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Fonte: Euromonitor

Em expansão
Consumo de chá em sachês ou a granel

Mundo EUA Brasil

Volume (em mil toneladas)

Consumo de xícaras de chá per capita ao ano
Ranking com 52 países - dados de 2011
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foi o aumento das vendas do 
produto em volume no Brasil 
entre 2009 e 2011

16%

Bebidas Com novas embalagens e
sabores, vendas em valor sobem 72%

Consumo de
chá aumenta
e se sofistica
no Brasil
Letícia Casado e Marli Lima
De São Paulo e de Curitiba

O chá quente, vendido em sa-
quinho ou a granel, começa a
conquistar os brasileiros. Segun-
do dados da Euromonitor, o con-
sumo no país cresceu 16% em vo-
lume, para 3 mil toneladas, entre
2009 e 2011. Em valor, o aumento
foi bem mais expressivo — de
72%, para US$ 516 milhões. Sinal
de que o consumidor está esco-
lhendo produtos mais caros — os
sabores tradicionais, como camo-
mila e hortelã, vêm dando lugar a
flores e frutas e outras misturas
de maior valor agregado.

O avanço do consumo da bebi-
da no Brasil superou a média
mundial — de 12% em volume e
25% em valor entre 2009 e o ano
passado — e os percentuais verifi-
cados em países como os Estados
Unidos, onde as altas foram de 7%
e 9,6%, respectivamente. Apesar
da expansão, o mercado brasilei-
ro ainda está na lanterninha glo-
bal. De acordo com a Euromoni-
tor, o consumo per capita ao ano
no Brasil é de apenas 8,5 xícaras —
menor volume considerando um
ranking de 52 países. O primeiro
da lista é a Turquia, com 1,6 mil
xícaras por pessoa.

Por aqui, as marcas têm busca-
do incentivar o consumo com
ampliação do portfólio, novas
formas de apresentar o produto e
brindes, como canecas. Segundo
Elaine Cristina Verbena, compra-
dora comercial da categoria de
chás do Grupo Pão de Açúcar, até
2009 os chás mais vendidos nas
lojas da holding eram de sabores

“básicos”, como erva-doce, cidrei-
ra, camomila e hortelã. Em 2010,
os fabricantes passaram a ofere-
cer opções diferenciadas, com sa-
bores de flores e frutas, e, no ano
passado, introduziram embala-
gens com brindes. A varejista tra-
balha com sete fornecedores —
dois deles são importadores.

Essas mudanças ajudaram a
aumentar o tíquete-médio e ex-
plicam em parte o salto nos gas-
tos com o produto. Enquanto
uma caixa de chá de hortelã cus-
ta R$ 4, uma de flores e frutas po-
de sair por R$ 8. Em 2011, as ven-
das de chás aumentaram 15% em
valor nas diversas bandeiras do
Grupo Pão de Açúcar. De acordo
com a executiva, a expectativa é
que este ano esse crescimento se
repita. A empresa não abre infor-
mação sobre volumes.

Nas gôndolas do grupo, o
mais procurado entre os dife-
renciados é o sabor morango,
principalmente para quem “não
conhece e quer experimentar”,
diz Elaine. Ela cita também ou-
tros tipos como rosas com fram-
boesa e laranja com especiarias.

Líder no mercado brasileiro
com a marca Leão Jr., a Coca-Cola
tem uma equipe dedicada à linha
seca desde 2010 e investe em pes-
quisas para mostrar os benefícios
para o corpo das plantas que usa
nos produtos. “O chá é multifun-
cional, porque acalma, esquenta
ou refresca, dependendo da si-
t u a ç ã o”, diz Renato Fukuhara, di-
retor de marketing de chás da Co-
ca-Cola. Segundo ele, o consumi-
dor tem percebido melhor o valor
da bebida e, por isso, o mercado

está crescendo. Em abril e maio,
por exemplo, as vendas da em-
presa do segmento de chá verde e
branco aumentaram 26% em vo-
lume, na comparação com igual
período do ano passado. Em va-
lor, o salto foi de 32%.

Fukuhara explica que os preços
desse segmento são maiores que
os de outras ervas, como camomi-
la ou boldo. E admite que houve
aumento nos preços. “A indústria
de chás ficou atrás em reajustes.
Nos últimos dois anos estamos
voltando a patamares aceitáveis”,
diz. A empresa não revela dados
de mercado de mate.

Fukuhara acrescenta que o con-
sumidor está migrando para no-
vas embalagens, como as que le-
vam envelopes individuais. Elaine,
do Pão de Açúcar, concorda: “Os
fabricantes passaram a oferecer
mais opções de embalagens, que
têm grande apelo de vendas”.

O aumento do interesse por
chás abriu outra oportunidade
de negócios, as casas especializa-
das. Pelo menos cinco estabeleci-
mentos foram abertos nos últi-
mos dois anos na capital paulista.

A The Gourmet Tea chegou ao

mercado em 2010, vendendo in-
fusões. Naquele ano, os empre-
sários Daniel Neuman e Leandro
Toledano perceberam que havia
“um nicho não explorado em
chás gourmet”, diz Neuman, e
decidiram investir na criação da
marca. A empresa compra ervas
de cerca de 60 fornecedores lo-
calizados em 32 países e faz o
‘blend’ (mistura) em uma fábri-
ca nos Estados Unidos. Depois,
importa o produto para o Brasil,
embala aqui e vende no atacado.

Segundo Neuman, é inviável
produzir no país porque não há
mercado consumidor que com-
pense o investimento em má-
quinas. “Usaríamos de dois a
três meses ao ano de uma fábri-
ca pequena”, afirma. Os produ-
tos da marca podem ser encon-
trados em 300 pontos de venda
e no comércio eletrônico. E, des-
de o ano passado, nas três lojas
que os empresários abriram na
capital paulista. “O brasileiro só
conhecia chá de saquinho e hoje
está bastante aberto para a infu-
s ã o.”, diz Neuman.

Antes de investir na empresa,
os sócios fizeram algumas pes-

quisas e constataram: por aqui, o
consumidor gosta de sentir a
combinação de sabores marcan-
tes. “No mundo todo, o green
moroccan mint (chá verde com
folhas de hortelã) é feito de 40%
hortelã e 60% chá verde. A gente
faz 70% hortelã e 30% chá.”

Localizada na região dos Jar-
dins, na capital paulista, a con-
corrente Tea Connection abriu as
portas em janeiro de 2011. A loja
faz parte de uma rede argentina
com nove unidades, sendo essa a
única fora do país de origem. Mas
a direção da Tea Connection já
estuda abrir um segundo ponto
no bairro paulistano do Itaim Bi-
bi até o fim do ano, diz Juan Var-
tanian, gerente de operações em
São Paulo. “Planejamos uma
grande expansão em São Paulo.”

Além da The Gourmet Tea e da
Tea Connection, a Tal Chá tam-
bém apostou no segmento e já
abriu duas unidade, nos shop-
pings Higienópolis e JK Iguatemi.

“Mate latino”
no Japão
De Curitiba

A Coca-Cola Brasil está enviando
erva-mate para a filial da multina-
cional no Japão, onde chá faz mais
sucesso que refrigerante. Segundo
Renato Fukuhara, diretor de mar-
keting de chás da companhia, o
projeto começou a ser trabalhado
em 2010. A bebida à base de mate
brasileiro passou a ser engarrafada
e vendida por lá em março.

O executivo não informou mais
detalhes sobre o produto. Mas é
possível assistir ao filme publicitá-
rio veiculado no mercado japonês
na internet. O comercial apresenta
a bebida, pronta para beber, como
“mate latino”, em cenas que mistu-
ram praia, mulheres de biquíni e
referências a churrasco e futebol.

O mate gelado é uma tradição
nas praias do Rio desde os anos 60.
O produto é vendido por vendedo-
res ambulantes que fazem o pro-
duto em casa, a partir da erva-mate
e o misturam com gelo. (ML)

I n t e r n et Acordos recentes mostram interesse da companhia em novas áreas, como o comércio eletrônico

Aquisições revelam mudanças no Facebook

Fonte: Empresa/The Wall Street Journal

Siga o dinheiro
Aquisições recentes feitas pelo Facebook

Abril/2012 Maio Junho

Instagram
O aplicativo de 
compartilhamento de 
fotos conseguiu 30 
milhões de usuários 
em apenas 18 meses

Tagtile
Oferece a varejistas um 
equipamento pelo qual 
os clientes recebem 
descontos ao aproximar 
o smartphone

Glancee
Software que ajuda 
a descobrir pessoas 
interessantes que 
estão por perto e a 
conectar-se com elas

Karma
O software permite 
aos usuários do 
Facebook enviar 
presentes sob medida 
para seus amigos

Face.com
Software da empresa 
novata israelense 
reconhece o rosto 
das pessoas a partir 
de fotografias

Shayndi Raice
The Wall Street Journal

Na tentativa de incursionar por
novas áreas, incluindo o comércio
eletrônico, o Fa c e b o o k está bus-
cando possíveis alvos de aquisição
em sua própria rede social.

A empresa, que abriu o capital
em maio, sempre se promoveu
como uma plataforma para de-
senvolvedores de software inte-
ressados em lançar aplicativos e,
com isso, chegar a seus mais de
900 milhões de usuários. Hoje,
já há milhões de apps, incluindo
jogos da Zynga, que tiveram seu
início no Facebook.

Mas, como mostrou a compra
recente dos aplicativos móveis
Instagram e Karma, o Facebook
agora considera adquirir empre-
sas em sua própria plataforma —
convertendo-se em potencial
concorrente para outros criado-
res de aplicativos.

“O Facebook evoluiu e nosso
ecossistema evoluiu”, disse Amin
Zoufonoun, diretor de desenvolvi-
mento corporativo da empresa.
Zoufonoun disse que a plataforma
do Facebook conta hoje com mais
empresas inovadoras que desper-
taram o interesse da rede social.

Para a empresa, é uma ques-
tão estratégica: como tirar pro-
veito de oportunidades comer-
ciais em seu próprio ecossistema
sem afugentar desenvolvedores
de software?

O interesse do Facebook em
aquisições pode ser um incenti-

vo para certos empreendedores.
Mas também traz o risco de alie-
nar desenvolvedores que fize-
ram do Facebook um mercado
robusto para aplicativos.

Esse dilema é parte de sua trans-
formação em uma empresa que
maximiza lucros. O Facebook está
especialmente interessado em im-
pulsionar iniciativas para ganhar
dinheiro com sua versão para dis-
positivos móveis, nos quais suas
oportunidades de publicidade
atualmente são restritas.

Michael Pachter, analista da
empresa de pesquisas Wedbush,
disse que é um “erro estratégico”
o Facebook comprar empresas
construídas na sua plataforma.

Hjalmar Windbladh, criador
do Wrapp, um aplicativo de pre-
sentes semelhante ao Karma, dis-
se que é inquietante que o Face-
book tente entrar no mesmo ne-
gócio que os seus desenvolvedo-
res. “Espero realmente que o [site]
Facebook siga sendo uma plata-
forma que viabilize o sucesso de
desenvolvedores como nós”, disse

ele. “Se você vai contra isso, você
deixou de ser uma plataforma”.

Uma porta-voz do Facebook
disse que a empresa está procu-
rando, especificamente, aquisi-
ções “que complementem nos-
sos principais produtos. Contu-
do, nunca estivemos tão interes-
sados como agora em apoiar e
expandir o ecossistema de apps
e desenvolvedores que traba-
lham com o Facebook”.

Instagram e Karma usam o Fa-
cebook Connect, que permite a
usuários entrar em sites e aplica-
tivos de terceiros com sua identi-
dade no Facebook. Tudo o que o
usuário faz nesses sites aparece
também na página do Facebook.

Zoufonoun disse que o Face-
book não vai engolir todo e qual-
quer participante da rede social.
Em vez disso, diz ele, a compa-
nhia está buscando empresas
que melhoram a experiência do
usuário do Facebook. O principal
foco das compras hoje é a arena
móvel, para a empresa poder me-
lhorar sua versão para telinhas

menores. “Estamos reunindo re-
cursos para oferecer uma expe-
riência muito mais agradável em
dispositivos móveis”, disse ele.

O Karma, que foi comprado em
maio depois de estrear no Facebo-
ok no ano passado, dá à rede social
uma via para faturar além da pu-
blicidade e das tarifas de transa-
ções com jogos de terceiros.

O Karma é um aplicativo para
celular que avisa o usuário quan-
do o aniversário de alguém se
aproxima ou se o momento é de
algum outro modo especial para
o amigo. Com isso, a pessoa pode
encomendar um presente — um
vinho, um chocolate — para o
amigo através do Karma, que tem
acordos com comerciantes e fica

Decisão do Facebook de
adquirir companhias que
usam sua plataforma
desperta temores entre
criadores de aplicativos

com uma participação entre 20%
e 50% da transação.

Zoufonoun não quis especifi-
car os planos da empresa para o
Karma, embora o aplicativo sina-
lize a primeira incursão do Face-
book no comércio eletrônico.

Herman Leung, analista da
Susquehanna Financial Group,
calculou recentemente que o ne-
gócio de presentes entre amigos
poderia trazer até US$ 872 mi-
lhões em receita anual para o Fa-
cebook até 2014. A seu ver, são
exatamente empresas como o
Karma que o Facebook deveria
estar comprando para explorar
novas oportunidades de receita.

O Karma — e quatro outros ne-
gócios que a empresa fez neste ano
— também representa uma mu-
dança de estratégia para o Facebo-
ok. Embora a maioria das aquisi-
ções que a rede social americana
fez até certa altura tivesse a função
de adquirir novos talentos, agora o
Facebook está comprando donas
de alguma tecnologia que possa
abrir novas oportunidades de ne-
gócios, como o comércio eletrôni-
co e serviços comerciais.

Das cinco aquisições envolven-
do tecnologia que o Facebook já
fez este ano, a mais famosa é a
compra do aplicativo de fotogra-
fia para celular Instagram, por
cerca de US$ 1 bilhão. O acordo,
anunciado em abril, dá à Facebo-
ok uma sólida base na arena mó-
vel, na qual é considerada fraca.

Menos comentadas, no entan-
to, são a compra da Tagtile, que

tem um serviço de fidelização de
clientes; do Glancee, um aplicati-
vo social baseado na localização
das pessoas que permite a usuá-
rios informar onde estão e desco-
brir quem está por perto; e da Fa-
ce.com, fabricante de software de
reconhecimento facial que o Fa-
cebook comprou em junho.

Zoufonoun não quis entrar em
detalhes sobre planos para as em-
presas recém-adquiridas, mas to-
das servem de porta para a entrada
do Facebook em novos mercados.

O Facebook, no entanto, teve
pouco sucesso no passado ao se
aventurar em novas áreas. Em
agosto, a empresa recuou depois
de uma breve incursão de quatro
meses pelo negócio de compras
coletivas. Na época, o Facebook
disse que havia chegado à conclu-
são que o melhor seria se concen-
trar no seu núcleo de rede social e
não em promoções diárias.

No todo, o Facebook já fez 11
aquisições neste ano, gastando
mais de US$ 1,5 bilhão em negó-
cios cujos termos foram divulga-
dos publicamente. No ano pas-
sado, foram apenas US$ 68 mi-
lhões. Depois de arrecadar US$
6,8 bilhões na sua oferta pública
inicial em maio, a empresa tem
muito mais dinheiro para gas-
tar: cerca de US$ 11 bilhões em
caixa, mais acesso a uma linha
de crédito de US$ 5 bilhões. (Co -
laborou Suzanne Vranica.)

Leia na página B9 mais conteúdo do
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