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E-COMMERCE

Golpes virtuais superam vendas normais
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Microcervejarias pegam
carona em bandas de rock
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Pesquisa da FControl revelou que ticket médio das tentativas
de golpes virtuais no e-commerce brasileiro foi 53% maior que o valor
médio das compras normais, no 1º semestre do ano. O ticket médio
das transações fraudulentas foi de R$ 577,40, ante R$ 275,68 das
vendas normais. Também houve uma leve redução nas tentativas de
fraudes comércio digital no período, com 1,98%, contra 2,04% em 2012.

Nome vira ferramenta de marketing para destacar produtos nas gôndolas e nos cardápios e atrair consumidor

a

Percentual das microcervejarias
no mercado brasileiro de bebidas.
Em dez anos, a meta é chegar a ter
uma fatia de 2% do setor.

Cervejas especiais
associada a bandas não são o
único caminho para que as
microcervejarias ganhem seu
lugar na mesa de bar. O
humorista Antonio Carlos
Bernardes Gomes, o Mussum,
que tinha ligação com o o
samba, terá uma em sua
homenagem. A ‘Biritis’, chega
ao mercado dia 19 e é a estreia
da cervejaria carioca Brassaria
Ampolis Ltda, que tem como
sócios Sandro Gomes — filho do
artista — , Diogo Mello e
Leonardo Costa. Ampolis era o
nome dado por Mussum para a
garrafa de cerveja. A ideia,
claro, veio em uma mesa de bar.
“Vai ser uma cerveja Vienna
Lager, com malte importado. O
preço sugerido ao consumidor é
de R$ 20. Vamos criar novas
marcas, sempre com a imagem
do Mussum”, diz Diogo.
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Produção de cervejas em 2012 no
Brasil. O volume representa cerca
de 422 milhões de litros a mais em
relação ao anterior.

Sai a música e
entra o humor
com a ‘Biritis’

ão

“

Preço médio
das cervejas
para o
consumidor
é de R$ 20.
Venda se
restringe
a alguns
bares.
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Já a Dortmund, cervejaria deSerra Negra, no Circuito das Águas
Paulistas, lançou a Matanza IPA,
homenagem à banda de rock carioca. Na próxima semana saem as
garrafas das cervejas Korzus e
Claustrofobia. E, em breve, será a
vez da cerveja Ratos de Porão e de
outra, que destaca um de seus integrantes, o vocalista João Gordo.
AcervejariaBamberg,deVotorantim (SP), uma das pioneiras nas homenagens roqueiras, já havia lançadoaRaimundosHellesedepoiscolocou no mercado a Camila, Camila,
uma das músicas da banda de rock
Nenhum de Nós. A Raimundos Helles também é uma criação da Bamberg, assim como a Sepultura Weiss ,
quehomenageiaos25anosdabanda.
O Blues também tem vez entre
as cervejas especiais. A Cervejaria
Mistura Clássica criou a Blues Etílicos, uma Hellbier, estilo típico da
região de Munich.
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Matanza, Ratos de Porão, Raimundos, Sepultura, Blues Etílicos. Bandas, sim. E cervejas também. Para
ganhar mercado e ampliar o poder de divulgação, as fabricantes
de cervejas especiais resolveram
migrar para o universo da música.
E seguem o exemplo de cervejarias que, lá fora,multiplicam as homenagens a ícones do rock . O preço da bebida por não ser lá muito
pop — fica em torno de R$ 20 —
mas a proposta do mercado de cervejas especiais ou premium é justamente a exclusividade.
Neide Araujo, diretora do Núcleo de Empresas Cervejeiras da
Associação Brasileira de Bebidas
(Abrabe), afirma que as microcervejarias especiais equivalem
a 0,15% do mercado nacional.
E, por isso mesmo, é preciso investir em ferramentas de marketing que chamem atenção.
“Esse movimento acaba sendo tendência porque as microcervejarias não dispõem da mesma estrutura das grandes e precisam encontrar meios de ganhar
espaço no mercado. O preço é
mais alto porque o público-alvo
é diferenciado e a distribuição é
em bares temáticos. Essa fórmula poderá até mesmo, no futuro,
estimular as grandes cervejarias
a seguir um caminho semelhante”, calcula Neide.
Hoje, segundo a Abrabe, o Brasil tem cerca de 200 microcervejarias, concentradas principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. São pequenas indústrias, a
maioria empresas familiares, com
produção que não ultrapassa os
cinco milhões de litros por ano.
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Ainda segundo a associação,
os produtos desenvolvidos pelas
microcervejarias têm teor de
malte não inferior a 80%, são fabricados com ingredientes especiais e seguem receitas tradicionais. O setor apresenta tendência de crescimento e deve atingir
2% da fatia do mercado de cervejas em dez anos. Esse crescimento, no entanto, depende da mudança de hábitos de consumo,
que acontecem de forma gradual. O mercado como um todo
produziu mais de 14 bilhões de litros de cerveja em 2012.
Durante a Brasil Brau - XI Feira
Internacional de Tecnologia em
Cerveja, que aconteceu em junho,
em São Paulo, a cervejaria Karavelle, de Indaiatuba (SP), que tem como sócio o cantor Seu Jorge, garoto propaganda da marca, lançou
suas novas Cervejas Rock, em parceria com a rádio 89 FM.

Erica Ribeiro
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As microcervejarias
não dispõem da mesma
estrutura das grandes
e precisam encontrar
meios de ganhar
espaço no mercado.
O preço é mais alto
porque o público-alvo
é diferenciado”
Neide Araujo
Diretora da Abrabe

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,13 ago. 2013, Empresas, p. 17.

