
ALI NA ESQUINA
Como a Unilever encontrou um negócio rentável atendendo
aos vendedores de cachorro-quente na Colômbia

AS MAIONESES, mostardas e os mol-
hos de tomate da marca Fruco estavam
destinados a encalhar nas pratelerias. Ge-
rida pela unidade da Unilever na Colôm-
bia, a marca não encontrava potencial de
crescimento entre compradores de maior
poder aquisitivo. Para voltar a crescer, a
multinacional — acostumada a tratar com
supermercados e clientes sensíveis às mar-
cas — devia apontar seus produtos para as
classes mais baixas. Mas como? A solução
estava ali na esquina. Um estudo revelou

que somente na Colômbia havia
22 mil vendedores de cachorro-

quente, sanduíche que casa perfeitamente
com seus produtos. Sem dúvida, a empre-
sa havia encontrado uma extensa rede de
clientes potenciais para seu portfólio.

Mas era preciso superar
dois grandes obstáculos.
O primeiro era o custo. Os
preços dos produtos Fruco
não se ajustavam ao orça-
mento dos ambulantes.
Como a estrutura de cus-
tos não permitia baixar as
margens, a estratégia foi
projetar uma nova linha de
molhos — produtos da mes-
ma qualidade, mas de menor
concentração e, conseqüen-
temente, menor preço.

O segundo problema era
como chegar aos pontos de
abastecimento habituais dos
vendedores de cachorro-
quente. A companhia teve de
arregaçar as mangas, sair às
ruas e acompanhar a oferta
do produto com uma série de
acessórios promocionais para
quebrar o gelo: bonés, aven-
tais, pinças, entre outros.

Para facilitar o aprendi-
zado dos ambulantes, a Uni-
lever aliou-se à empresa de
embutidos Rica Rondo, vin-

culada ao Grupo Empresarial Antioqueño.
A Rica Rondo tinha não apenas uma base
de dados sólida e atualizada dos vendedo-
res de cachorro-quente, ou dogueros, como
são chamados na Colômbia, como também
havia estabelecido uma rede de fornecedo-
res de seus produtos para não ter de distri-
buí-los um a um pelas ruas da Colômbia.
Essas lojas e mercados de bairro acolhe-
ram a nova linha de molhos, e rapidamente
Unilever e a Rica Rondo incorporaram no-
vos compradores.

O trabalho não parou por aí. "Para nós,
era fundamental assegurar que cada ven-
dedor de comida tomasse consciência do
quão importante era, para eles e para nós, a
manipulação dos alimentos", diz Eleonora
Cajiao, gerente de serviços de alimentação

da Unilever. "Tanto que projetamos dis-
pensadores de molho que reduzissem ao
mínimo ou eliminassem qualquer risco de
contaminação." Nesse processo, a Unilever
também percebeu que existia um enorme
vazio na administração desses negócios.
"Começamos a capacitá-los em princípios
básicos de contabilidade e finanças, admi-
nistração de estoque, desenvolvimento de
produto e em projeção de crescimento",
conta Eleonora.

Paralelamente, técnicos da Unilever
desenvolveram novos molhos e ajudaram
a criar novas combinações para estabelecer
fatores de diferenciação entre seus clientes.
Os resultados não demoraram a aparecer.
"Entre 2000 e 2004, registramos um cres-
cimento composto de 22%, ou seja, dupli-

camos o negócio", diz Eleo-
nora. No total da categoria,
o aumento foi de 38%, com
o qual a Unilever conseguiu
quase quadruplicar o negó-
cio em quatro anos.

Para muitos observado-
res, a Unilever comprovou
que as empresas devem
pensar globalmente e atuar
localmente. "Do ponto de
vista de aprendizado para
outros players do mercado,
a Unilever demonstrou que
não se deve ter medo da
concorrência, mas da in-
competência", afirma Rafael
España, diretor de estudos
econômicos da Federación
Nacional de Comerciantes
da Colômbia.

A Unilever Andina agora
se prepara para implantar o
modelo na Venezuela e no
Peru, onde já está definindo
os sócios estratégicos para
arregaçar as mangas nova-
mente.

Hugo Sabogal, Bogotá
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