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Líder no mercado, empresa prepara o lançamento de novos produtos ainda este ano  
 
A Copersucar União quer ser mais do que uma vendedora de açúcar a partir de agora. O grupo 
que faturou R$ 4,3 bilhões no ano passado e reúne 91 usineiros e 32 unidades de produção de 
açúcar e álcool, depois de iniciar a distribuição, no mês passado, de barras de cereais da marca 
União, prepara o lançamento de novos produtos ainda este ano. Segundo o gerente de Marketing 
da Copersucar União, João Henrique Pereira Tavares, a empresa está em acertos finais para o 
lançamento de massas para bolos e confeitos, além de doce de leite e creme de leite. Numa 
segunda etapa, será a vez de achocolatados e bebidas prontas para beber, a exemplo de sucos. 
"A intenção é agregar valor ao nosso produto."  
 
Pesquisa realizada pela Copersucar União, disse Tavares, revelou que a marca é vista pelos 
consumidores como sinônimo de qualidade na hora de preparar doces. Daí surgiu a idéia de 
agregar mais valor, contratando empresas que possam desenvolver produtos da marca União, que 
tem distribuição nacional.  
 
"Toda a produção desses produtos será terceirizada, entraremos apenas com o açúcar e a marca 
criada em 1959."  
 
A empresa, no entanto, não deixará de lado seu carro-chefe junto aos consumidores: o açúcar 
refinado e cristal. Tanto que estréia hoje campanha publicitária, criada pela Talent, em que 
vincula a imagem dos seus produtos ao Senninha, o personagem do Instituto Ayrton Senna que 
personifica os ideais do piloto de Fórmula 1 que morreu há nove anos. A empresa, que em 1975 
chegou a constituir a Equipe Copersucar Fittipaldi, volta com Senninha para uma nova "corrida". 
Desta vez, a aposta da Copersucar está focada no marketing social dos projetos desenvolvidos 
pelo instituto, que estarão estampados na embalagem dos produtos com o mote "Ajudar é o 
máximo".  
 
Com investimento de R$ 7 milhões na campanha do Senninha - personagem que já testou com 
sucesso nas embalagens do açúcar refinado -, a meta da empresa é manter a liderança do 
mercado, informou ontem o gerente de Marketing da Copersucar União, João Henrique Pereira 
Tavares. Hoje, a Copersucar tem uma fatia de 41,7% nas vendas de açúcar refinado e enfrenta 
com concorrentes Caravelas (12,6%), Nova América - dona da marca Dolce (10,2%) - e Açúcar 
da Barra (8,78%). Este último está com campanha publicitária em vigor, criada pela Ogilvy, que 
alia sua imagem aos desenhos animados. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 6 jun. 2003. 


