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Há 11 anos no mercado, a Chilli Beans está hoje presente em mais de 220 pontos-de-venda 
no País e no exterior. O novo gerente de marketing Caio Thomaz afirma que um dos 
maiores problemas que a marca enfrenta é a pirataria. A fabricante de óculos escuros e 
acessórios, que conquistou o público jovem em função do preço acessível e toque de 
modernidade dos seus produtos, como o símbolo da pimenta, tem estratégia focada nos 
PDVs. 
 
Você assumiu o cargo de gerente de marketing na Chilli Beans há menos de um 
mês. Quais as mudanças em comunicação que você quer propor? 
 
Falar em mudança na Chilli Beans é redundância porque a Chilli Beans é mudança. Sempre. E 
isso reverbera para o hábito de uso dos nossos produtos pelo consumidor. Na comunicação 
não é diferente. Portanto, implementar mudança é quase que obrigação dos colaboradores da 
empresa. Apesar disso, nossas potencialidades continuam sendo exploradas a partir do 
histórico que temos de ações realizadas. Não jogamos fora o que trouxe benefício, por 
princípio. 
 
Qual a estratégia de marketing utilizada pela Chilli Beans ao longo desses 11 anos? 
 
Ser criativa e inovadora em conteúdo de mensagem e presença em mídias diversas, com 
muita ação de guerrilheira. Tudo isso com o objetivo de ser percebida pelo consumidor como 
uma empresa provedora de produtos que dão acesso à liberdade e à mudança. 
 
Qual a periodicidade das campanhas publicitárias que vocês lançam? 
 
Temos duas campanhas por ano que mostram muito mais o espírito da marca do que os 
produtos ou coleções. Como lançamos 10 modelos novos por semana, sob uma cartela de 
cores diversificada, e relógios a cada 15 dias, se quiséssemos mostrar produto não haveria 
espaço suficiente em mídia e nem disponibilidade financeira. Deixamos este papel para 
nossos displays em mais de 220 pontos-de-vendas. Esse ritmo de lançamentos propicia uma 
quebra das sazonalidades e muda o comportamento do consumidor em relação à marca e a 
sua visão de moda. 
 
A Chilli Beans começou comercializando óculos escuros e agora também vende 
relógios e acessórios. Desde quando vocês vendem esses outros produtos? 
 
Relógios há dois anos e os acessórios há oito anos, aproximadamente. 
 
Qual o diferencial da marca? 
 
Acredito que um dos mais importantes seja a maneira como os produtos são ofertados nas 
lojas, o modelo self-service. E devido ao nosso grande volume produzido, conseguimos, a 
partir de criação e designs trabalhados por nossa equipe no Brasil, produzir itens com uma 
qualidade fantástica, exclusiva, sem repassar os altos custos de desenvolvimento para o 
consumidor. Todos os nossos óculos têm selo do IBC (Instituto Brasileiro de Certificação), 
que atesta proteção contra raios UV. 
 
Qual o market share da Chilli Beans? 
 
Encomendamos pesquisas constantes com grandes institutos, que demonstram que somos 
líderes da categoria em volume. Mas não divulgamos estes números. 
 
Qual o target da marca, já que a Chilli Beans também possui produtos infantis? 
 



A Chilli Beans possui produtos para consumidores de perfis diversos. Trabalhamos com 
materiais que deixam isto muito claro: acetato nobre, policarbonato, nylon, metais diversos, 
alumínio, TR 90 etc. Uma curiosidade sobre a nossa campanha "Sua vida pede muitos": 
temos nos nossos PDVs um backlight em que uma modelo está numa banheira de jujubas e 
de maneira inesperada vem atraindo muitas crianças para nossas lojas. Aproveitamos a 
maior presença dos pequenos e colocamos potes com jujubas nos balcões. 
 
A empresa trabalha com dois tipos de ponto-de-venda: quiosques e lojas. Por que 
essa diversificação? 
 
Quiosques e lojas têm consumidores diferentes, apesar de muitas vezes existirem ambos 
num mesmo shopping, por exemplo. Para atender a diversos comportamentos de compra, 
utilizamos os dois formatos. 
 
Atualmente, vocês possuem 200 lojas no País e pontos-de-venda em Portugal, 
Estados Unidos e Panamá. Pretendem expandir para outros países, apesar da crise 
econômica? 
 
Na Chilli Beans, nos preparamos para todos os cenários, apesar de não pronunciarmos aquela 
palavrinha de cinco letras que está no final da pergunta. Acreditamos num momento de 
oportunidade e no mix do nosso negócio. Portanto, a expansão continua a pleno vapor. 
 
Muitas marcas estão revendo seus orçamentos de comunicação para 2009. Isso 
acontece na Chilli Beans? 
 
Nosso orçamento de comunicação é também oriundo do desempenho das lojas. Portanto, 
pretendemos crescer em investimento em 2009. 
 
Vocês comercializam produtos que são alvos fáceis de pirataria. Como vocês lidam 
com essa questão? 
 
A Chilli Beans hoje é muito pirateada, assim como outros players da categoria e atua junto às 
autoridades para coibir este tipo de crime. Porém, o fato de lançarmos coleções 
semanalmente e não nos prendermos em modelos específicos dificulta um pouco estas 
ocorrências. 
 
A Chilli Beans costuma fazer brand experience. Quais foram as mais recentes 
ações? 
 
Neste ano, realizamos quatro shows em praças importantes para a marca com ações 
específicas para o nosso consumidor. Fora estes eventos de maior envergadura, a Chilli Beans 
realizou ao longo de sua história ações pontuais em festas de afinidade com seu target. E 
também temos nosso molho de pimenta especial, que distribuímos nos melhores bares do 
Brasil. 
 
A marca possui algum projeto social? 
 
Atualmente, temos um acordo com o Instituto Vera, que é voltado para deficientes visuais. 
Os profissionais desta fundação prestam serviço de quick-shiatsu na Chilli Beans às sextas-
feiras à tarde. Um dos momentos mais esperados na semana pelos funcionários da empresa. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 dez. 2008, p. 21.   


