtos móveis. A nova linha de produção ajudará
a empresa a reduzir acentuadamente o custo de seus chips.

Cervejaria cria logística complexa para levar a bebida à cidade do rock

FOTOGRAFIAS QUE

FALAM A MESMA LÍNGUA

O PORTUGUÊS

:

.

DE 20 DE AGOSTO
A 23 DE OUTUBRO DE 2011

LARGO GENERAL OSÓRIO, 66

VENHA VER NA ESTAÇÃO PINACOTECA

100 FOTOGRAFIAS DE ARTISTAS DE

LÍNGUA PORTUGUESA QUE INTEGRAM

A 7ª EDIÇÃO DO PRÊMIO BES PHOTO.
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GOVERNO DE SÃO PAULO
E SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

APRESENTAM:

FábricadaHeinekenemJacareí (SP)
pode fabricar65milhõesde litros
dechopeecervejapormêsetrabalha
emtrêsturnosdeprodução
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