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Para avançar no mercado e for-
talecersuas marcas, a Ambev de-
cidiu apostar na experiência no
bar. “Na fase em que estamos
da nossa companhia, não bas-
tam os elementos tradicionais
de mídia. Buscamos alternati-
vas. E investir na melhora do
ambiente do bar é uma delas”,
diz Ricardo Tadeu, diretor de
vendas da cervejaria.

Dentro dessa lógica, a Ambev
acaba de lançar um site para ven-
der diretamente a donos de bo-
tecos produtos como jogos de
mesa, geladeiras, copos e até
aparelho de ar condicionado. A

partir do poder de fogo da em-
presa nas negociações com for-
necedores, o objetivo do site é
transferir para o cliente o preço
negociado pela cervejaria.

“Em alguns casos, quando o
produto tem a logomarca das
cervejas, ele é subsidiado, fun-
cionando praticamente como
uma compra de mídia pelo bar”,
afirma Jean Jereissati Neto, di-
retor de trade da Ambev. No si-
te (www.parceiroambev.com.
br), feito em conjunto com o
Comprafácil, os preços chegam
a ser até 30% mais baixos do que
em outras lojas online.

Segundo os executivos, há
uma demanda grande dos clien-

tes por esses produtos. “E me-
lhorar o ambiente do negócio
deles é uma forma de fortalecer
o nosso”, diz Tadeu.

Apesar de responder por 44%
do volume, não é o boteco que
puxa o crescimento das vendas
de cerveja no Brasil. Nos últi-
mos quatro anos, enquanto o
consumo da bebida cresceu em
média 5% ao ano, nos bares a
venda avança a um ritmo mais
lento, equivalente à metade da
taxa média geral.

Há dois anos, para reforçar as
vendas nesse canal, a Ambev co-
locou até antropólogos para
avaliar os hábitos dos consumi-
dores na mesa de bar. Descobri-

ram que seria preciso adaptar o
lugar aos novos tempos. “Hoje,
o bar é encarado principalmen-
te como uma opção de lazer”,
afirma Tadeu. “E precisa se pro-
fissionalizar para brigar no se-
tor de entretenimento.” Segun-
do dados do Sebrae, 53% dos ba-
res fecham antes de completar
dois anos.

Para enfrentar esse cenário, a
Ambev também criou, no ano
passado, um projeto-piloto de
franquias, o Nosso Bar, que ago-

ra deve ganhar escala. O em-
preendedor entra com investi-
mento de R$ 40 mil a R$ 50 mil,
além do ponto e da reforma, en-
quanto a Ambev providencia
pintura, mesas, geladeiras e ma-
terial de merchandising.

O dono recebe ainda consul-
toria de gestão, em parceria da
Ambev com o Sebrae, além de
um “guia de boas práticas”, que
trata da importância do serviço
à sugestão de eventos para au-
mentar o público durante a se-

mana. “Houve casos em que o
mesmo bar passou a faturar
40% mais”, diz Francisco Pris-
co, diretor de novos negócios
da Ambev, que quer, em um
ano, multiplicar por cinco os
atuais 200 franqueados.

“Melhorar as condições do ca-
nal é vital”, diz Adalberto Vivia-
ni, consultor do mercado de be-
bidas. “Já que não se pode exigir
exclusividade, é preciso desen-
volver uma política de adesão
intensa”, acrescenta.
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Para fortalecer marcas, cervejaria investe na estrutura de botecos e
lança site de venda de itens como geladeira e mesas, a preços mais baixos

}
A nova aposta da
Ambev nos bares

Making of

Estreia no dia 6 de abril
o filme ‘Xingu’, de
Cao Hamburger

LANÇAMENTO

O rapper e os repentistas

Em comemoração ao filme sobre as
histórias da criação do parque nacional,
a Fiat lança amanhã, em SP, o Dobló Xingu
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A coisa toda começa assim:
“Emicida, meu amigo/não
queira me insultar / com esse
rap safado/ hoje o bicho vai pe-
gar.”

Vem o outro e responde:

“Aí, com esse repente seu / você
só me aluga/ barrigudo e baixi-
nho / parece uma tartaruga.”

Esse duelo, entre o rapper Emi-
cida e a dupla repentista Caju e
Castanha, já tem mais de 600 mil

visualizações no Youtube. O fil-
me foi criado pela agência
iThink para o site Zoom, de com-
paração de preços,

Em uma praça do Morumbi,
em São Paulo, o rapper provoca a
dupla mostrando as vantagens
de uma máquina de lavar para
solteiros. Os repentistas tentam

promover uma lavadora para
a família. A ideia é enfatizar a
comparação entre produtos,
principal ferramenta do site.

Na última parte do duelo,
Emicida erra a rima e o desa-
fio vai para o consumidor, que
é convidado a criar uma frase
para concluir o rap.
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No cinema

Música. Duelo de improviso promove comparação de preços

Ação. Jereissati (E), Tadeu (centro) e Prisco: tentativa de aumentar a receita dos botecos

Xingu no asfalto

 

m
o

b
ile

.in
te

ra
tiv

a

Com a melhor e maior equipe de jornalistas 

especializados e a mais ampla cobertura do 

País, a gente cobre e antecipa as notícias 

que realmente movimentam o mercado.

NOTÍCIAS

atende.ae@grupoestado.com.br

Outras Localidades

0800 011 3000
Grande São Paulo

11 3856.3500 

Ligue e confira.

Antecipe suas decisões
e mude o rumo de seu negócio.

Agência Estado é a notícia em tempo real financeira líder e provedora de dados de 
mercado no Brasil. A plataforma AE Broadcast oferece notícias, dados, análise e 
ferramentas de negociação para investidores institucionais e privados.
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