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Heineken lança Kaiser com limão
C e r ve j a s
Marina Falcão
De São Paulo

A cervejaria holandesa Heine -
ken, dona também dos rótulos
Kaiser e Bavaria, começou a pro-
duzir “Kaiser Radler” no Brasil,
uma bebida composta por 40%
de cerveja, 60% de suco de limão
e 2% de teor alcoólico.

O lançamento é uma das apos-
tas da companhia para impulsio-
nar suas vendas no país, onde os
volumes comercializados recua-
ram “um dígito médio” no pri-
meiro semestre, principalmente
devido à performance mais fraca
das marcas de preço intermediá-
rio (Bavaria e Kaiser).

Com cerca de 8% do mercado, a
Heineken está entre as quatro
maiores fabricantes de cerveja
do Brasil, bem distante da líder
A m b e v, que tem quase 70%.

Com faixa de preço posiciona-
da entre a Kaiser tradicional e a
Heineken, a Kaiser Radler já pode
ser encontrada nas prateleiras
dos supermercados e bares, mas
a campanha de marketing oficial
só deve ir ao ar em janeiro. A
agência contratada foi a Ta l e n t .

A fórmula “radler ” começou a
ser espalhada pela Heineken na
Europa a partir de 2007. Tradi-
cional da região Baviera (Alema-
nha), a receita deve ser levada pe-
la Heineken a 44 países até o fim
do próximo ano.

Segundo Mariana Stanisci, di-
retora de marcas “m a i n s t r e a m”
da Heineken, a “radler ” represen -
ta cerca de 10% dos volumes de
cerveja vendidos nos países onde
a fórmula já está presente.

Por enquanto, a Kaiser Radler
será produzida na unidade de Ara-
raquara (SP), uma das sete fábricas
da Heineken no Brasil. Até o fim do
primeiro semestre, a cervejaria de-

ve definir em que outras fábricas
também será produzida a bebida.

Popular no México, a mistura
de limão com cerveja não é exa-
tamente uma novidade no Bra-
sil. Em 2006, a Ambev lançou
um produto semelhante à Kaiser
Radler, a Skol Lemon, mas a be-
bida não teve aceitação suficien-
te para se fixar no portfólio da
companhia até agora.

Ontem, Mariana disse que a
Kaiser Radler será um produto
permanente no portfólio da Hei-
neken no Brasil.

De janeiro a setembro, a produ-
ção total de cerveja no Brasil caiu
2%, em relação a igual período de
2012, segundo dados do Sistema
de Controle de Produção de Bebi-
das (Sicobe), da Receita Federal.

Somente no mês passado, a
queda foi de 3,9%, na comparação
anual. No acumulado do terceiro
trimestre, os volumes fabricados
apresentam retração de 2,4%.

B e l ez a Dois anos e meio após o lançamento, marca tem 80 mil revendedoras, mas apenas seis lojas próprias

Eudora, do Boticário, corrige erros no varejo
Adriana Meyge
De São Paulo

A marca de cosméticos Eudora
lançada pelo grupo Boticário em
março de 2011, tropeçou em seu
plano de abertura de lojas pró-
prias e precisou refazer o projeto.
Hoje a companhia tem 80 mil re-
vendedoras e apenas seis lojas,
das 16 que chegou a abrir.

A Eudora nasceu com o concei-
to multicanal. A ideia era ter re-
vendedoras, lojas, comércio ele-
trônico e vender em redes multi-
marcas. "No início gerou muito
atrito. Multicanal é um grande

desafio para nós", diz Claudio
Oporto, diretor-executivo da Eu-
dora. O plano era ter uma loja an-
tes de entrar em cada região, mas
a estratégia não deu certo.

De acordo com Oporto, a em-
presa teve dificuldades de encon-
trar bons pontos, algo essencial
para o sucesso de uma marca ain-
da desconhecida do público.

A Eudora também errou no de-
senho da loja. O projeto foi feito
às pressas, em apenas três meses.
O “layout ” —  com decoração e pi-
so pretos e móveis arredondados
— passou uma ideia de sofistica-
ção que intimidou as pessoas a

entrar na loja. “A consumidora
passa pela porta e pensa ‘é muito
caro para mim’ ”, diz Oporto.

Um novo “layout ” de loja deve
estrear no segundo semestre de
2014. “Vamos testar antes. A gen-
te errou uma vez, e não vai errar
de novo”, diz o executivo.

“Como boa parte do pessoal da
Eudora veio da venda direta, não
tinha esse 'feeling' do varejo”, diz
Oporto, que trabalhava na Natu -
ra. Hoje, as equipes dentro do
grupo estão mais integradas, e a
Eudora troca experiências com o
time de O Boticário, com cerca de
3,6 mil lojas no Brasil. Agora a

companhia está com 14 lojas na
fila para abrir. Muitos são pontos
melhores no mesmo shopping
onde a empresa já teve loja.

A dificuldade, segundo Oporto,
está em trazer a consumidora para
dentro da loja. Depois que entra, o
desempenho é positivo. “Nossa ta-
xa de conversão [percentual de
pessoas que compram em relação
ao total que entra na loja] é o do-
bro das lojas O Boticário”.

A marca também é vendida nas
16 lojas The Beauty Box, projeto
do grupo Boticário lançado no
ano passado. Segundo Oporto, a
marca tem um bom desempenho

na rede, o que traz otimismo para
a Eudora no varejo multimarcas.

Para facilitar a distribuição, a
Eudora está expandindo o número
de “centrais de serviços”, locais on-
de a consultora pode retirar o pro-
duto. São 16 unidades até hoje, e o
plano é dobrar esse número no
ano que vem. “Quase metade da
força de vendas se serve nas cen-
trais”, diz Oporto. A empresa ainda
não opera no Norte do país.

O portfólio da Eudora conta
com 480 produtos, entre itens
para corpo, rosto e perfumes. O
plano é ampliar esse número pa-
ra 800 em dois anos, com a entra-

da em novas categorias, como a
de cuidados com o cabelo.

Segundo a V i m e r, empresa de
merchandising responsável pela
campanha do Dia dos Pais nas lo-
jas da Eudora, a receita cresceu 38%
na data em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2012, o que mostra que a
comunicação no ponto de venda
precisava de ajustes. “Se a gente
provocou e o cliente respondeu,
por que não provocar mais?”, diz
Camila Salek, diretora da Vimer.

Além de O Boticário, Eudora e
The Beauty Box, o grupo Boticário
é dono da rede de franquias de ma-
quiagem Quem disse, Berenice?.

Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

A Bayer CropScience decidiu criar em 2011
um programa de relacionamento alinhado com a
necessidade do produtor brasileiro, o Bayer Agro
Services. O objetivo era não só aproximar a empresa
ainda mais de seus clientes, os agricultores, mas
também fazer com que fosse vista como uma
parceira estratégica, que vai além da oferta de
produtos, incentivando o aprimoramento rural e
fomentando o agronegócio brasileiro.

“A Bayer é uma empresa de 150 anos e sempre
buscou compartilhar suas experiências com os
clientes. Na agricultura, temos foco em crescer junto
com o cliente. Os serviços que disponibilizamos
ajudam a construir e manter essa proximidade”,
comenta Gerhard Bohne, diretor de Operações de
Negócios da unidade Proteção de Cultivos da Bayer
CropScience.

O Bayer Agro Services envolve capacitações
em áreas como Recursos Humanos, tecnologia

da informação, estratégia de gestão financeira,
planos de sucessão empresarial, além, é claro, de
cursos voltados para o uso otimizado de produtos
oferecidos pela marca e projetos sustentáveis.
Outro destaque é o apoio de agroespecialistas, um
grupo formado por 22 profissionais renomados
no mercado agrícola e empresarial, com expertise
em assuntos variados como manejo de culturas,
tecnologias de aplicação, fertilidade de solo e
recursos humanos.

Há dois anos, esses serviços têm levado
conhecimento às propriedades rurais brasileiras de
forma simples e descomplicada, transformando a
empresa em uma importante fonte de informações
que ajudam os produtores a alavancarem ainda
mais os negócios dentro do atual processo de
profissionalização do agronegócio brasileiro. Alguns
treinamentos ofertados permitem que as empresas
agrícolas se capacitem tanto para o mercado quanto

para o novo e complexo universo corporativo.
Na visão da Bayer CropScience, o futuro da

produção nacional de alimentos e grãos está
diretamente relacionado com a atuação dos clientes
que fazem parte do Bayer Agro Services. Eles estão
entre os principais players do agronegócio no
País e têm pelo menos uma grande característica
em comum: não valorizam apenas o produto,
mas também o relacionamento e serviços que
reposicionem a fazenda como uma agroempresa.
“Essa integração de soluções inovadoras, apoio
especializado e promoção de debates sobre pontos
relevantes da agricultura contribuem para o avanço
do setor”, explica Bohne.

SINERGIA
O Brasil representa um mercado estratégico

tanto para a Bayer CropScience como para o
abastecimento mundial de alimentos. Por esse

motivo, a empresa, que já oferecia produtos de alta
performance aos produtores rurais, decidiu fazer
investimentos para estar ainda mais próxima desses
clientes. Uma decisão que se alinha à estratégia
global da companhia de estar cada vez mais
próxima do campo, mantendo o foco no cliente e
contribuindo para valorizar ainda mais a cadeia
produtiva do agronegócio.

De acordo com Gerhard Bohne, de imediato, o
produtor é o grande beneficiado com a aplicação
dos serviços. Mas, em cenários de médio e longo
prazo, as vantagens se multiplicam e outros
envolvidos com a produção de alimentos e
commodities sairão ganhando. “A Bayer CropScience
tem esse espírito de empreender junto com o
cliente e isso é um grande diferencial da empresa.
Hoje estamos dentro da porteira com o agricultor.
Queremos que este conhecimento se espalhe e se
amplifique”, conclui.

SERVIÇOS PARA UMA
NOVA REALIDADE AGRÍCOLA
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Ministério de
Minas e Energia

Pregão Eletrônico n.º 104/SERAFI-RJ/13
Processo n.º 0554/13
Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 06 (seis) meses, para aquisições
futuras de suprimentos para impressoras, para atender a Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM no Escritório do Rio de Janeiro e nas
Superintendências Regionais de São Paulo e Porto Alegre.

Lote Empresa CNPJ Valor
Registrado (R$)

01 e 07 DIROXDISTRIBUIDOR
XEROGRÁFICOLTDA. - EPP 05.014.638/0001-03 1.344.328,93

02 e 05 LEXBEMARKCOMÉRCIO
LTDA. - EPP 03.328.413/0001-98 27.596,00

03
BANDEIRANTES NEGÓCIOS
E EMPREENDIMENTOS

LTDA. - EPP
08.242.148/0001-44 38.825,76

04, 08
e 09

DHZCOMÉRCIOE
REPRESENTAÇÕESLTDA-ME 20.402.517/0001-14 46.842,77

06 PRINTE COMÉRCIO PARA
IMPRESSÃO LTDA. - EPP 12.496.814/0001-48 13.396,00

MARIA SALETE SANT’ANNA DOS SANTOS
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO

Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 out. 2013, Empresas, p. B7.




