
Para conquistar novos consumi-
dores e rejuvenescer a marca, a
cerveja Cintra, do Grupo Schin-
cariol, apostou no novo design
gráfico de suas embalagens co-
mo primeira ação de uma série
de atividades que vão marcar a
mudança de posicionamento
no estado do Rio.
Nanovaembalagem,predomi-

na a corverde, referênciadaCin-
tra. O logotipo ganhou destaque
e estámais contraste. “Nosso ob-
jetivo com o processo de rejuve-
nescimento da marca é abrir ca-

minhoparaumprojetode prepa-
ração dos investimentos para
2013.Aindaesseano, teremosno-
vidades. Mas o foco é trabalhar
ações de verão e no carnaval do
ano que vem”, afirma o gerente
de Produtos, Bruno Piccirello,
sem revelar quanto a companhia
investirá nestas ações.
Dentro dos planos de aproxi-

mação com o público, a marca
Cintra é patrocinadora do Wa-
tchout Combat Show — WOCS,
uma das mais importantes com-
petições de MMA. Hoje, a Cintra
responde por mais de 50% das
vendas decervejas pilsendoGru-
po Schincariol. A outra parte, fi-
ca com amarca Devassa. ■ E.R.

Como parte do plano de investi-
mentos no Brasil, a Coca-Cola
anunciou a construção de um
novo centro logístico, no inte-
rior de São Paulo. Com aporte
de R$ 82 milhões, a companhia
escolheu a cidade de Sumaré,
para receber o aporte. A gigante
dos refrigerantes também refor-
ça os negócios, de olho na Copa
de Futebol e nos Jogos Olímpi-
cos. “Temos de estar prepara-
dos para o crescimento da de-
manda. Por isso, estudamos es-
se redesenho do mapa logísti-
co”, afirmou Eduardo Lacerda,
vice-presidente de Assuntos
Corporativos e Jurídico da Coca-
Cola FEMSA Brasil, em nota.
O executivo também desta-

cou os investimentos na nova fá-
brica em Itabirito (MG), anun-
ciada no final do ano passado,
com aporte de R$ 250 milhões.
Segundo ele, a previsão é de
que até 2015, a nova unidade es-
teja operando com capacidade
total e produzindo 2,1 bilhões
de litros ao ano, o que vai incre-
mentar em 47% o atual volume
de produção na fábrica existen-
te em Belo Horizonte (MG).
A companhia tem um plano

robusto de investimentos para
o mercado brasileiro. No início
do mês, o presidente da Coca
no Brasil, Xiemar Zarazúa , afir-
mou a jornalistas que o investi-

mento em 2013 deverá ser su-
perior aos R$ 2,6 bilhões pre-
vistos para 2012.
Sumaré foi escolhida para re-

ceber o novo investimento da
companhia principalmente por
fatores técnicos. “O local ofere-
ce fácil acesso à malha rodoviá-
ria e mão de obra qualificada da
região”, disse Lacerda. O novo
centro terá capacidade para re-
ceber 505 milhões de litros.
Em Jundiaí, a 68 quilômetros

de Sumaré, a Coca-Cola man-
tém a maior fábrica do mundo
em volume de produção. Desde
2007 a unidade recebeu R$ 350
milhões em investimentos, in-
cluindo a inauguração de uma li-
nha de produtos envasados em
garrafas PET, com capacidade
para 72 mil unidades por hora.
No fim do primeiro semestre,

a PepsiCo, quarta maior fabri-
cante desse segmento no mun-
do, anunciou investimentos de
R$ 24 milhões no Brasil, mas
com foco no Nordeste.
Apesar disso, em junho, o se-

tor de bebidas sofreu um baque.
O decreto 7.742/12, que altera a
tabela de incidência de Imposto
sobre Produtos Industrializados
(IPI) para bebidas, deve entrar
em vigor em 1º de outubro. “A
experiência mostra que o au-
mento, na maioria das vezes,
chega ao consumidor, pois os
varejistas não têm capacidade
de arcar com essas despesas ex-
tras”, afirmouHerculanoAnghi-
netti, presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Refri-
gerantes (ABIR) emmaterial di-
vulgado pela entidade. ■

A Heineken Brasil embarcou na
aventura de James Bond e é a pa-
trocinadora oficial do próximo
filme da série, chamado “Opera-
ção Skyfall”. Uma campanha,
chamada “Crack the Case” para
as mídias sociais e para TV foi
lançada no último final de sema-
na. A parceria coma franquia Ja-
mes Bond já acontece há 15
anos e promete interação com
os consumidores em ações que

acontecerão em várias cidades
pelomundo. Somente no Brasil,
as ações somadas, custarão à
empresa R$ 25 milhões.
Um investimento que parece

valer à pena. Isso porque, segun-
do Daniela Cachich, diretora de
Marketing de marcas premium
da Heineken Brasil, a parceria
com a marca James Bond refor-
ça os conceitos que identificam
o consumidor de Heineken.

“A escolha pela franquia Ja-
mes Bond aconteceu pelas ca-
racterísticas que o persona-

gem tem do consumidor da
nossa marca. São pessoas ou-
sadas, que gostam de enfren-
tar desafios e primam por um
estilo de vida livre e inova-
dor”, diz ela.
E é nesse clima que o game

“Crack the Case” começa a ser
veiculado na internet, pelo face-
book e vai recrutar o sétimo
agente que participará de desa-
fios típicos de um espião da rai-
nha, em tarefas escolhidas pe-
los internautas.
O vencedor terá a área do Ae-

roporto Santos Dumont, no Rio
de Janeiro, dia 19 de outubro,
como o desafio final para desco-
brir a senha e desvendar o segre-
do de umamala secreta. O Rio é
um dos cincos locais no mundo
onde o game vai acontecer.

Cinquentão
O cinquentenário dos filmes de
James Bond também terá direi-
to a festa . Em São Paulo, a Hei-
neken fará, em parceria com a
Sony, um mega evento para
convidados no Cine Joia, em
São Paulo, dia 2 de outubro. Já
no Rio, acontecerá no Morro
da Urca, no dia 22 de outubro,
a festa que antecipa as três pre-
mières que serão realizadas no
Rio de Janeiro, em Curitiba e
em São Paulo. ■

Érica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br

George Frey/Bloomberg

BRINQUEDOS

Lego renova 94% da linha de produtos
e prevê vendas 20% maiores em outubro

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Divulgação

Coca-Cola investe
R$ 82mi emnovo
centro logístico

Alteração no rótulo é apenas a
primeira de uma série de ações
que marcam reposicionamento

Cintramuda embalagempara
ganhar consumidor carioca

HeinekenpagaR$ 25
mipor JamesBond

Unidade em Sumaré (SP) terá
capacidade para receber 505
milhões de litros de bebidas

A Lego, marca de brinquedos de montar, está otimista com a principal data
do ano para o setor e prevê um crescimento de 20% em suas vendas em
relação ao mesmo período do ano passado. A previsão deste aumento se
deve aos lançamentos que a marca destinou para o Brasil. “Para este ano,
a Lego preparou 226 lançamentos e, deste total, teremos 218 novidades
que serão apresentadas até o Dia das Crianças, renovando 94% da linha.

Marca é a patrocinadora oficial do próximo filme da série,
Operação Skyfall, e prepara grande campanha no Brasil

DanielaCachich,daHeineken:perfil semelhanteaodoconsumidor

EMPRESAS

Novo investimentoda Coca-ColaseráemSumaré, interiorpaulista

Juliana Ribeiro
jribeiro@brasileconomico.com.br

LOIRA DOS EMERGENTES

Cerveja da Schincariol busca 
liderança nas classes C e D

PERFIL
Comprada pela Schincariol em 2008, 
Cintra agora pertence à Kirin

PÚBLICO-ALVO
Classes C e D

PRODUÇÃO
Cachoeiras de Macacu (RJ) e Itu (SP)

COMO QUER SER PERCEBIDA
Como uma marca jovem, moderna que 
busca preço e qualidade 

META
A Cintra busca a liderança nacional no 
segmento de melhor custo/benefício

Fonte: empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




