
FORÇA NO MARKETING
Crescimento da Perdigão obriga a empresa a criar três novas diretorias
na área de marketing para fortalecer ainda mais as suas marcas.
Medida faz parte do plano de longo prazo adotado pela companhia

DANIEL MILANI DOTOLI

Uma das principais empresas do
setor de alimentação do Brasil, a
Perdigão reestruturou recentemen-
te a sua área de marketing com a
criação de três novas diretorias
- diretoria de marketing Perdigão
(marcas da empresa no mercado
interno), que passou a ser co-
mandada por Eric Boutaud;
marketing Lácteos (Batavo/
Eleva, Cotochés), sob res-
ponsabilidade de Regina Bos-
chini; e unidade Perdix (linha
internacional), com Rogério
Moraes de Oliveira, nomeado
como diretor.
Boutaud afirma que uma das
razões pela qual a empresa
se estrutura dessa forma é
para poder dar mais peso à
área de marketing e destacar
essa competência. "É um si-
nal de zelo, de preocupação,
e mostra um cuidado maior
da companhia com seu prin-
cipal ativo, que são as nossas
marcas."
Oliveira diz que o crescimento
da Perdigão influenciou essa
medida. "Nosso crescimento
foi planejado. Temos planos

a longo prazo, e a criação dessas
três diretorias é mais uma etapa da
realização desses planos. No caso,
contemplando o fortalecimento das
marcas e trabalhando focado para
atender nossos acionistas e nosso
mercado", acrescenta.

Para o executivo, especificamente na
sua área, a internacional, essa nova
diretoria mostra o foco da Perdigão
em desenvolver sua marca no ex-
tenor e aproximá-la do consumidor
estrangeiro. "Temos unidades fabris
na Argentina, Inglaterra, Holanda

e Romênia, mas exportamos
nossos produtos para mais
de cem países. Nações como
Japão, África do Sul e Rússia,
bem como os países do Orien-
te Médio e da costa oeste da
África, possuem uma grande
importância em nossa estraté-
gia", ressalta Oliveira.
Já Regina considera esse um
grande passo, pois o marketing
passa definitivamente a definir
as estratégias das marcas.
"Hoje o nosso desafio é justa-
mente posicionar o nosso por-
tfólio de produtos no mercado,
alinhando-o em toda nossa es-
trutura — marketing, comercial,
desenvolvimento de produtos
e de embalagem,"

PLANOS
Para este ano, a área de mar-
keting Perdigão investe forte



em comunicação para dar suporte
aos diversos lançamentos que a
empresa faz durante todo o ano. "A
nossa marca está no topo das mais
queridas, desejadas e respeitadas
na cabeça dos consumidores. A
idéia é fortalecer essa percepção. A
nossa relação muito próxima com a
nossa agência, a Y&R, que é quase
um outro departamento de marke-
ting nosso, contribui para isso", diz
Boutaud.
A comunicação da Perdigão tam-
bém é um ponto forte da marca no
exterior. No início de abril começou
a ser veiculada uma nova campa-
nha que compreende filme para

TV e peças de mídia impressa e no
metrô. O trabalho de ponto-de-ven-
da também é muito forte em outros
países, para dar mais consistência
na construção das marcas da em-
presa, segundo Oliveira, o ponto
primordial da Perdigão no exte-
rior. "Há tempos que exportamos
nossos produtos, mas só há quatro
anos passamos a chegar no consu-
midor final por meio de nossa mar-
ca Perdrx. Assim, nossa prioridade
é entender e replicar o que já foi
feito com sucesso aqui no Brasil."
Já a área de lácteos está entrando
em uma fase de reposicionamento
da marca Elege, pertencente ao

portfólio da Perdigão desde que
esta comprou o Grupo Eleva, no fi-
nal do ano passado. "Fizemos uma
grande pesquisa qualitativa na-
cional de mercado para entender
melhor as marcas Batavo e Elege.
Agora, com os estudos na mão,
partimos para a redefinição do
portfólio, design de embalagens e
alinhamento da comunicação", res-
salta Regina, acrescentando que
a Cotochés começa agora a pas-
sar pela mesma pesquisa. Como
grande força em algumas regiões,
como Minas Gerais, a empresa foi
adquirida pela Perdigão em abril
passado.
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