
Mesmo com o consumo de cervejas em baixa, o Grupo Pe

trópolis, dono das marcas Itaipava, Crystal e Petra, orien

ta sua estratégia para expansão tanto do portfólio como 

geograficamente. "Vamos para cima deles", diz Douglas 

Costa, diretor de marketing do Grupo, se referindo à con

corrência acirrada no setor, durante palestra ministrada 

no Fórum de Marketing Empresarial promovido em agos

to pelo Lide, no Guarujá. A segunda maior cervejaria do 

país, que investirá cerca de RS 400 milhões em marketing 

neste ano, deve começar 2014 presente em mais uma cate

goria, a de refrigerantes. "A nossa ideia é de nos estruturar 

nos próximos seis meses para produção da bebida. Porque 
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o projeto de desenvolvimento de 

não alcoólicos demanda pontos 

de produção, por conta do trans

porte que não se viabiliza se a 

distância for muito grande - deve 

ser em torno de 300 quilômetros. 

Estamos fechando parcerias para 

envase e distribuição", explica 

Costa. Segundo o executivo, a 

nova marca chamada IT! já tem 

campanhas em desenvolvimento 

pela Y&R, agência responsável 

pela conta da cervejaria carioca. 

A marca era produzida apenas 

no interior de São Paulo. 

Atualmente, o segmento de não 

alcoólicos representa apenas 3% 

dos negócios do Grupo Petrópolis, 

a projeção da companhia é de que 

alcance 15% nos próximos anos. 

O pontapé inicial para isso acon

teceu com a entrada da cervejaria 

na categoria de energéticos com a 

marca TNT, em 2009. De acordo 

com Costa, a TNT já possui 29% 

de market share no mercado de 

energéticos. Um dos pilares que 

comportaram seu crescimento 

foram as ações de patrocínio res

ponsáveis pela construção de 70% 

da marca: a Fórmula 1 e o con

trato com a escuderia Ferrari têm 

garantido o avanço da bebida no 

mercado externo. "A associação 

com a Ferrari está em linha com 

nossa estratégia de levar a marca 

para fora do país, o aporte realiza

do se paga em longo prazo. Nosso 

objetivo é ser uma multinacional 

brasileira." 

Outro passo importante na di

reção de construir um portfólio 

de bebidas não alcoólicas foi o 

ingresso da empresa na categoria 
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de isotônicos no ano passado. O 

Grupo investiu R$ 3 milhões no 

desenvolvimento do produto e na 

pesquisa do segmento de isotô

nicos para disputar um mercado 

de RS 800 milhões anuais, que 

cresce, em média, 13% ao ano. 

A meta é chegar a 10% de share 

na categoria, nos próximos dois 

anos, segundo Costa. 

Para atingir seus objetivos, na práti

ca, o grupo está internalizando toda 

sua distribuição no território nacio

nal. De acordo com o executivo da 

Petrópolis, as marcas da empresa 

estão concentradas nas regiões Su

deste e Centro-Oeste em 370 mil 

pontos de venda, de um total de um 

milhão em todo o Brasil. "Até 2020 

vamos cobrir 100% do território 

com o nosso portfólio", diz. 

Além disso, seguindo o plano 

de expansão geográfica, investiu 

aproximadamente R$ 2 bilhões 

nas duas fábricas no Norte e Nor

deste do país, áreas onde somente 

as concorrentes Brasil Kirin e Am-

bev estavam presentes. A primeira 

fábrica da Itaipava no Nordeste, 

localizada em Alagoinhas (BA), ci

dade que também conta com uma 

fábrica da rival Kirin, está prevista 

para ser inaugurada em setembro, 

com capacidade de produzir seis 

milhões de hectolitros de cerveja. 

Este é o primeiro movimento do 

Grupo para ampliar sua atuação 

nas regiões onde tem participação 

muito pequena. No Nordeste de

tém apenas 0,5% de share. O plano 

é chegar a 15% na região nos próxi

mos anos. Já a unidade da Itaipava, 
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localizada em Itapissuma (PE), pos

sui previsão de inauguração para o 

fim do ano, a cidade abriga a planta 

da Ambev. De acordo com Costa, a 

capacidade de produção da unida

de pernambucana será semelhante 

ao da baiana. 

Para brigar por um espaço na pla

taforma de futebol, onde a con

corrente Ambev reina sozinha, o 

Grupo também articulou um pla

no de marketing nos Estados nor

destinos, adquirindo os direitos de 

"naming rights" dos estádios em 

Salvador e Recife para abrigar os 

jogos da Copa do Mundo 2014. 

Cada operação custou RS 100 

milhões à empresa. "É uma difi

culdade enorme para entrarmos 

nessa modalidade, a maioria das 

propriedades estão blindadas", 

ressalta Costa. 

Outra iniciativa da cervejaria para 

expandir suas operações neste ano, 

onde projeta crescer 10%, e também 

para os próximos anos, foi a contra

tação de uma empresa de consulto

ria para analisar suas estratégias de 

negócios. "É para avançarmos com 

mais assertividade em algumas de 

nossas ações, com propriedades ain

da mais agressivas e investimentos 

em comunicação. É uma revisão 

da nossa atuação nesses 12 anos de 

mercado. Com isso vamos alocar 

aportes, fazer direcionamentos e 

adotar novos posicionamentos, se 

necessário", conclui Costa. 
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