
A força da União
Como uma marca de açúcar consegue manter-se na l iderança
de um segmento comodit izado por quase um s é c u l o
CÉLIA CHAIM

O empresário paulista Ro-
berto de Rezende Barbosa fez
um negocião ao comprar da
Copersucar, em março do ano
passado, a União. Reconhecida
de longe pelos consumidores, a
marca histórica imediatamente
levou a sua companhia, a Nova
América, à liderança. Barbosa
dormiu dono de uma empresa
em Tarumã, no interior de São
Paulo, e acordou líder do setor
no País. O faturamento, de R$
800 milhões em 2004, alcançou
R$ 1,5 bilhão em 2005. Com a
União, a Nova América agora tem
48% do mercado de açúcar refi-
nado — estima-se que as mais
vigorosas concorrentes, Carave-
las e Barra, tenham 10%.

Enquanto para a Nova Amé-
rica a transação trouxe da noi-
te para o dia o posto número

l no setor, para a Copersucar
ela significou a possibilidade
de concentrar seus investi-
mentos em operações de larga
escala e a consolidação de
sua posição de liderança no
abastecimento do segmento
industrial e nas exportações
de açúcar e álcool. Um de seus
clientes é a multinacional Sara
Lee Corporation, um enorme
grupo de empresas para o qual
vende café. Suas exportações
chegam a R$ 5,5 bilhões.

A longevidade da União é um
fenômeno alimentado pela sim-
plicidade dos livros de receitas.
"A liderança de quase um século
é resultante, principalmente, da
filosofia de qualidade da marca:
a opinião dos consumidores é
fator determinante e orienta
os controles, os processos e.

ainda, o desenvolvimento de
produtos. Nosso prêmio é co-
mercializar mais de 1.4 milhão
de embalagens de l quilo por
dia", diz Sérgio Teixeira, gerente
de marketing da Nova América
que passou oito anos na mesma
função na Copersucar. O primei-
ro livro foi lançado em 1960 e,
até hoje, já foram publicadas 25
edições. Para ter uma idéia de
sua tradição, não muito tempo
atrás colecionadores estavam
oferecendo, via internet, até R$ l
mil pelas primeiras publicações.
Em 2005 foram investidos R$ 11
milhões em promoções da marca
e dos livros de receita.

Merchandising é outro canal
adotado pela empresa, que apli-
cou recentemente R$ 8 milhões
na aparição da marca na novela
América, da Rede Globo. Mais:

Sérgio Teixeira: a opinião dos consumidores é fator determinante

em 1995 a companhia criou
um serviço de atendimento ao
consumidor em que explicava
como utilizar seus produtos,
abrindo um canal importante de
comunicação para ouvir atenta-
mente sugestões e reclamações
dos clientes.

MANJAR
"União é uma sinonímia", de-

clara o publicitário Washington
Olivetto, da W/Brasil. Ele lembra
da força da marca desde criança,
quando um amiguinho falou que
a união faz a força e outro re-
trucou: "Não, União faz açúcar".
Segundo pesquisas, desde 1910
o público associa a ela atribu-
tos como qualidade, tradição,

pioneirismo e confiança. "É um
vínculo emocional", afirma César
Hirata, um dos sócios-diretores
da FutureBrand, escritório que
trabalha na construção de mar-
cas para importantes clientes,
como a Nestlé. "As receitas
fazem mais sentido ainda quan-
do o cliente está diante de um
prato em que o açúcar entra em
seu preparo." Funciona mais ou
menos assim: o açúcar está por
trás do manjar com que ele se
delicia e tem sua receita no livro
da União. É uma lógica compa-
rável à do Leite Moça da Nestlé.
Na lista de alimentos kosher
disponíveis no mercado o açúcar
União Light aparece como opção
— o que significa acesso a um

O livro de receitas, grande
instrumento de marketing da
marca União, passou cinco
anos fora do ar e retornou no
final de 2005 para comemorar
seus 95 anos, em ação desen-
volvida pela agência Fess', São
Paulo. A publicação que con-
quistou donas de casa de todo
o País é o primeiro livro sob o
comando da Nova América,
que adquiriu a marca líder de
açúcares no Brasil em março
do ano passado, buscando for-
talecer sua atuação no varejo.
"Constantemente recebemos
ligações de consumidores

perguntando pelos livros de re-
ceitas", diz o diretor comercial da
empresa, Melchiades Terciotti.

Ao todo serão 500 mil exem-
plares espalhados em 24 mil
pontos de troca (bancas de jor-
nal). A promoção, que dura até
abril, tem ampla campanha de
mídia, com anúncios em TV, rá-
dio, revistas, internet e outdoor.
Sob o tema "Viva momentos de
união", o livro de receitas da Nova
América apresenta uma iniciativa
de comunicação com forte apelo
emocional. "O doce está presente
nos momentos felizes da vida e,
de alguma forma, a União tam-

bém", comenta Terciotti.
Para conseguir o livro, o con-

sumidor deve reunir cinco selos
— encontrados no verso das
embalagens dos produtos União
(açúcar refinado, cristal, light e

confeiteiro) —, colá-los em
um cupom (disponível nos
pontos-de-venda) e, junta-
mente com R$ 9,00, trocá-los
pela publicação nas bancas
de jornal de todo o País.

• Minas Gerais, Espírito
Santo e interior do Rio de
Janeiro responderam por
24% das vendas de açúcar
em volume em 2005. É nes-
sa região que está o maior
consumo do País. Em se-
gundo lugar, está o interior
de São Paulo, com 21%, e,
na seqüência, a região Sul
(Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul), com
19%. A Grande São Paulo
tem 7% das vendas. As lojas
de até quatro check-outs
respondem por 37% das
vendas da categoria e são
o mais importante canal de
distribuição do produto.

Fonte: ACNielsen



grande grupo de consumidores,
a comunidade judaica.

Quem diria que essa marca
valiosa, originalmente dotada de
um sistema de distribuição feito
de porta em porta em carroci-
nhas, escreveria uma história
tão bem-sucedida no mundo dos
negócios, baseada, primeiro, na
ousadia e no empreendedorismo
e, segundo, no desenvolvimento
de produtos com qualidade
diferenciada e adequados aos
momentos de uso, como, por
exemplo, o açúcar de confeitei-
ro da União — Glaçúcar — lan-
çado em 1939? É a receita que
estudiosos recomendam para
fortalecer uma empresa em um
mercado de livre concorrência.
Quanto maior a comunicação
com os consumidores por meio
da marca, maiores suas chan-
ces de sucesso. Como em uma
escola de samba, é o estandarte
na batalha pela disputa do con-
sumidor.

Foi exatamente esse conceito
que a Nova América levou na
transação com a Copersucar.
Ficou com as marcas de varejo
(União, Duçula, Neve, Cristalçú-
car, Doçúcar e Único), além das
operações industriais de Pieda-
de, no Rio de Janeiro, e Sertãozi-
nho, em São Paulo. A negociação
incluiu também a formalização
de uma parceria comercial entre
as duas companhias, pela qual
a Copersucar prestará serviços

Doce percurso
O comercial do açúcar

União na década de 50 foi
feito bem ao estilo da publici-
dade com garotas-propaganda
típica da TV ao vivo, mas a
história da Companhia União
dos Refinadores começou
bem antes, em 4 de outubro
de 1910, pelos irmãos e imi-
grantes italianos Giuseppe e
Nicola Puglisi Carbone, que
convenceram os pequenos
refinadores de São Paulo a se
unirem e formar uma só em-
presa. O objetivo era tornar
o comércio de açúcar mais
lucrativo e garantir ao mer-
cado produtos de qualidade.
A idéia deu certo e, tempos
depois, a União incorporou
o segmento café e mudou
sua razão social para Compa-
nhia União dos Refinadores
— Açúcar e Café.

Em 1928, ela foi vendida
para usineiros de Pernambuco
e passou por reformulações no
quadro administrativo. No ano

seguinte, o empresário José
Ferraz de Camargo assumiu o
comando dos negócios e, em
1935, adquiriu o controle da
empresa. Consolidada como
a mais importante marca
de açúcar de São Paulo, a
União passou a investir em
infra-estrutura industrial e
deu início ao seu processo de
expansão. Comprou a Açuca-
reira Santista S/A em 1939,
implantou uma nova unidade
refinadora em Limeira (SP)
em 1953 e adquiriu o contro-
le total da Refinaria Piedade
(RJ) em 1962.

Em 1973, a União teve seu
controle acionário adquirido
pela Copersucar — Coopera-
tiva de Produtores de Cana,
Açúcar e Álcool do Esta-
do de São Paulo, dobrando
sua capacidade produtiva de
açúcar no período de 1974 a
1987. Em março de 2005, o
Grupo Nova América com-
prou a marca União e passou
a distribuir todos os artigos
destinados ao varejo com as
marcas União, Duçula, Neve,
Glaçúcar, Doçúcar, Cristalçú-
car e Único.

Em 2002 a União lançou seu
açúcar light, que tem a metade
da carga calórica do produto
tradicional. Segundo pesquisa
realizada pela Latin Panel, pro-
dutos diet/light estão presentes
em 35% dos domicílios do País.
O levantamento, realizado em
8,3 mil lares, mapeou os hábitos
de consumo dos brasileiros por
faixa etária e de peso. Dos en-
trevistados, 61% responderam
que compram esses artigos por
uma questão de saúde e 48% por
problemas de obesidade.

O resultado comercial com-
prova essa realidade. O setor fatu-
rou US$ 3,6 bilhões em 2004, e a

expectativa para ano passado era
de uma receita 20% mais alta. Na
última década os negócios com es-
ses produtos cresceram 800% no
território nacional. Só no primeiro
semestre de 2005, as vendas do
segmento nas lojas do Grupo
Pão de Açúcar no Rio de Janeiro
aumentaram 20%, em relação
ao mesmo período de 2004. Nos
supermercados da rede Sendas, a
demanda representou 18%. A co-
mercialização de sucos diet/light já
se igualou à dos refrigerantes des-
se segmento. Uma das principais
marcas de refrigerantes tem hoje
22% de suas vendas concentradas
na versão diet.

Sukkar em árabe, saccha-
rum em latim, zucchero em
italiano, seker em turco, zucker
em alemão, sugar em inglês. O
açúcar é um produto mundial.
Durante a Antigüidade, não
passava de exótica especiaria,
sendo utilizado apenas como
tempero ou remédio. O preparo
de alimentos adocicados era
feito com mel. O artigo chegou
à Europa em meados do século
12, e importantes regiões pro-
dutoras surgiram nos séculos

seguintes, especialmente no
Extremo Oriente. O interesse
pela especiaria foi crescente
depois do século 15,.quando
novas bebidas, como o café, o
chá e o chocolate adoçados com
açúcar, conquistaram o paladar
europeu. Em 1493, Cristóvão Co-
lombo iniciou o cultivo da cana-
de-açúcar nas Antilhas e, a partir
daí, a história do produto no
mundo ganhou novas dimensões.
A origem da palavra açúcar vem
do termo sânscrito sarkara.

de refino para a Nova América a
partir de sua unidade de Limeira
(SP) e fornecerá o açúcar neces-
sário ao abastecimento daquelas
marcas no mercado.

Não foi uma aquisição de
oportunidade, mas sim de estra-
tégia, baseada no crescimento
contínuo e sustentado. O Grupo
Nova América, sediado na região
de Assis, no interior paulista, é
hoje um dos cem maiores grupos
privados do País e reúne em-
presas do setor agroindustrial.
Atualmente, é composto por
usinas de açúcar e álcool, três
unidades agrícolas, uma hol-
ding, uma instituição financeira,
uma fundação, um terminal de
embarque marítimo e duas tra-
dings. Emprega 6,3 mil pessoas
e aparece entre os dez maiores
produtores de açúcar e álcool do
Brasil. Comprar uma marca le-
gendária para se firmar no varejo
e ocupar a liderança instantânea
foi o morango valioso que faltava
no seu bolo.

De 1975 a 1982, o Brasil teve
uma escuderia concorrendo na
Fórmula 1. No começo, ela se
chamava Copersucar, e depois
passou a ser Fittipaldi, adotando
o nome da família brasileira que
se notabilizou nessa competição
— Emerson Fittipaldi foi tricam-
peão na categoria — e decidiu
montar uma equipe nacional.
Recebeu dois apelidos: Açuca-
reiro e Tartaruga. A escuderia
participou de 104 grandes prê-
mios. Na primeira corrida que
fez, na Argentina, em 1975, o
carro pegou fogo na pista.

Na sua história, a Copersucar
teve diversos pilotos, como Ingo
Hoffmann e Chico Serra, e até
ajudou a formar um campeão
mundial, o finlandês Keke Ros-
berg, que a defendeu em 1980.
"As pessoas diziam que o carro
era muito fraquinho, que F l

no Brasil era uma piada e que
a equipe não servia para nada
— e ela foi perdendo seus pa-
trocinadores", explica Luciano
Pires, diretor de comunicação
corporativa da Dana, fabricante
de autopeças responsável pela
restauração do carro.

A equipe fechou em 1982
de uma forma melancólica. Os
irmãos Fittipaldi, Emerson e Wil-
son, deixaram os carros de lado e
não quiseram mais modificá-los.
O modelo FD-01 ficou guardado
em um galpão na fazenda da
família em Araraquara, interior
de São Paulo. Além de deixarem
a equipe de lado, restou uma
dívida de US$ 7 milhões. "Mas o
que mais nos magoou foi o fato
de falarem da nossa equipe como
um motivo de vergonha porque
nunca vencemos uma prova",
disse Wilson.

As regras para a definição
das empresas ou marcas que
serão retratadas na seção
Case Report foram elaboradas
em conjunto pelo Comitê de
Branding do Clube de Marke-
ting da Associação Brasileira
de Anunciantes (ABA) e a
redação de Meio & Mensagem.
Basicamente, consistem no
seguinte:
a) lembrança espontânea ou
reconhecimento pelo público
como marca forte em sua ca-
tegoria de atuação; ,
b) capacidade de diferen-
ciação que agrega valor aos
produtos/serviços na cate-
goria em que atua, gerando
resultados como expansão de
vendas, aumento de partici-

meio&mensagem

pação de mercado, fidelidade
e/ou preços premium;
c) será dada preferência às
marcas que apresentem me-
lhora comprovada por in-
dicadores de desempenho
(inclusive financeiros) tanto
no quesito conhecimento/
lembrança quanto no de dife-
renciação;
d) longevidade da marca;
e) independentemente dos
resultados obtidos, serão des-
considerados casos de mar-
cas em que existam indícios
de utilização de práticas de
marketing e comunicação
consideradas não éticas;

f) não serão
avaliados casos
ligados a parti-
dos políticos e
religiões.


