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Abinam segue ofensiva contra H2OH
Procon de São Paulo determina que afi liados da  Associação Paulista de Supermercados
não comercialize mais o refrigerante da Pepsi nas gôndolas de água mineral
Robert Galbraith

Lançada pela Pepsi no fi nal 
de 2006 no Brasil, a H2OH 
— refrigerante com menos gás 
e sabor limão — caiu rapida-
mente no gosto do consumidor, 
fechando o ano com 11% de 
participação no segmento de 
refrigerantes light/diet. Mas o 
segredo do sucesso da bebi-
da não passou despercebido 
pela Associação Brasileira da 
Indústria de Águas Minerais 
(Abinam), que rapidamente 
percebeu que o produto estava 
sendo confundido por muitos 
consumidores como uma água 
com sabor. A entidade, que já 
enfrentou o problema em outras 
ocasiões, posicionou-se contra 
o produto e cobrou providên-
cias do Procon e do Ministério 
Público, a fi m de que a comuni-
cação do produto e sua própria 
embalagem deixassem claro que 
se tratava de um refrigerante 
e não de uma água com sabor. 
Na semana passada, o Procon 
de São Paulo determinou que a 
Associação Paulista de Super-
mercados (Apas) proibisse suas 
afi liadas de vender a H2OH na 
mesma gôndola das águas mine-
rais. As lojas que descumprirem 
a norma serão multadas.

Mas, para o presidente da 
Abinam, Carlos Alberto Lancia, 
a medida ainda é insuficiente. 
Ele afirma que o próprio nome 
H2OH já induz o consumidor 
ao engano por fazer um troca-
dilho com o símbolo universal 
da água. A marca Seven Up, o 
refrigerante 
em questão, 
também tem 
pouco desta-
que no rótulo 
em relação a 
H 2 O H ,  d i z 
Lancia. “Após 
termos sido 
chamados de 
retrógrados, 
f izemos um 
estudo sobre 
como a Pepsi 
comercializa-
va esse produto em outros pa-
íses e ficou claro que apenas 
no Brasil não há destaque 
para a marca Seven Up, que é 
o refrigerante em si. Em vez 
disso, destacam no rótulo o 
símbolo universal da água”, 
protesta Lancia.

Procuradas por Meio & 
Mensagem, a Ambev e sua 
parceira Pepsi não comenta-

ram as críticas do presidente 
da Abinam nem a decisão con-
tra a Apas. A empresa apenas 
informou que a participação 
de mercado de H2OH chegou a 
15% em janeiro, após começar 
em 2,1% em setembro e 11,2% 
em dezembro no segmento 

diet/light — em que a Coca-
Cola Light lidera com 31,1%, 5 
pontos a menos que na ocasião 
do lançamento de H2OH. À 
época do lançamento da Pepsi 
Max, o gerente de comuni-
cação corporativa da Ambev, 
Alexandre Loures, comentou 
a repercussão da H2OH: “É 
um produto revolucionário, 
uma ponte entre água e refri-

gerante. A gritaria é porque a 
água concorre com todos os 
não-alcoólicos”.

Lancia, porém, garante que 
a nova bebida da Pepsi/Ambev 
não afetou o mercado de águas 
minerais. “Não nos tomaram 
uma única gota, pois a demanda 

por água mi-
neral pura é 
crescente em 
todo o mun-
do. Quem está 
p e r d e n d o 
com a H2OH 
são os demais 
refr igeran-
tes, como o 
Guaraná e a 
própria Coca-
Cola. A única 
reivindicação 
que fazemos 

é que o produto seja comer-
cializado como refrigerante e 
seja identifi cado assim para não 
ludibriar o consumidor.”

O presidente da Abinam 
afi rma que não é a primeira vez 
que a indústria dos refrigerantes 
apronta com as águas mineiras. 
Nos anos 90, ele recorda, de-
sembarcou no Brasil uma série 
de marcas de água bem-suce-

didas no exterior que tinham 
adição de sais, como Aquafi na 
(Pepsi), Dasani (Coca), Pure 
Life (Nestlé) e Fonti (Brahma). 
“Esta última levava a referência 
à fonte e não era água mineral, 
dando a entender que era pro-
duto natural. Entramos com 
uma representação e consegui-
mos tirar o produto de circula-
ção, sem maior insistência da 
Brahma”, conta Lancia.

Mas as demais marcas aca-
baram não vingando pelo fraco 
desempenho nas vendas. Uma 
nova água do tipo foi recente-
mente lançada pela Lindoya 
Genuína e chamada de Acqua-
fi bra, um produto enriquecido 
com um tipo de fi bra solúvel 
também conhecido como pre-
biótico. A proposta da empresa 
é oferecer hidratação e ao 
mesmo tempo contribuir para 
suprir parte das necessidades 
diárias de fi bra do organismo. 
Assim como as demais varia-
ções das águas comercializa-
das — as aromatizadas, por 
exemplo —, elas deverão estar 
em gôndolas diferentes das 
minerais puras e tradicionais, 
conforme determinou o Procon 
de São Paulo.

Racco entra no mercado de alimentos
Com o objetivo de ser refe-

rência no mundo do bem-estar 
e na manutenção da beleza 
feminina, a Racco, marca até 
então apenas de cosméticos 
porta a porta, passou neste ano 
a comercializar também shakes 
e sopas emagrecedoras e regula-
doras do intestino. A nova linha 
foi chamada de Racco Fibra Life. 
Apoiada na produção de cerca 
de 13 mil unidades por mês em 
sua própria fábrica em Curitiba, a 
marca entra em um mercado que 
as mulheres já conhecem bem.

Dietas com base na substi-
tuição de alguma refeição por 
sopas ou vitaminas existem há 
mais de dez anos. Por isso, em 
sua chegada a esse mercado, a 
Racco aposta em outros resul-
tados além do emagrecimento, 
como alívio nos sintomas da 
tensão pré-menstrual e melhoria 
da textura da pele e da regulação 
hormonal da mulher. A empresa 
apóia-se em uma forte divulga-

ção na mídia para os próximos 
três meses, com investimento 
de R$ 2 milhões em publicidade. 
Para esse período estão previs-
tos anúncios de páginas simples 
e dupla nas revistas Boa Forma e 
Dieta Já e fi lme em TV aberta na-
cional e na Globo Internacional. 
O produto está sendo lançado 
também nos Estados Unidos, em 
Angola, em Portugal, na Bolívia 
e no Paraguai.

A marca começou a testar 
a linha de alimentos no fi nal do 
ano passado, quando encomen-
dou a fabricação do produto 
a uma indústria terceirizada e 
disponibilizou os itens em seu 
catálogo de produtos, juntamen-
te aos cosméticos. Em um mês 
foram vendidas 50 mil unidades 
de shakes. Daí a certeza de 
apostar no segmento de batidas 
à base de fi bras e vitaminas, so-
pas light e fi bras líquidas.

“Para vender e dar certo, 
o artigo precisa ter resultado, 

não basta apenas investimento 
e uma boa propaganda. Por isso 
nossa prioridade é fazer um pro-
duto que funcione para a cliente 
dia após dia”, diz Anderson 
Portes, gerente de marketing 
da empresa. E, para conquistar 
esse consumidor, a campanha 
de mídia criada pela Byvivas 
utiliza um discurso comumente 
visto quando se fala no setor de 
artigos para emagrecimento: 
uma bela modelo de biquíni 
acompanhada de um texto 
sobre um corpo bonito e sau-
dável, atestando que o produto 
garante resultados. O pontapé 
inicial da iniciativa foi dado em 
uma ação de merchandising no 
programa Domingão do Faustão 
no fi m de semana.

A Racco espera vender cerca 
de 150 mil unidades por mês de 
Fibra Life e, daqui a cinco anos, 
passar esse número para 300 
mil. “Estamos focando em dois 
públicos: pessoas que precisam 

perder peso e não querem só 
malhar nem deixar de comer e 
pessoas que freqüentam acade-
mias”, explica Portes, apoiando-
se também em um público que 
tem distúrbios de intestino, que 
diz representar 40% dos brasi-
leiros. Haverá ainda ações de 
relacionamento em academias, 
feitas pela G2.

Foi com a chegada de Portes, 
há quatro anos, que a empresa 
— que já está no mercado há 
duas décadas — passou a apos-
tar no marketing para se comuni-
car com seus clientes. Até 2006, 
ações de merchandising (criadas 
pela Produto Em Cena) eram a 
maneira mais usada pela Racco 
para se aproximar de seu públi-
co-alvo, sempre com olhar espe-
cial para as consultoras — deno-
minação dada pela marca às suas 
212 mil revendedoras espalhadas 
pelo País. Ações para atingir 
essas mulheres são responsáveis 
por 50% do investimento em 

marketing da empresa, cerca de 
R$ 10 milhões.

Foi assim que a Racco se 
tornou conhecida do grande 
público, teve crescimento de 
mais de 500% nos últimos qua-
tro anos e, entre 2004 e 2005, 
aumentou em 87% o número 
de itens vendidos. E a área de 
marketing, que em 2003 recebia 
verba de R$ 500 mil, tem em 
2007 quase R$ 20 milhões para 
investir durante o ano.

A campanha para a área de 
cosméticos que começou neste 
ano visa apresentar os valores 
da Racco, por isso a marca 
investe em seu primeiro fi lme 
institucional — de apenas 15 
segundos —, que mostra diver-
sos tipos de mulher atendidas 
pela empresa. Ainda em 2007 
mais de 40 produtos serão lan-
çados e cerca de 40% dos 350 
itens do portfólio terão suas 
embalagens atualizadas.

Rebeca de Moraes

Anúncios da bebida nas gôndolas do Carrefour e do Pão de Açúcar: água ou refrigerante?
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1249, p. 32, 12 mar. 2007.




