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Novidade premium é baseada em tendências e foi feita exclusivamente para o mercado 
brasileiro. Desta vez não se trata de uma série especial. A bebida veio para ficar e já está 
disponível, a partir de hoje, em algumas capitais brasileiras. Classificada como premium, a 
Puerto del Sol é a mais nova aposta da gigante AmBev no mercado de cervejas, um 
lançamento que tem todo o seu posicionamento voltado para o conceito de latinidade, que está 
na moda, segundo a multinacional.  
 
Apesar disso, a Puerto del Sol, uma pilsen menos encorpada, com 4,3% de teor alcoólico 
(abaixo da média), não é um produto destinado à exportação. Foi feito exclusivamente para os 
supermercados, bares e restaurantes brasileiros, à venda apenas na versão long neck (garrafa 
de 355 ml). "Trabalhamos com o aspiracional da latinidade, que é representado principalmente 
pelo Caribe", comenta a gerente de portfólio da AmBev, Andréa Fernandes, ao completar que o 
lado positivo de cores, estilo de vida, música, entre outras características, se sobrepõem a 
qualquer imagem de "cucaracha" que a latinidade possa ter.  
 
Segundo Andréa, a experiência da AmBev como multinacional possibilita conhecer tendências 
em diversos países e promover lançamentos como o da Puerto del Sol. "Observamos melhor as 
tendências", diz a executiva, informando que o desenvolvimento completo da Puerto del Sol 
levou um ano.  
 
Segundo a AmBev, a chegada da nova cerveja premium (categoria representa 5,6% do total 
de cerveja vendidas no País) é baseada em pesquisas e no desenvolvimento da cultura latina 
no Brasil. A embalagem, inclusive, tem design temático. É transparente e serigrafada, com 
rótulo com predomínio do vermelho. Puerto Del Sol será vendida em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Belo Horizonte.  
 
A AmBev reforça que os produtos com conceito de latinidade são tendência. Informa que, 
segundo dados da universidade da Geórgia, este mercado movimenta nos EUA, US$ 6 bilhões 
ao ano, somente na categoria de alimentos e bebidas. A empresa reforça que por pesquisas 
descobriu que o brasileiro também se mostra receptivo ao universo latino. A tendência, afirma 
a AmBev, é verificada na demanda por gastronomia, cinema e música de origem latina.  
 
Sobre o lançamento de uma cerveja mais "leve", ideal para o verão, durante o outono/inverno, 
Andréa diz que a empresa está aproveitando a Copa do Mundo. "É nosso segundo verão. O 
consumidor estará mais propenso a tomar cerveja", diz acreditar a gerente da AmBev. Além 
disso, explica Andréa, é o tempo, até a chegada do verão, de o produto estar bem distribuído 
e conhecido pelo consumidor.  
 
A AmBev lembra que as cervejas premium formam um mercado com forte potencial de 
crescimento. Enquanto aqui elas representam menos de 6% das vendas totais, chegam a 10% 
na Venezuela e 25%, nos EUA.  
 
Para comunicar o lançamento, a AmBev prepara, com a agência F/Nazca Saatchi & Saatchi, 
uma campanha que deverá estrear dentro de um mês, conta Andréa. A F/Nazca trabalha com 
a marca Skol e durante cinco anos ainda acumulou em seu portfólio a conta de Brahma, hoje 
com a Africa. A campanha explora elementos latinos. No filme há muito sol, diversão, 
sensualidade e alegria da cultura latina. O slogan da campanha é "Cerveja Puerto Del Sol. Para 
beber debaixo do sol".  
 
kicker: Agência F/Nazca assina toda a campanha que anuncia o produto. Tem como slogan 
"Cerveja Puerto Del Sol. Para beber debaixo do sol"  
 



 
 
 

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


