
Para muitas empresas, ter um
produto com 89% de market
share já seria motivo suficiente
para tranquilidade. Não para a
Arcor, fabricante das balas But-
ter Toffee, que detém este per-
centual do segmento de cara-
melos. “Somos os criadores des-
se mercado, então é natural que
sejamos os líderes”, afirma Da-
vi Damazio, gerente de Marke-
ting do setor de guloseimas da
empresa. “Mas temos que consi-
derar que nossas balas dispu-
tamdireta ou indiretamente es-
paço comprodutos como choco-
lates e outros tipos de balas.”
A Arcor confia tanto em sua

capacidade de aumentar a pre-
sença no mercado que resolveu
dobrar a produção das balas But-
ter Toffee nos próximos cinco
anos. “Fizemos investimentos
para produzir 30 mil toneladas
de bala ao ano”, diz Damazio.
Para vender essa quantidade

de balas, a Arcor programou a
maior ação de marketing desde
o surgimento da Butter To-
ffee.“As pessoas conhecemnos-
so produto, mas não se lem-
bram do nome da marca e é isso
que queremos mudar”, afirma
o executivo. Ao todo, serão in-
vestidos R$ 3milhões em ações,
cujo carro-chefe serão os mer-
chandising emprogramas daRe-
de Record, sobretudo no O Me-
lhor do Brasil, apresentado por
Rodrigo Faro, que já trabalhou
como garoto propaganda para a
linha de chocolates da Arcor.
Além dos investimentos em

marketing, a empresa prepara a
ampliação de sua presença no
mercado nacional, para dar sus-
tentação ao aumento planejado
para a produção. “Temos que
melhorar nossa distribuição
principalmente na região Nor-
deste”, diz Damazio. Hoje, a ba-
las da Arcor estão presentes em
cerca de 200mil pontos de ven-

da, mas a companhia enxerga
potencial para chegar a 1 mi-
lhão de pontos em todo o país.
Na estratégia de tornar amar-

camais conhecida, a Arcor tam-
bémpassou a investir emparce-
rias. A primeira foi fechada com
o Café 3 Corações, para o lança-
mento da Butter Toffee sabor
Cappuccino. “Fomos procura-
dos por eles com a ideia e desen-
volvemos o produto em menos
de três meses”, diz Damazio.
Presente no varejo desde maio,
a nova bala já é a segundamaior
vendida da marca. “Ela repre-
senta 15% do mix da Butter To-
ffee”, afirma o executivo. ■

A cervejaria mexicana Modelo
confirmou que está negociando
a venda de suas operações para a
Anheuser-Busch InBev. Os boa-
tos sobre as conversas entre as
duas companhias surgiram du-
rante o último final de semana.
No entanto, a Modelo informou
que ainda é “prematuro” espe-
cular sobre qualquer resultado
das tratativas. A InBev já possui
50,4% da empresa mexicana e,
segundo executivos próximos
às negociações, quer comprar o
restante das ações.
No Brasil, a AB InBev opera

por meio da Ambev, que possui
participação de 70% na receita
líquida do segmento de cerveja.
Um acordo com a Modelo dará
à maior cervejaria do mundo
mais força no mercado mexica-
no, que cresce cerca de 3% ao
ano. Além disso, deve gerar pe-
lomenosUS$ 250milhões em si-
nergias. “Acreditamos em um
preço de aquisição que seria per-
to de US$ 15 bilhões, implican-
do em um prêmio de 30% pelo
controle em linha com a média
histórica”, disseram analistas
do Citi. No Brasil, o mercado já
passou pelo seu momento de

consolidação. No entanto, as
empresas ainda possuem gran-
des possibilidades de crescimen-
to. Isto porque o consumoda be-
bida ainda é considerado baixo
quando comparado a outros paí-
ses. A estratégia das empresas
tem sido crescer por meio da
criação de novas cervejas, com
processos de fabricação diferen-
ciados, que permitem umamar-
gem de lucro mais interessante.

No primeiro trimestre de
2012, a receita líquida com cer-

veja da Ambev cresceu 6,1%,
chegando a R$ 4,1 bilhões. No
entanto, o volume não acompa-
nhou o desempenho do perío-
do, que foi cerca de 4%. “A re-
ceita das empresas continua
crescendo graças a inclusão de
produtos de maior valor agre-
gado mix”, diz Renato Prato,
analista da Fator corretora. No
ano passado, a receita líquida
do segmento de cerveja foi de
R$ 20 bilhões. Para este ano, a
expectativa da Fator Corretora
é de alta de 12%.

Mais cara
No mercado brasileiro a Ambev
concorre comHeineken, Schin-
cariol e Petrópolis. Cada uma
destas companhias detém cer-
ca de 10% de participação na
área de cervejas.
Mas a partir de outubro estas

empresas estarão sujeitas a um
grande desafio. Isto porque o
governo aumentará as alíquo-
tas de impostos de renda para
cerveja, refrigerante e água.
Por serem bemmenores do que
a Ambev, estas três empresas
devem ser mais impactadas pe-
la medida, principalmente se a
líder resolver não repassar os
aumentos. ■ Com Reuters
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ALIMENTOS

Dori inaugura fábrica para a produção
exclusivade produtos à base de amendoim

COMUNICAÇÃO

Unimed Rio contrata agência digital AM4
para desenvolver seu novo portal

Divulgação

Modelo confirma
negociações com
sua sócia InBev

Arcor fazmaior
investimento
da história na
Butter Toffee
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A Unimed Rio fechou nesta semana contrato com a agência
digital AM4 para cuidar de toda sua mídia online e desenvolver
seu novo portal. Marco Aurélio Carvalho, diretor da AM4, afirma
que o objetivo será ampliar os canais de comunicação com os
clientes por meio do novo site e a implementação de ferramentas
interativas ao portal da empresa que será lançado em breve.

A Dori Alimentos acaba de inaugurar uma fábrica para a produção
exclusiva de produtos de amendoins, localizada no distrito industrial
de Marília, interior de São Paulo. Os produtos feitos à base do grão
respondem por 24% das vendas líquidas da empresa no país,
que esse ano projeta um crescimento de 18% nos resultados,
associando atuação no atacado e no segmento do varejo popular.

Objetivo da companhia é tornar a marca de
balas, líder de mercado, mais conhecida

EMPRESAS

Mexicana deve vender o restante das ações para a maior
cervejaria do mundo, que no Brasil opera por meio da Ambev

DOCE NEGÓCIO

PRODUÇÃO

O mercado brasileiro de 
guloseimas, em mil toneladas

Fonte: Abicab - Sicab 
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DE GOLE EM GOLE

Produção e faturamento da Ambev

Fonte: empresa

VOLUME,  EM 
BILHÕES DE LITROS

RECEITA LÍQUIDA, 
EM R$ BILHÕES  
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 20.




