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Bebidas Neste ano, até novembro, a
produção de cerveja no país cai 2,4%

Para ampliar
venda, Ambev
segura preço
no verão
Marina Falcão e Cynthia Malta
De São Paulo
A fabricante de bebidas Ambev decidiu não aumentar os
preços das suas cervejas aos varejistas neste verão, como faz tradicionalmente todos os anos. Segundo Marcelo Michaelis, diretor corporativo de preços e financeiro da Ambev, a iniciativa tem o
objetivo de impulsionar o volume de vendas da companhia.
No verão passado, a quantidade de cervejas vendida pela Ambev encolheu: 8,2% em janeiro,
0,4% em fevereiro e 5% em março,
em relação a igual período de
2012. E ao longo do ano, o consumidor não reagiu. Até novembro, segundo dados do Sistema
de Controle de Produção (Sicobe), da Receita Federal, a queda
na produção de cerveja é de 2,4%.
Para evitar que, mesmo sem o
aumento no atacado o varejista
suba os preços ao consumidor
no verão, a Ambev lançou uma
campanha chamada “Verão sem
aumento”. Supermercados, bares, restaurantes, casas noturnas,
botecos e lanchonetes que ade-

rirem ao movimento vão ganhar
um selo da Ambev. “Não é algo
impositivo. Quem manda no seu
preço é o varejista. Mas sentimos
que a adesão será grande”, disse
o executivo.
Michaelis afirmou que a Ambev tem a ambição de conseguir
a adesão de pelo menos 500 mil
estabelecimentos à campanha
até o dia 15. Trata-se de praticamente metade de todos os pontos de vendas que comercializam cervejas da companhia no
país. “Estamos confiantes de que
vamos alcançar ou superar essa
meta”, afirmou. A campanha
contempla as marcas Brahma,
Antarctica, Skol, Bohemia e Original em suas embalagens retornáveis e descartáveis, de 300 ml,
600 ml e um litro.
Para Cristiano Melles, presidente da Associação Nacional
dos Restaurantes (ANR) — que
reúne redes de grande porte como McDonald’s, Bob’s, Pizza
Hut, Giraffas, Outback e Rei do
Mate —, o novo plano da Ambev
é muito bem-vindo. “A estratégia
de aumentar preços, para compensar perda de volume e fazer

.

JULIO BITTENCOURT/VALOR

De São Paulo

Dados do Sicobe mostram que o volume de produção da bebida recuou 3,8% em novembro, em relação a igual mês de 2012

Impacto para o consumidor

Variação do preço da cerveja em 12 meses, com base no IPCA - em %
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margem, é um tiro no pé”, diz.
Melles, que também é sócio da
rede de churrascarias Pobre
Juan, tem ouvido estimativas de
retração do mercado de cervejas
neste ano entre 6% e 7%, em relação ao ano passado.
Empresários, se puderem
comprar cerveja sem aumento,
não vão subir o preço ao consu-

midor, diz o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) de São Paulo,
Joaquim Saraiva de Almeida.
Ele acredita que o movimento
da Ambev, que tem cerca de 70%
do mercado de cervejas no país,
leve concorrentes como Brasil Kirin, Heineken e Petropólis a segurar os preços também.

Em agosto, a Ambev repassou
aumento de preços próximo à inflação, na média, disse Michaelis.
Durante as conversas com o governo federal que resultaram na
postergação do aumento dos impostos federais incidentes sobre
cerveja, previsto para outubro, os
fabricantes afirmaram que um
novo aumento de preços — houve um em outubro — seria desastroso para um setor que busca recuperação dos volumes, disse Michaelis. “Toda a cadeia ganha se o
setor voltar a crescer. Inclusive a
arrecadação aumenta”.
O executivo da Ambev não
quis comentar como estão as
vendas da companhia neste
quarto trimestre.
Segundo dados do Sicobe, o
volume de produção de cerveja
no Brasil caiu 3,8% em novembro, na comparação anual. Em
outubro, o recuo foi de 4,7% e,
no acumulado do ano até novembro, de 2,4%.

O preço médio da cerveja no
Walmart, responsável por mais
de 40% das vendas de cerveja feitas no varejo de autosserviço no
país, já subiu 9% nos últimos 12
meses, até novembro. Mas para os
próximos três meses, a previsão é
não aumentar o preço que está na
gôndola. “Até março, eu pretendo
manter o mesmo preço e até agora não recebi solicitação de reajuste por parte das fabricantes”,
diz o vice-presidente comercial
do Walmart, César Cinelli.
O executivo diz que neste ano,
até o fim de novembro, as vendas
de cerveja cresceram cerca de 15%
— em valor. A expansão do valor faturado deve-se, em boa parte, ao
aumento dos preços, mas houve
certa expansão de volume também, segundo Cinelli. Ele não informou o percentual de crescimento do volume vendido.
Neste ano, segundo Cinelli, o
Walmart ganhou “market share”
no segmento de cerveja. “No Nordeste, segundo a medição mais recente, temos 60% das vendas de
cerveja em lojas de autosserviço”.
No país, essa fatia supera 40%, informou. Ele diz que o Walmart ganha terreno pois vem oferecendo
um preço mais competitivo do que
a concorrência. “A nossa política
do ‘preço baixo todo dia’ permite
que tenhamos preços menores.”
A varejista, que trabalha com
um planejamento de compras de
12 meses, estima que o faturamento com cerveja vá crescer 20% no
primeiro semestre de 2014. (CM)

Cia Hering lançará marca de moda
íntima, “fitness” e praia em 2014
Vestuário
Marina Falcão
De São Paulo

Fábio Hering, presidente da companhia: aquisições podem entrar nos planos

Walmart
prevê novo
reajuste só
em abril

A Cia Hering se prepara para o
lançamento de sua quinta marca, a
Hering For You, de moda íntima,
“fitness” e praia para mulheres. Até
junho do próximo ano, a empresa
abrirá a primeira loja-piloto exclusiva com a bandeira, com objetivo
de traçar um plano de expansão
por franquias quando o formato
de loja ideal estiver ajustado.
Parte das categorias de produtos que estarão na Hering For You
já existem dentro das lojas Hering
Store, representando cerca de
R$ 100 milhões de faturamento ao
ano para a companhia, disse Fábio
Hering, presidente da empresa,
durante reunião com investidores
ontem em São Paulo. Segundo o
empresário, trata-se de um mercado que movimenta no Brasil cerca
de R$ 14 bilhões ao ano.
A ideia da Hering For You surgiu
três anos atrás, quando, em parce-

ria com a Bain & Company, a empresa fez um estudo sobre quais
categorias de produtos tinham
mais aderência à marca Hering. Segundo o presidente da companhia, a loja Hering For You trará
também linhas de “loungewear” —
ou seja, de moda para momentos
de lazer e relaxamento.
O local e a data da inauguração da primeira Hering For You
ainda não foram divulgados.
No total, a Cia Hering pretende
abrir mais 100 lojas no próximo
ano. Dessas, 70 serão da rede Hering Store, que encerrará o ano
com 592 unidades. As demais 30
serão da Hering Kids, hoje com 57.
A empresa vê potencial para atingir até 756 lojas da Hering Store e
entre 200 e 250 da Hering Kids.
Também no próximo ano, a varejista concluirá um novo plano
de negócios para a Dzarm, a sua
marca mais premium, que inclui
um projeto de lojas. Até agora, a
Dzarm tem apenas uma loja.
Apesar dos novos projetos em
andamento, a prioridade número

um da Cia Hering hoje é recuperar
o crescimento das vendas “mesmas lojas” — indicador que compara o desempenho de unidades
abertas há pelo menos 12 meses —
da rede Hering Store, que apresentaram performance fraca este ano.
Segundo Frederico Oldani, diretor
financeiro e de relações com investidores, “o humor” do mercado
melhorou no quarto trimestre,
mas não “há mais espaço para um
Natal excepcional”.
Após pesquisas recentes, a Cia
Hering identificou, por exemplo,
que as suas vendas “mesmas lojas” foram melhores em produtos de tecidos do que na categoria de malharia. Além disso, a
performance das peças mais caras foi superior a de roupas com
preços mais baixos, afirmou Luis
Bueno, diretor da marca Hering.
“Não há uma única fórmula para impulsionar as ‘mesmas lojas’. É
um conjunto de coisas que estão
interligadas”, disse Bueno.
Segundo o executivo, a companhia enxerga hoje um poten-

cial de crescimento particularmente grande no Nordeste, onde
a participação de mercado da Cia
Hering é de 1,6%. No Sudeste, é de
5% e, no Brasil, de 3,7%.
Eventuais aquisições podem
impulsionar o crescimento da Cia
Hering nos próximos anos. “A
companhia está cada vez mais preparada para fazer isso [aquisições],
mas não é uma necessidade”, disse
Fábio Hering. “Temos olhado bastante coisa, mas não surgiu nada
muito óbvio a preços atrativos.”
Segundo o empresário, existem
algumas sinergias em aquisições
no setor de varejo de moda, mas
não na área de gestão de marcas, o
que deixa a companhia mais cuidadosa. “Aquisições podem gerar
bastante valor, mas também podem destruir”, afirmou.
O empresário encerrou o evento
ressaltando que os novos projetos
não devem implicar uma grande
virada da companhia de imediato.
Mas que a Cia Hering está construindo bases para o seu crescimento no longo prazo.

Sony deve manter patrocínio nas próximas Copas
Marketing
Tariq Panja
Bloomberg
A Sony deverá estender seu patrocínio à Fifa e à Copa do Mundo
de Futebol para além do torneio,
informou ontem o presidente da
subsidiária brasileira do grupo.
O acordo atual termina após a
Copa no Brasil no ano que vem e o
presidente da Sony Brasil, Osamu
Miura, disse ontem que a administração da companhia em Tóquio
ainda vai negociar a extensão de
seu maior contrato de patrocínio.
“Eu realmente espero que a sede
da Sony decida continuar porque a
próxima Copa do Mundo depois
da do Brasil será a da Rússia, seguida da do Qatar”, disse Miura. “Estes

mercados também são muito importantes para a Sony.”
A importância do Brasil para a
Sony cresceu ao longo da última
década e o país está hoje entre os
“cinco ou seis” maiores mercados
do grupo, segundo Miura, que não
forneceu detalhes financeiros. “A
Rússia também é um dos BRIC e
portanto também é muito importante para nós”, acrescentou ele referindo-se ao grupo formado pelo
Brasil, Rússia, Índia e China.
A ascensão da Sony no Brasil
coincide com o crescimento em tamanho da classe média do maior
país da América do Sul. “Levamos
12 anos para dobrar o tamanho da
companhia e então fizemos isso de
novo em três anos”, disse Carlos
Paschoal, diretor de marketing e
comunicações da Sony Brasil.

A

Recentemente, a Fifa passou por
um programa de reformas após as
alegações de corrupção envolvendo altos funcionários da entidade.
O escândalo não foi suficiente para
afugentar nenhum de seus patrocinadores, que incluem a Coca-Cola e a Hyundai. No ano passado, a
Fifa conseguiu US$ 350 milhões
com patrocínios relacionados à
Copa do Mundo. Delia Fischer,
porta-voz da entidade, disse ontem que a organização não comenta negócios em andamento.
No mês passado, a Adidas, segunda maior fabricante de artigos
esportivos do mundo, ampliou seu
acordo de patrocínio para 2030.
Com isso, vai manter uma relação
ininterrupta de 60 anos com a Fifa.
“A Copa do Mundo é muito importante para a Sony”, disse Miura
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na semana passada durante o sorteio das chaves da competição, que
será realizada de 12 de junho a 13
de julho. “Estamos esperando um
crescimento muito grande. Poderemos ter seis meses dourados.”
A Sony, a maior exportadora de
produtos eletrônicos do Japão,
está apostando em seu novo televisor “ultra high-definition 4K”,
após ter desistido da tecnologia
3D. Uma versão de 65 polegadas
do modelo mais novo custa cerca
de US$ 10 mil no Brasil, bem mais
do que nos Estados Unidos ou Europa, por causa da carga de impostos maior. A Sony precisa fabricar a maior parte de seus produtos para venda no Brasil em
Manaus, porque a importação
encareceria ainda mais os produtos, disse Miura. Os produtos ven-
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didos no resto do mundo são fabricados na China e no Japão.
As vendas de televisores em junho, durante a Copa das Confederações, um evento que serve de teste para a Copa do Mundo, foram
menores que o esperado porque
protestos populares explodiram
nas maiores cidades do país, como
o Rio, São Paulo e Brasília.
“Foi lastimável o que aconteceu na ocasião porque muitas
manifestações ocorriam todos os
dias, com o fechamento de ruas.
As pessoas não podiam ir aos
shopping e assim perdemos uma
oportunidade durante a Copa
das Confederações”, disse Miura.
No auge das manifestações, 1
milhão de pessoas tomaram as
ruas protestando contra a desigualdade social, a corrupção e o
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custo de US$ 11 bilhões da Copa
num país com sistemas de saúde
e educação deficientes. A CocaCola cobriu seu painel em frente
do estádio do Maracanã, onde será disputada a final da Copa, enquanto manifestantes e a polícia
entravam em confronto.
Miura disse que a Sony adotou
medidas especiais para garantir
que seus convidados corporativos
não fossem afetados, que incluíram deixar os hotéis “bem mais cedo” e reforçar a segurança. Os organizadores afirmam que poderá
haver mais manifestações na Copa
do Mundo. “Se isso acontecer, vamos criar algumas barreiras”, disse
Miura. A Sony quer distribuir 2 mil
ingressos para consumidores no
Brasil e milhares de outros para o
varejo e outros clientes.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 dez. 2013, Empresas, p. B12.

