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RAFAEL SAMPAIO: Vocês vêem marca como ativo competitivo?

OLIVIER WEBER: Definimos algumas vantagens competiti-

vas em nosso negócio e claramente ter marcas fortes é uma

delas, ao lado de excelência operacional, manutenção de

profissionais engajados e inovação.Nosso esquema estraté-

gico tem como um dos pilares trabalhar com marcas bas-

tante competitivas. Aliás,isso ocorre em todas as boas com-

panhias, não é exclusivo da PepsiCo.

RAFAEL SAMPAIO: Isso é uma realidade principalmente no caso

de companhias de consumo. As outras ainda não acreditam efetiva-

mente nessa estratégia.No dia-a-dia, como vocês administram as ati-

vidades para as diversas marcas?

OLIVIER WEBER: Hoje na PepsiCo temos cinco grandes

marcas umbrellas, que são ElmaChips,Toddy,Toddynho, Coqueiro

e Quaker.

RAFAEL SAMPAIO: A marcaToddynho é tratada deforma sepa-

rada de Toddy? Por quê?

OLIVIER WEBER: O consumidor brasileiro acaba não fazen-

do a relação entre Toddv e Toddynho, que acabou se consolidan-

do como uma marca mais voltada para o público infantil.

RAFAEL SAMPAIO: Nenhuma dessas marcas foi desenvolvida pela

PepsiCo, mas adquirida posteriormente, não é?

OLIVIER WEBER: Sim, compramos todas. A história da Pep-

siCo é a de uma companhia que tem crescido por aquisi-

ção, como muitas outras empresas da área de alimentos.

RAFAEL SAMPAIO: Como é a relação com a divisão de refrigeran-

tes? E no caso da marca corporativa? Ela vem sendo trabalhada de

alguma forma no Brasil?

OLIVIER WEBER: A marca corporativa PepsiCo não está

sendo tratada como tal. Na verdade, neste momento esta-

mos fazendo algumas mudanças para fortalecê-la, porém

as atividades ainda são internas, mais voltadas para o trade.

Temos que fazer esse trabalho, até para buscar mais senti-

do de amplitude no nosso portfólio. Agora, com relação à

parte de bebidas, adotamos outros modelos de negócios,

que vêm sendo trabalhados no Brasil com a AmBev. Mas

são operações separadas. Em âmbito global, a PepsiCo vem

atuando de forma mais integrada em alguns mercados. Es-

tamos ainda estudando o caminho mais adequado.

RAFAEL SAMPAIO: Mas em algum mercado já se promove a mar-

ca PepsiCo?

OLIVIER WEBER: Não.

RAFAEL SAMPAIO: No caso da divisão de salgadinhos, vocês têm

várias marcas, como Frito-Lay, Sabritas,ElmaChips etc.Por que

vocês não têm uma marca global de salgadinhos como acontece com

refrigerantes?

OLIVIER WEBER: Não temos exatamente uma marca um-

brella de salgadinhos, mas temos marcas de produtos que

são globais. É o caso de Doritos e de Ruffles,por exemplo. A

marca global de salgadinhos é a Lays. Mas fizemos um tra-

balho com a nossa matriz para convencê-los da importân-

cia de ElmaChips, que é tão reconhecida pelo consumidor

brasileiro que não tinha sentido passar a adotar Lays. Hoje

no Brasil nossa grande preocupação é trabalhar a marca

ElmaChips.

RAFAEL SAMPAIO: No caso de Doritos, então, estamos falando

de uma marca de suporte, de linha de produto?

OLIVIER WEBER: Exatamente. Cheetos também é claramente

uma marca global e que vai ser trabalhada como tal. Agora,
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no Brasil, estamos procurando trabalhar ElmaChips de for-

ma mais maciça. O custo de mídia no Brasil é um dos mais

altos do mundo; então, é difícil construir uma marca. Pre-

cisamos aproveitar o potencial de ElmaChips.
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PRODUTO BOM,
COM SISTEMA

DE DISTRIBUIÇÃO
ADEQUADO,

ALIADO À FORÇA
DE UMA MARCA
BEM CONSTRUÍ-

DA, É SEMPRE
VANTAGEM COM-

PETITIVA.

RAFAEL SAMPAIO: Nos Estados Unidos percebe-se claramente es-

sa estratégia de promover os produtos, como Doritos, Frito-Lays,

Ruffles etc.

OLFVIER WEBER: O tamanho e o nível de consumo do mer-

cado norte-americano são totalmente diferentes. No Brasil

temos um investimento em marketing de X para ser dividi-

do entre cinco marcas...Por isso temos procurado dire-

cionar para ElmaChips.

RAFAEL SAMPAIO: Este é um segmento bastante delicado do pon-

to de vista nutricional. Em contrapartida, a PepsiCo tem uma mar-

ca que é o oposto, pois é de um alimento saudável por excelência, a

Quaker. Como convivem marcas tão díspares?

OLIVIERWEBER: Que bom que você tocou neste tema!

Existe um preconceito muito grande sobre a categoria de

salgadinhos, especialmente no Brasil. Queremos mudar is-

so e estamos inclusive montando um painel de especialis-

tas em nutrição para termos uma agenda mais sólida nesse

sentido. Nunca se explicou direito o processo empregado

na produção desses produtos. No caso de Cheetos,por exem-

plo, que tem conotação de um produto junkie food, estamos

falando na verdade de milho texturizado, temperado com

condimentos.

RAFAEL SAMPAIO: É um tipo de pipoca?

OLIVIER WEBER: Exato. Mas a impressão do consumidor é

ruim. Então, vamos explicar que esse produto é'Torneado','

ou seja, trata-se de um salgadinho assado, feito de milho.

RAFAEL SAMPAIO: Nutricionalmente, então, é muito parecido com

Corn Flakes,por exemplo?

OLIVIER WEBER: Sim. Mas não se tem esse reconhecimen-

to.Tanto é verdade que a categoria de biscoitos tem uma

faixa muito maior do mercado do que os snakes.Temos ou-

tros produtos fritos,porém com qualidade. No lançamento

da linha Sensações, por exemplo, estamos enfatizando os in-

gredientes: batata, ingredientes selecionados fritos em azei-

tes, que não têm gordura trans. É algo que nunca falamos.

RAFAEL SAMPAIO: Boa parte da culpa, então, dessa percepção er-

rada do consumidor é de vocês?

OLIVIERWEBER: Sim. Nunca houve preocupação em evi-

denciar esses aspectos. Ruffles é uma batata fresca, que é

descascada, cortada, frita com um pouco de sal e embala-

da a vácuo. Vem direto do campo, a partir de um sistema

que é único no Brasil, chamado cross day fresh. Em termos es-

tratégicos, certamente é um diferencial importante poder-

mos contar em nosso portfólio com uma um marca como

Quaker. Ajuda muito porque intrinsecamente tem benefícios

bastante sólidos. Podemos capitalizar muito em cima disso.

RAFAEL SAMPAIO: Toddy,Toddynho e Coqueiro são marcas

da Quaker exclusivamente brasileiras, não são?

OLIVIER WEBER: Sim. E com certeza fazem parte da histó-

ria da Quaker no Brasil.

RAFAEL SAMPAIO: 55o operações que têm porte suficiente para

se sustentar?

OLIVIER WEBER: Sim, até porque estamos falando de cate-

gorias muito interessantes,bastante competitivas.Toddynho

é uma marca fantástica,porque foi uma das pioneiras do seg-

mento infantil. Acabamos de fazer o primeiro trabalho de

inovação para a marca, saindo um pouco do produto de lei-

te para algo mais viscoso e que vem acondicionado numa

embalagem diferenciada, em forma de triângulo. Foi um su-

cesso um dos principais fatores é podermos contar com

uma marca muito forte. Enfim,produto bom, com sistema

de distribuição adequado, aliado à força de uma marca bem

construída, é sempre uma tremenda vantagem competitiva.

RAFAEL SAMPAIO: Como é feito na companhia o processo de ges-

tão de marcas? Vocês atuam com gerentes de marcas? Qual é o seu

nível de envolvimento pessoal nesse processo de gestão? Qual é a ar-

quitetura seguida nessa área?

OLIVIER WEBER: Vamos falar um pouco da arquitetura que

temos no departamento de marketing. Hoje são dois gran-

des grupos, sendo que um está encarregado de inovação,

tratada aqui como um processo de entrance gates. lsto quer

dizer que é algo gerenciado de forma coletiva, na medida

em que as idéias podem ser encaminhadas por um empre-

gado da fábrica ou trazidas de um outro mercado etc. Sis-

tematicamente fazemos reuniões com o conselho execu-

tivo da companhia e filtramos as inovações apresentadas.

Essa é uma"porta de entrada" motivo pelo qual chamamos

o processo de entrance gates. Aprovada a iniciativa, passamos

para um comitê mestre, formado por diretores da compa-

nhia que validam a inovação, que em seguida será avaliada

do ponto de vista técnico, da lucratividade, da execução etc.

RAFAEL SAMPAIO: Esse novo produto da marca Toddynho sur-

giu a partir desse processo?

OLIVIERWEBER: Na verdade, surgiu com base em algo que

temos no México. O importante é que estamos conseguindo

estabelecer uma corrente de inovação focada nesse objetivo.

Voltando à estrutura, o segundo grupo do marketing está di-

recionado para o gerenciamento estratégico das marcas,

onde temos profissionais que devem se preocupar em co-

mo podemos crescer em top of mind e conquistar mercado.

RAFAEL SAMPAIO: Vocês atuam com um gerente para cada marca?

OLIVIER WEBER: Temos gerentes para cada uma das mar-

cas de maior porte.

RAFAEL SAMPAIO: Então,há gerentes específicos das marcas um-

brellas?

OLIVIER WEBER: Exato. Ha um gerente em cada categoria.
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RAFAEL SAMPAIOI: mas quem toma decisões sobre as marcas?Você

participa do processo?

OLIVIER WEBER: Eu diria que as decisões são tomadas em

conjunto.Na nossa estrutura, a responsabilidade do negó-

cio e de seu crescimento é do diretor-geral da compa-

nhia. Então, qualquer assunto relacionado a marcas, cam-

panhas etc. precisa passar pela minha aprovação.

RAFAEL SAMPAIO 'Isso quer dizer que você vê todos os anúncios

e embalagens, por exemplo?

OLIVIERWEBER: Sim.

RAFAEL SAMPAIO: Aprova ainda os materiais das ações promocionais?

OLIVIERWEBER: Promoção geralmente é mais tático,mas

vejo o todo.

RAFAEL SAMPAIO: As agências de propaganda e de promoção cos-

tumam reclamar muito, dizendo que hoje na estrutura das empre-

sas existe um monte de gente que fala "não" e só um que diz "sim"..

(Risos.) Como funciona no seu caso?

OLIVIERWEBER: Para evitar problemas,mantemos uma in-

teração permanente. Se temos uma idéia, conversamos so-

bre ela. Se estamos com alguns roteiros para um comercial,

vemos todos os caminhos e escolhemos os mais interes-

santes antes de executar...Tenho consciência que o meu

trabalho deve ser participativo e de apoio a todas as áreas

da companhia.

RAFAEL SAMPAIO: Quanto tempo da sua agenda você dedica à

questão do branding?

OLIVIERWEBER: Passo muito tempo me dedicando à ino-

vação porque acredito que este é o motor de crescimen-

to da nossa companhia. O passo seguinte é a marca.

RAFAEL SAMPAIO: Na sua estrutura, finanças reporta-se a você ou

a alguém do staff global?

OLIVIERWEBER: Reporta-se a mim,mas é uma atividade

que é totalmente cruzada com a matriz, assim como RH c

a área jurídica.

RAFAEL SAMPAIO: Gestão de marca é totalmente local?

OLIVTER WEBER: Sim. Existe um trabalho muito forte no

país de atuação,mas, obviamente, temos que seguir as nor-

mas da matriz. Hoje contamos com o apoio de um grupo

regional no México. Algumas marcas têm guidelines mais glo-

bais, como é o caso da batata Lays. Mas em marcas como

Agito, Pingo D'0uro ou Fandangos, que são locais, o processo

de gestão é mais nosso. As batatas lisas estão alinhadas com

o trabalho feito mundo afora, até porque são a principal

plataforma de crescimento da companhia.

RAFAEL SAMPAIO: Nas batatas lisas, os sabores são adaptados?

OLIVIERWEBER: Com certeza. Eu diria que em cem por

cento dos casos isso acontece. O esquema de dez anos atrás

não existe mais...Trazer um produto dos Estados Unidos

sem fazer nenhuma adaptação hoje é impraticável. Agora,

primeiro entendemos o que o consumidor brasileiro gosta

e depois disso adaptamos o produto global ao sabor local.

RAFAEL SAMPAIO: Como você filtra as informações para tomar

decisão de marca? Pergunto isso porque a tendência é o executivo

acabar se afastando da realidade do mercado quando galga posições

mais altas na companhia...

OLIVIER WEBER: (Risos.) Essa é uma pergunta difícil...O que

posso dizer é que tenho procurado "quebrar" esse esque-

ma. Quando cheguei aqui, havia um espaço delimitado para

a"cúpula" onde ficava reunido o grupo do conselho execu-

tivo, de forma bem fechada. Rompi com isso, e hoje cada

vice-presidente fica cm sua área; assim estão distribuídos

pela companhia.Não acredito nesses modelos muito fecha-

dos. Mas disse que essa é uma pergunta difícil porque tem a

ver com responsabilidade e engajamento pessoal. No meu

caso, tenho me obrigado a sair ao mercado no mínimo a ca-

da duas ou três semanas para ver o que está acontecendo.Te-

nho um contato muito próximo com os agentes de vendas.

RAFAEL SAMPAIO: Mas é uma questão importante,porque os siste-

mas e métricas de filtros são cada vez mais eficientes mas, quando a

informação chega lá cm cima, o cenário é bem diferente... (Risos.)

OLIVIERWEBER: É verdade.Temos que tomar alguns cui-

dados. Outra coisa que implementamos e que está dando

muito certo é a realização de bate-papos com o presidente

a cada dois meses.Nesses encontros reunimos representan-

tes de diversas áreas para saber o que estamos fazendo bem,

o que precisa melhorar etc. Isso ajuda,mas é evidente que

num grupo de cinqüenta a sessenta pessoas ninguém vai di-

zer que algo está totalmente errado... (Risos.) Isso não ocor-

re de forma tão fácil. Enfim, são mecanismos que tratamos

de estabelecer para assegurar a interatividade.

RAFAEL SAMPAIO: Como você fica sabendo a opinião do consu-

midor de seus produtos?

OLIVIERWEBER: Por meio de pesquisas permanentes.Inves-

timos muito nessa área.Nos últimos dois anos temos um

estudo global chamado i W-- where,\\iiv.who,when — e fizemoso
uma outra pesquisa focando o"why not?" Era interessante sa-

ber por que a pessoa não come salgadinho. No Brasil, por

exemplo já descobrimos que temos um consumo focado nas

crianças, que, quando adultas, deixam de consumir o produ-

to.Fizemos outras pesquisas interessantes de imersão,nas

quais o pesquisador vai morar com o consumidor para co-

nhecer de perto sua rotina, entendendo realmente quais são

suas bases e o que devemos fazer para conquistá-los. Enfim,

investimos muito em pesquisas quantitativas e qualitativas.

RAFAEL SAMPAIO: Você atua com produtos que têm um sistema

TRAZER UM
PRODUTO DOS

ESTADOS UNIDOS
SEM FAZER NENHU-
MA ADAPTAÇÃO

HOJE É IMPRATICÁ-
VEL. AGORA, PRI-
MEIRO ENTENDE-
MOS O QUE O

CONSUMIDOR BRA-
SILEIRO GOSTA E

DEPOIS DISSO
ADAPTAMOS O

PRODUTO GLOBAL
AO SABOR LOCAL,
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TENHO ME
OBRIGADO A

SAIR AO MERCA-
DO NO MÍNIMO

A CADA DUAS OU
TRÊS SEMANAS

PARA VER O QUE
ESTÁ ACONTECEN-

DO. TENHO UM
CONTATO MUITO
PRÓXIMO COM
OS AGENTES DE

VENDAS.

de distribuição horizontal muito forte. E todo direto ou envolve ata-

cadistas?

OLIVIER WEBER: Isso é algo que temos mudado um pouco.

Chegamos hoje de forma direta a cerca de 200 mil clien-

tes, porém estamos trabalhando muito com esquemas de

grandes atacadistas e com distribuidores de menor porte.

RAFAEL SAMPAIO: Vocês têm um critério básico de definição de

verbas de branding ou depende das circunstâncias?

OLIVIER WEBER: Temos uma regra geral de que devería-

mos estar no ar quarenta semanas por ano. O problema é

que a verba nem sempre é suficiente para atender a todas

as marcas. Por isso é necessário ter uma quantidade me-

nor. Este é o ponto.

RAFAEL SAMPAIO: O que vocês têm feito é procurado se concentrar

para promover as marcas umbrellas e as ícones que puxam as um-

brellas?

OLIVIER WEBER: Exato. Mas a regra de ouro seria quarenta

semanas no ar.

RAFAEL SAMPAIO: Qual o mix básico de mídia de vocês?

OLIVIER WEBER: A TV é o principal meio,pois consome cer-

ca de 60% da verba de marketing. Mas estamos empregando

bastante também ações no PDV A visibilidade é fundamen-

tal para o consumo de impulso, que é o caso de nossos

produtos. Ninguém sai de casa pensando em comprar um

salgadinho.

RAFAEL SAMPAIO: Vocês têm algum programa organizado para

nutricionistas e médicos?

OLFVIER WEBER: Estamos formando um painel de consul-

tores nessas áreas para que eles nos ajudem a montar uma

agenda de nutrição mais proativa.

RAFAEL SAMPAIO:/1 área de alimentos tende a sofrer fortes res-

trições nos próximos anos, no que tange às estratégias de marketing.

Esta é a próxima fronteira da regulação governamental. O que tem

sido defendido é que quanto mais proativas as marcas, menos pro-

blemas enfrentarão. Você concorda com essa análise?

OLIVIER WEBER: Com certeza. Internamente temos con-

siderado essa questão não como uma ameaça, mas como

uma oportunidade. Podemos capitalizar em cima dessa ten-

dência mundial por alimentos mais saudáveis.

RAFAEL SAMPAIO: Na perspectiva do "why not" de repente vocês

podem descobrir espaços enormes de conquista de mercado...

OLFVIER WEBER: Exato. O desafio é detectar corretamen-

te a necessidade do consumidor para chegar ao produto

adequado.

RAFAEL SAMPAIO: Existe um branding book para cada marca

para ajudar a delimitar os princípios da personalidade de cada uma?

OLIVIER WEBER: As marcas globais são definidas claramen-

te a partir de uma linha básica de posicionamento, um sel-

lingline.hs marcas locais respeitam o posicionamento local

e, como tal, são mais fáceis de se mudar, principalmente em

termos de adaptações.

RAFAEL SAMPAIO: Mas as coordenadas compõem um branding

book?

OLIVIER WEBER: Sim.

RAFAEL SAMPAIO: Qual é o limite de flexibilidade? Até que pon-

to é possível "fugir" da linha?

OLIVIER WEBER: Nas companhias internacionais é preciso

saber negociar o tempo inteiro. Muitas vezes é até cômodo

dizer"está bom assim','porém nem sempre aquela estraté-

gia faz sentido para o mercado local. Acredito que o princi-

pal é saber escolher as batalhas nas quais realmente temos

alguma chance de vitória. Quando se trata de um posiciona-

mento global, que funciona bem na China, na Turquia etc.,

é muito difícil fazer uma proposta diferente para a empre-

sa. O principal é priorizar a questão da relevância... No ge-

ral, procuramos seguir os posicionamentos globais.

RAFAEL SAMPAIO:Mas a expressão desse posicionamento global

é mais livre?

OLIVIER WEBER: Sim, porque a comunicação é sempre local.

RAFAEL SAMPAIO: Vocês usam algum tipo de filme internacional?

OLIVIER WEBER: Não, é tudo feito aqui.Temos uma ótima

agência, a AlmapBBDO, que atende a todas as marcas.

RAFAEL SAMPAIO: E uma agencia escolhida pelo Brasil ou deter-

minada pela matriz?

OLIVIER WEBER: Nossa agência global é a BBDO.Mas es-o o

tamos muito contentes com a AlmapBBDO no Brasil,pois

eles realmente fazem um bom trabalho. A agência atua de

forma bastante alinhada com o nosso negócio. Quem não

fizer dessa maneira está morto, independentemente de a

companhia ser global ou não.

RAFAEL SAMPAIO: Em quais outros mercados você trabalhou antes

de vir parar no Brasil?

OLIVIER WEBER: Europa, Chile, México, República Domi-

nicana e Venezuela. O Brasil é o sexto mercado no qual atuo.

RAFAEL SAMPAIO: Com sua experiência internacional, como você

tem visto a evolução da relação agência-cliente no que tange à ca-

pacidade de gestão do branding? Temos melhorado nesse aspecto?

As agências estão sendo mais participativas?

OLIVIER WEBER: As boas agências — e temos vários ca-
O

sos de sucesso no Brasil — foram se adaptando e estão se

envolvendo bem antes no processo,participando da parte

estratégica.Hoje,por exemplo,nossas agências acompanham
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Focus groups, estudos de campo etc., enfim, estão passando

por um processo no sentido de entender a informação jun-

to conosco. A partir daí é bem mais fácil desenvolver uma

comunicação efetivamente criativa.

RAFAEL SAMPAIO: Essa história de agência desavisada que recebe

um briefing e volta com um filme pronto não vai funcionar mais...

OLIVIER WEBER: Não existe a menor chance de se traba-

lhar dessa forma. No lançamento da ElmaChips Sensações, por

exemplo, antes da campanha teve um extenso trabalho de

pesquisa. Foram nove meses de discussões sobre o melhor

caminho estratégico. Quando chegamos à comunicação, es-

tava tudo perfeitamente alinhado.

RAFAEL SAMPAIO: O briefing, então foi construído em comum?

OLIVIER WEBER: Houve uma parceria muito estreita nes-

se processo. No passado tínhamos uma relação de cliente-

agência do tipo vamos exigir e, se não gostarmos, muda-

mos. Isso evoluiu muito.

RAFAEL SAMPAIO: Como você vê o futuro dos mercados nos quais

atua? O que o consumidor espera dessas categorias de produto na pró-

xima década? Você acredita em mudanças significativas nessa área?

OLIVIER WEBER: De forma global, o consumidor está bus-

cando conveniência. Por isso devemos focar nosso traba-

lho no desenvolvimento de embalagens em tamanhos mais

convenientes de se levar e mais fáceis de se consumir em

qualquer momento e lugar.

RAFAEL SAMPAIO: Mas isso custa mais caro, não é?

OLIVIER WEBER: Custa mais caro,porém muitas vezes vale

a pena.Vamos analisar o caso de Toddynho, que está em li-

nha com essa tendência,já que é um achocolatado pronto

e que pode ser levado na mochila. Na linha Coqueiro, também

temos hoje vários produtos que basta abrir para se ter uma

refeição. O mercado de barrinhas de cereais também tem

tido um crescimento bastante grande em todo o mundo,

porque estamos falando de algo nutritivo, mas muito con-

veniente. Esta é a tendência do futuro.

RAFAEL SAMPAIO: Da perspectiva da empresa conseqüentemente

vai se buscar, então, maior valor agregado, não?

OLIVIER WEBER: Exato. Facilidade de preparação e de con-

sumo hoje é fundamental. As pessoas querem e gostam de

produtos simples.

RAFAEL SAMPAIO: Nas categorias nas quais você atua, a de sal-

gadinhos é a que desperta mais preocupação?

OLIVIER WEBER: Não tenho essa visão. Como comentei,

vejo boas oportunidades nessa categoria.Infelizmente,não

posso detalhar as idéias que estamos estudando nesse mo-

mento,porém adianto que sentimos que podemos capita-

lizar sobre isso, trabalhando novas plataformas com novos

ingredientes e processos de fabricação. Existe muita desin-

formação nesse terreno.Vamos atacar esse aspecto.

Na linha Coqueiro a conveniência vai ser o ponto mais traba-

lhado. Os produtos são uma importante fonte de proteína,

então, estamos bem na questão da alimentação saudável.

Toddynho é uma marca importante porque possui valor agre-

gado. Na categoria de Today temos uma guerra muito com-

petitiva e estamos investindo na expansão, com o lança-

mento de sabores novos. Somos os primeiros no mercado

a entrar com sabor de coco, floresta negra etc. O consumo

desse tipo de produto é alto e está bem estabelecido no

Brasil.Também já temos o Toddy pronto para beber. Mas

existe no país um costume muito disseminado de fazer a

mistura do produto no café-da-manhã.

Falando de Quaker, há muito por fazer, principalmente com

a aveia básica. Devemos iniciar em breve uma campanha

para explicar os benefícios intrínsecos desse produto que

ajuda a reduzir o colesterol.Ou seja,vamos promover suas

qualidades primárias, algo que não tem sido feito. O nível de

consumo ainda é baixo no Brasil. E há muitas disparidades.

Os principais mercados de aveia são o Norte e o Nordeste,

por causa do mingau. Agora temos que comunicar o con-

sumidor das demais regiões sobre o beneficio real desse
o

produto. Estamos enxergando o Brasil como quatro ou cin-

co países diferentes que precisam ser tratados de forma

mais específica.

RAFAEL SAMPAIO: .4 Quaker deve ultrapassar uma nova fron-

teira, com seus produtos sendo tratados como alimentos funcionais,

que têm propriedades para se evitar doenças?

OLIVIER WEBER: Com certeza nossos produtos serão con-

siderados cada vez mais como complementos para uma vi-

da mais equilibrada, por proporcionar bem-estar. É um pro-

duto segmentado, ideal para gestantes,terceira idade etc.

RAFAEL SAMPAIO:A sua arquitetura de branding é horizontal,

vertical ou uma combinação disso? Por exemplo, no caso de Elma-

Chips, considera-se que desde o caminhão que distribui os produ-

tos até os uniformes dos vendedores são emissários da marca?

OLIVIER WEBER: Acho fundamental assegurar a integração

das atividades.

RAFAEL SAMPAIO: Mas vocês adotam políticas diferentes para El-

maChips e Quaker, por exemplo?

OLIVIER WEBER: Nesses casos, os modelos de negócios são

diferentes, por causa do sistema de distribuição. No ponto-

de-venda, o display é o principal contato que temos com o

consumidor, por isso gastamos muito dinheiro anualmente

para renová-los e torná-los cada vez mais atrativos.

NAS COMPA-
NHIAS INTERNA-

CIONAIS É PRECISO
SABER NEGOCIAR
O TEMPO INTEIRO.

MUITAS VEZES É
ATÉ CÔMODO DI-
ZER "ESTÁ BOM AS-
SIM" PORÉM NEM
SEMPRE AQUELA
ESTRATÉGIA FAZ

SENTIDO PARA O
MERCADO LOCAL.
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