www.sabmiller.com

Produzida há 80 anos, a Laurentina, depressa se impôs entre as marcas mais conhecidas de
cervejas africanas. Hoje faz parte de um alargado portfolio de marcas nacionais (2M, Manica,
Impala, Raiz) e internacionais (Castle Lite, Grolsch) da CDM - Cervejas de Moçambique,
afiliada da multinacional SABMiller, uma das maiores cervejeiras mundiais.

Valores da marca
A Laurentina é uma marca fortemente enraizada na cultura Moçambicana, associada à herança e mestria na produção de cerveja, sendo
a cerveja mais premiada de sempre.
Tradição e qualidade são assim valores da marca umbrela, que soube acompanhar as tendências e evoluir abarcando conceitos como modernidade e irreverência, através da variante
Preta, e sofisticação e estilo, no caso da variante Premium.

Produtos e Desenvolvimentos Futuros
A marca Laurentina teve o seu início em 1932
com a Laurentina Clara. Mais tarde, lançou a
Laurentina Preta e, mais recentemente, a Laurentina Premium.
A Laurentina Clara resulta de um combinação

única de três maltes e de uma maturação longa. A Laurentina Preta é única dark lager no
Mercado, proporcionado aos seus consumidores um sabor sem igual. A Laurentina Premium
oferece um aroma e sabor ricos de 100% malte.
Cada uma das variantes está assim orientada
para um segmento especifico: a Clara para o
mainstream, a Preta para um segmento semi-premium, e, a Premium, tal como o nome indica, para um segmento mais premium onde
compete directamente com marcas internacionais.
Esta estratégia de produto, torna a Laurentina
a única marca capaz de cobrir de forma “
transversal o Mercado na sua totalidade, tornando-a única e colocando-a como a marca
nº2 do Mercado, só ultrapassada pela 2M.

Mercado
No universo do consumo de bebidas em Moçambique a cerveja adquiriu nos últimos anos
uma grande relevância havendo inclusive quem
fale de uma cultura da cerveja. Isto significa que
a cerveja entrou nos hábitos quotidianos dos
moçambicanos de uma forma irreversível.
O resultado é um mercado que tem estado em
profundo movimento ao longo dos últimos anos,
derivado essencialmente de: 1) uma evolução diversificada da oferta, culminando com a abertura
do mercado às variedades importadas; 2) a introdução de uma cerveja premium nacional, a Laurentina Premium, que veio integrar o crescente
segmento premium desta categoria; 3) e, como
consequência desses movimentos na oferta, o
crescimento dos níveis de exigência e seletividade do consumidor.
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Comunicação
Tal como a própria marca, a estratégia de
comunicação da Laurentina foi evoluindo e
adaptando-se aos novos desafios e realidades
que foram surgindo. Inicialmente, esta estratégia centrava-se essencialmente naqueles
que ainda hoje são os seus principais valores
– qualidade, orgulho, tradição – construindo a
marca Laurentina de forma a permitir crescer
e desenvolver extensões de marca. No entanto, e com o lançamento das marcas Laurentina
Preta e Laurentina Premium, essa estratégia
não correspondia a todo o potencial que cada
uma das marcas poderia proporcionar, acabando assim por evoluir de uma forma sustentada
no tempo para estratégias de marca paralelas
mas sempre interligadas pela marca umbrella.
Posicionadas pelo seu elemento diferenciador
e principal vantagem competitiva, tanto a Preta
como a Premium, encontraram o seu próprio
segmento e objectivos e, consequentemente
uma comunicação diferenciada. Isto permitiu
a cada uma delas ganhar uma personalidade e
tom próprios sem no entanto perder a ligação

à marca umbrella, quer pelos seus valores de
qualidade comuns às três cervejas, quer pelo
seu nome, quer pelos elementos iconográficos
presentes no packaging.

Vantagens Competitivas
A Laurentina é a marca mais antiga e com
mais medalhas ganhas no Mercado cervejeiro
de Moçambique.
Cada uma das variantes já foi reconhecida
internacionalmente através da atribuição de
prémios de qualidade, sendo os mais recentes a medalha de Ouro para Laurentina Preta
em 2008 e a medalha Grand Gold para Laurentina Premium em 2009.
Laurentina é uma marca forte que soube explorar o seu potencial extendendo a sua linha
e conseguindo assim estar presente nos vários segmentos sem se canabalizar.
O orgulho, a qualidade e a tradição são activos únicos da marca que não só permitiram
alavancar a Clara, a Preta e Premium, como
fazem desta uma marca única, com qualidade
comprovada e inimitável.

Factos que se desconhece
Detentora de três fábricas em
Moçambique: uma em Maputo,
uma na Beira e a mais recente em
Nampula, em funcionamento desde
2010, a CDM produziu 43,146,100 Lt
de cerveja Laurentina em 2011.
Além de cervejas, a CDM tem
no seu portfolio bebidas de fruta
alcoólicas, cerveja opaca e também
bebidas não alcoólicas.
A CDM recebeu em 2011, o prémio
SABMiller Mercatus por excelência
em Marketing pela marca Laurentina
Preta. Este prémio internacional de
excelência em Marketing já havia
sido atribuído à CDM em 2004 pela
marca 2M.
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A fábrica Laurentina começou por
ser uma fábrica de
gelo, que neste ano
lançou a cerveja
Laurentina Clara.

É inaugurada a fábrica Mac Mahon em
Maputo, cujo nome
deu origem também
ao nome da cerveja
mais popular de Moçambique, a 2M.

Assinatura do acordo de privatização
entre a SABMiller e o
Governo de Moçambique, que conduziu
ao estabelecimento
da Cervejas de Moçambique SARL.

Aquisição da marca
Laurentina e sua
integração na CDM.

Em Dezembro, cotação da Cervejas de
Moçambique SARL,
a primeira empresa
moçambicana na
Bolsa de Valores de
Moçambique. Com a
cotação da Empresa,
os trabalhadores passaram a deter 10%
das suas acções.

Início da exportação
da Laurentina Clara
e Laurentina Preta
para a África do Sul,
sendo actualmente
exportada também a
Laurentina Premium.

2008
A Laurentina Preta foi
premiada com uma
medalha de Ouro
pelo Institudo de
Qualidade Monde Selection, em Bruxelas.
Lançamento, em

2009
Dezembro, de Laurentina Premium,
a primeira cerveja
premium nacional.

O Monde Selection
atribuiu à Laurentina
Premium o prémio
Grand Gold, posicionando Moçambique
como país produtor
de cervejas de alta
qualidade.
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