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Buscando a consolidação da
marca H2OH no mercado brasi-
leiro, a multinacional america-
na PepsiCo amplia a atuação da
linha com um investimento
30% superior à do ano passado.
A principal iniciativa será o lan-
çamento do novo sabor uva,
que reforçará a versão denomi-
nada Frutas da bebida que hoje
corresponde a cerca de 20%
das vendas da marca. Até 2014,
a expectativa é que essa exten-
são de linha já represente 50%
das vendas da marca.

A H2OH Frutas foi lançada há
um ano oferecendo aos consu-
midores uma bebida com mais
suco de fruta em seu conteúdo.
Esse novo posicionamento da-
do à linha teve como principal
objetivo reverter a queda nas
vendas que o produto teve no
ano de 2010. Até então, a marca
era comercializada apenas nos
sabores maracujá, maçã e li-
mão, este último lançado em
2006, quando a marca chegou
ao mercado brasileiro. Já no seg-
mento Frutas são mais três sabo-
res: laranja, frutas cítricas, lan-
çados em abril do ano passado,
e o novo sabor uva, que está pre-
visto para chegar às gôndolas
no início de abril.

“É uma categoria pequena
dentro do mercado de bebidas e
que ainda não está 100% estabe-
lecida. E como líder, temos sem-
pre que ampliar esse segmento

com novos produtos para man-
ter”, disse Andrea Alvares, pre-
sidente da área de bebidas da
PepsiCo, em entrevista exclusi-
va ao BRASIL ECONÔMICO. Na Ar-
gentina, onde a marca está há
mais tempo, a versão Frutas já
representa mais da metade das
vendas de H2OH.

Rápida expansão
Assim como os sabores laranja e
frutas cítricas, o novo lançamen-
to da PepsiCo chegará primeiro
nos mercados de São Paulo e Rio
de Janeiro. Entretanto, sua distri-
buição para o restante do país
ocorrerá em conjunto com os ou-
tros dois produtos lançados no
ano passado. Segundo a empre-
sa, a linha completa estará nos
pontos de venda de todo o país
dentro de quatro meses.

A facilidade em atingir todo
o mercado brasileiro deve-se
ao engarrafamento do produto
ser realizado nas diversas uni-
dades pelo Brasil da Ambev,
maior empresa de bebidas do
país e com quem a PepsiCo
mantém parceria na distribui-
ção de seus produtos.

Para divulgar o novo produ-
to, a PepsiCo centralizará as
ações em mídias sociais e ações
nos pontos de venda. “A inten-
ção é ativar o novo produto
com amostragens e degustação
do sabor uva nos estabelecimen-
tos”, comenta Andrea. ■

No evento de relançamento da
cerveja Kaiser, em novembro
de 2011, a Cervejaria Heineken
reposicionou a tradicional mar-
ca no mercado tendo como pú-
blico-alvo as classes C e D. Den-
tro dessa estratégia, a compa-
nhia pretende abrir um total de
200 bares Kaiser por todo o país
através de franquias, número
de estabelecimentos que foi
apontado como potencial atra-

vés de uma pesquisa realizada
pela empresa.

O primeiro deles foi aberto
ao público no início desse ano
em São Paulo e tem ajudado a
companhia a aprimorar a inicia-
tiva. “O bar vem dobrando as
vendas a cada semana e tem da-
do um grande retorno para a em-
presa”, afirma Mariana Stanis-
ci, diretora de marcas mains-
tream da Cervejaria Heineken.

Além dos bares, a companhia
conta com os investimentos no
futebol para atingir seu público-
alvo. Entre as ações está a Copa
Kaiser de futebol amador, que

tem o apoio da marca há 15
anos. A novidade para esse ano
será a ação “Mano de Olho”, on-
de o técnico da seleção brasilei-
ra Mano Menezes elegerá os me-
lhores jogadores ao final do tor-
neio. “Atingimos 1,5 milhão de
pessoas ao ano com a Copa Kai-
ser”, aponta Mariana.

Além de fornecer o uniforme
para as 400 equipes participan-
tes, a empresa realiza uma pro-
moção para eleger a melhor tor-
cida e faz ações nos bares-sedes
dos times. “O público tem au-
mentado a cada ano”, completa
a diretora da Heineken. ■

Iniciativa através de franquias
visa reforçar a marca
junto aos consumidores
das classes C e D
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Fusão entre chilena Lan e a Tam deve
ser concluída até o início de maio

Divulgação

Heineken quer ter 200 bares da Kaiser pelo país
Tanio Marcos

PepsiCo eleva verba de H2OH em
30% para dar mais sabor à marca

A companhia aérea chilena Lan deve concluir o processo de fusão
com a Tam até o início de maio, numa operação de troca de ações.
A criação da Latam Airlines formará uma das maiores aéreas do mundo
e a maior da América Latina. A Lan tem operações na Argentina,
Colômbia, Chile, Equador e Peru, além de transporte de cargas no
Brasil e México A empresa teve prejuízo de US$320 milhões em 2011.

A construtora e incorporadora Plano&Plano, joint venture da Cyrela
Brazil Realty, registrou aumento de 32% em suas vendas online
em 2011, na comparação com 2010. Durante o ano, a empresa investiu
R$ 630 mil no seu e-commerce, 13% a mais que o período anterior.
Por mês, o portal recebe aproximadamente 50 mil visitas, o que gera
mais de dois mil chats e contatos, conforme divulgou a empresa.

EMPRESAS

Linha Frutas deve representar 50% das vendas até 2014
Murillo Constantino
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 20.




