
MULTINACIONAL
VERDE-AMARELA

Recentemente, a Hypermarcas adquiriu a DM Farmacêutica e a Farmasa. No final de julho,
anunciou a compra das marcas Bozzano, Juvena, Acquamarine e Campos do Jordão, que
pertenciam à Revlon no Brasil. Simultaneamente, a companhia também concluiu outro
negócio, avaliado em R$ 60 milhões, que envolveu a aquisição das marcas NY Looks e Rad-
ical, líderes, em volume de vendas, no mercado de modeladores para cabelos, além dos
hidratantes Bia Blanc. Com isso, assumiu a liderança do mercado de produtos de higiene e
beleza voltados para o público masculino.
De acordo com o CEO da empresa, Cláudio Bergamo, os negócios tendem a crescer ainda
mais neste segundo semestre, principalmente, nas áreas de medicamentos e higiene
pessoal e beleza, segmentos que juntos já respondem por 56,6% dos R$ 349,3 milhões
faturados pela empresa no segundo trimestre, alta de 43% em relação ao mesmo período
de 2007 (quando a DM foi adquirida) e 32% maior ante a receita bruta do primeiro trimes-
tre deste ano."Essas aquisições expandem a presença da Hypermarcas para os principais
segmentos do mercado de higiene e beleza masculina, nos quais já atuávamos com as
marcas de desodorante Tres de Marchand e Avanço" acrescenta o executivo, que desde
2001 ocupa o cargo de diretor de investimentos da Monte Cristalina, holding responsável
pelas aquisições da Hypermarcas.
Zero Cal, Finn, Etti, Monange, Cenoura&Bronze, Avanço, Leite de Colônia, Gelol, Engov,
Melhorai, Benegrip, Biotônico Fontoura, Assolan, Assim e Sim estão entre o vasto portfólio
de marcas da companhia, que este ano deverá investir em marketing cerca de 40% dos re-
cursos captados com o IPO (que permitiu à Hypermarcas levantar mais de R$ 600 milhões).
Segundo o relatório enviado pela Hypermarcas ao mercado, em agosto, as despesas com
marketing cresceram para 25,4% da receita líquida da companhia no segundo trimestre,
ante 20,6% apurados em 2007. Para o ano, a empresa deve manter a média de 21 % do
ano passado. Outros R$ 25 milhões devem ser aplicados no marketing de novos produ-
tos, como o medicamento Mirador e os desodorantes das marcas Monange e Leite de
Colônia, lançados entre janeiro e junho deste ano. Nesta entrevista, Bergamo apresenta os
bastidores do marketing de uma das maiores companhias de bens de consumo de massa,
que já figura entre os principais anunciantes do país, com uma verba anual estimada em
R$ 250 milhões.



MARKETING - Com mais de 50 marcas, a Hypermar-
cas prefere trabalhar a identidade de cada uma delas
em vez de unificá-las em uma bandeira única, como
fazem a Nestlé e a Unilever. Qual a razão para a ado-
ção dessa estratégia empresarial?
CLÁUDIO BERGAMO - A Hypermarcas acredita
que a identidade de suas marcas é essencial para o
sucesso de seu negócio. Nossa estratégia está voltada
para a consolidação de cada marca diante do público.
Cada uma tem um posicionamento e trabalhamos isso
com o nosso consumidor. Possuímos, por exemplo,
duas marcas de adoçantes, Finn e Zero Cal, que são
trabalhadas separadamente, pois representam pro-
dutos independentes, que conversam com públicos
distintos. O mesmo acontece com os shampoos das
marcas Monange e Éh!.

MARKETING - Qual o investimento anual realizado
pela empresa em marketing?
BERGAMO - Estamos mantendo a mesma porcenta-
gem destinada ao marketing, na época do IPO. Cerca
de 40% dos recursos captados foram destinados a lan-
çamentos de produtos e ações de marketing.

MARKETING - Quais as marcas que recebem as
maiores verbas de marketing da companhia?
BERGAMO - Estamos investindo bastante no segmen-
to de higiene pessoal, que tem grande potencial de con-
solidação. A unidade de medicamentos OTC também
recebe investimentos significativos em marketing, por
conter a maior parte das marcas de nosso portfólio.

MARKETING - A empresa pretende atuar com suas
marcas no exterior com o objetivo de se tornar uma
"multinacional" brasileira?
BERGAMO - Por enquanto estamos focados em cres-
cer no mercado nacional.

MARKETING - Quantas agências de publicidade e
fornecedores de comunicação atendem a Hypermar-
cas atualmente?
BERGAMO - Nossas propagandas de rádio e TV são

desenvolvidas por uma agência de publicidade exter-
na (a Movie Art), e possuímos uma agência interna (a
My) que centraliza as negociações de espaço de mí-
dia. Essa agência, por ser exclusiva, possui um vasto
conhecimento dos produtos e tem uma interação dire-
ta, ágil e eficiente com o departamento de marketing.
Além disso, contamos com duas agências de relações
públicas, que são a Máquina da Notícia (institucional e
grande parte dos produtos) e a Alice Ferraz (responsá-
vel pela linha Éh!).

MARKETING - Como está estruturado o departa-
mento de marketing da companhia?
BERGAMO - Nossa área de marketing possui uma
equipe que desenvolve ações de mídia, campanhas
voltadas ao consumidor, aplicação de pesquisas e
auditonas de mercados, além do desenvolvimento e
promoção de novos produtos.

MARKETING - Quantos profissionais atuam no mar-
keting da empresa?
BERGAMO - Essa é uma informação estratégica da
empresa.

MARKETING - Quais as marcas mais rentáveis atual-
mente?
BERGAMO — Essa também é uma informação estra-
tégica.

MARKETING - Hoje, a companhia possui quatro
áreas de atuação (alimentos, higiene pessoal, medi-
camentos e limpeza). Em quais segmentos a Hyper-
marcas pretende ainda atuar?
BERGAMO - Estamos sempre atentos a oportunida-
des atrativas, que complementem nosso portfólio de
acordo com os compromissos firmados durante o
IPO. O plano de negócios da Hypermarcas está volta-
do a aquisições de empresas e marcas que ampliem
e consolidem o portfólio da companhia nos quatro
mercados em que a atua: beleza e higiene pessoal, ali-
mentos, higiene e limpeza e medicamentos isentos de
prescrição médica (OTC).

MARKETING - Recentemente, a empresa adquiriu
a Farmasa por R$ 874 milhões. Com isso, se tornou a
maior empresa no mercado de medicamentos isen-
tos de receita médica. Qual será a estratégia adotada
para a integração do portfólio das marcas da Farmasa
ao mix de produtos da Hypermarcas?
BERGAMO - Esse foi mais um importante passo
em direção à consolidação da Hypermarcas como a
maior empresa brasileira de medicamentos isentos de



prescrição médica (OTCs). O objetivo com qualquer
aquisição que realizamos é explorar ao máximo as si-
nergias entre as companhias e o potencial de cresci-
mento de cada marca. Assim, integramos as estruturas
e fortalecemos nossa plataforma de vendas e distribui-
ção, com eficiência operacional cada vez maior.

MARKETING - Suas principais concorrentes nos
segmentos de higiene pessoal, alimentos e limpeza
têm investido muito em inovação e design.

Como a empresa se posiciona diante desse

novo cenário?
BERGAMO - Estamos sempre inovando com
lançamentos e reformulando o design dos
produtos conforme necessidades do consu-
midor. Após a aquisição ou a criação de uma
marca, procuramos promover um crescimen-
to orgânico buscando aumentar suas vendas
por meio de reformulação de embalagens e
rótulos, lançamento de produtos, condução
de campanhas publicitárias de impacto, pro-
moções para os consumidores finais, investi-
mentos em equipes de promoção e matérias de exposi-
ção nos pontos-de-venda e estabelecimento de políticas
de incentivo com os canais de distribuição. Nos últimos
meses, por exemplo, lançamos a linha de desodoran-
tes roll-on da Monange e reformulamos as embalagens
dos inseticidas e repelentes Mat Inset.

MARKETING - Muitos dos produtos da Hypermar-
cas, como Zero Cal, Monange e Biotônico Fontoura,
utilizam a mídia de massa como principal estratégia
de comunicação. Atualmente, o mercado anunciante
tem investido cada vez mais em uma comunicação
360°, direcionando seus investimentos para inúme-
ras ferramentas, como eventos, parcerias, promoções
e marketing direto. Como essa tendência interfere no
planejamento de marketing da companhia?
BERGAMO - Essa tendência já está presente em diver-
sos produtos e estamos sempre atentos a novas formas
de comunicação com o nosso público. A propaganda
é, sem dúvida, muito importante, mas o trade marke-
ting também, pois garante a presença do produto no
ponto-de-venda. Além das campanhas publicitárias,
realizamos promoções para os consumidores finais,
investimos em equipes de promoção e em materiais
de exposição nos pontos-de-venda. Também fazemos
parcerias e patrocinamos eventos com as marcas de
acordo com o posicionamento de cada uma. Alguns
exemplos são o patrocínio da Dream Fashion Tour pela
marca Monange e parceria da marca Éh! com o Shop-
ping Tamboré na promoção do Dia dos Pais.

MARKETING - A maioria de seus produtos está focada
na base da pirâmide social. Com o crescimento da clas-

se média brasileira, a empresa pretende ampliar seu
portfólio para acompanhar a demanda gerada pela

mudança dos hábitos de consumo da população?

BERGAMO - Embora tenhamos uma forte atuação em

produtos mais populares, também contamos com pro-

dutos mais sofisticados em nosso portfólio. É o caso,

por exemplo, da linha de produtos Éh! e da marca

Finn. De qualquer forma, a Hypermarcas está sempre
em movimento para atender as demandas apresenta-
das por consumidores, tanto por meio de novos produ-
tos como pelo reposicionamento dos já existentes.

MARKETING - Como o aumento do poder aqui-

sitivo da população brasileira tem interferido no

marketing das marcas da empresa?

BERGAMO - Certamente o aquecimento da econo-
mia e o aumento do poder aquisitivo aceleraram o
ritmo das empresas, pois a tendência é que aumen-
te progressivamente o grau de exigência dos consu-
midores. O investimento tem de ser feito para que as
marcas fiquem sempre dentro das necessidades e
desejos do público.

MARKETING - O que é marketing para você?
BERGAMO - O marketing está cada vez mais es-
tratégico e fundamental para as empresas. É uma
ferramenta que aproxima o produto do consumidor,
visa a satisfação do cliente e responde aos objetivos
mercadológicos das empresas. Na Hypermarcas,
nossas principais estratégias consistem em desen-
volver e expandir continuamente nosso portfólio de
produtos e marcas, agregando valor e qualidade
superior aos presentes no mercado. E o marketing
é uma ferramenta essencial para que isso seja pos-
sível. Ou seja, além da fidelização e aproximação de
consumidores, o trabalho da equipe é focado em
vendas e resultados.
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