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A festa junina é o maior evento promocional da Yoki e representa cerca de 30% do negócio. 
Segundo o diretor de marketing da empresa, Luís Carlos Pereira, a Yoki foi a pioneira a 
montar barracas temáticas em comemoração aos dias dos santos Antônio, Pedro e João nos 
pontos-de-venda. Essa exposição foi a maneira encontrada para divulgar os ingredientes que 
não têm tanto apelo como produtos isolados.  
 
Como é fazer a comunicação de produtos que não têm por si só um apelo forte? 
 
Esse raciocínio é muito válido para as categorias de produtos tradicionais, que são os 
ingredientes: cereais crus e farináceos de milho, de mandioca e de trigo. Para essa linha de 
ingredientes realmente é um desafio muito grande. Esses produtos têm um valor agregado 
baixo se comparados com outras categorias, eles não geram recursos para trabalhar com a 
propaganda tradicional. Então, ao longo do tempo, a gente procurou fazer um trabalho de 
embalagem da melhor forma possível. Há dois anos, relançamos a linha e criamos um padrão 
de identidade muito mais forte no ponto-de-venda. Esse trabalho de exposição, de 
merchandising no PDV é muito importante para essas categorias. Outra coisa essencial para 
esses ingredientes é a festa junina.. A Yoki foi a introdutora do conceito de merchandising 
junino no supermercado. Esse é o momento de estrelato para esses produtos. 
 
Como a Yoki chegou à conclusão de que a melhor comunicação seria no PDV? 
 
Na verdade, essa conclusão decorre de uma lógica econômica. Para poder fazer propaganda 
dos produtos, eles têm de gerar uma margem suficiente para isso. Ou você tem margens 
unitárias altas ou volume alto. Não é nem um caso nem outro.  
  
As mídias tradicionais ganham espaço no plano de comunicação da Yoki em algum 
momento? 
 
Sim. Para entender o nosso negócio tem de pensar que atuamos em categorias muito 
distintas. Além dessas categorias tradicionais, temos uma entrada mais recente em outras 
para as quais usamos as mídias tradicionais. A gente tem de pensar em cada categoria. Elas 



têm consumidores diferentes, posicionamentos diferentes. O mix de marketing varia em cada 
uma delas. 
 
E as mídias digitais? Além do site, vocês têm feito algo em mobile, por exemplo? 
 
Não temos feito ainda. Esse site de festa junina começou a ser editado em 2000 e tem por 
objetivo difundir e perpetuar o conhecimento sobre a festa junina, sem a pretensão de 
comunicar marca. É um trabalho bastante sério. 
  
Vocês costumam patrocinar festas regionais, festa junina do Nordeste, por exemplo? 
 
Não, a gente não faz isso. Depois do Carnaval, a festa junina é a outra grande festa popular no 
País. Tem um eixo conceitual que está presente no Brasil inteiro: quadrilhas, músicas, tradição 
etc, e tem uma manifestação própria de cada região. Festa junina existe no Brasil inteiro de 
formas ligeiramente diferentes, por isso a gente não patrocina uma festa específica. Como 
somos uma marca nacional, o que a gente procura fazer é montar essas barraquinhas dentro 
das lojas como uma forma de reconhecimento da tradição daquele lugar. 
 
E as barraquinhas variam de um lugar para o outro? 
 
São parecidas, mas o promotor da região dá o toque local para aquela barraca.  
 
O maior foco do marketing da Yoki é a festa junina? 
 
Sim, é o evento promocional mais importante para nós. Tanto do ponto de vista de 
investimento financeiro como de tempo e energia. Estamos falando de 30% do nosso negócio 
concentrado nos meses de maio e junho. O que a gente costuma falar é que do mesmo jeito 
que o peru está para a Sadia e a Páscoa está para a Lacta e para a Garoto, a festa junina está 
para a Yoki.  
 
Como foi a criação do cartucho cheio de pés de moleque que vocês chamaram de 
Juninho? 
 
Há 50 anos, o Brasil era praticamente um País agrário e a igreja era uma referência social. As 
mulheres faziam doces e colocavam em cartuchos de cartolina, decorados com papel crepom, 
para serem vendidos. Nós achamos muito interessante o conceito do cartucho, então o Juninho 
é uma tentativa de resgatar essa tradição. Era um tempo em que existia mais sociabilidade, as 
pessoas comiam juntas, conversavam mais.  
 
Este ano, vocês sentiram algum efeito da crise? 
 
Não. A festa junina acaba agora. Existe um sell-in em abril e maio e, neste mês, é o momento 
para que esses itens que colocamos na barraca sejam comprados pelo consumidor. Fora isso, 
tem a questão do frio, que estimula muito o consumo desses itens. Nós estamos muito 
animados com a festa junina neste ano.   
 
Quantas linhas de produtos estão sob a marca Yoki? 
 
São 20 categorias de produtos em um portfólio de cinco marcas: Yoki, com 13 categorias; 
Kitano, com duas; Mais Vita, com mais duas; Yokitos, também com duas; e Lin Tea, que tem 
uma categoria. 
  
Como é a relação da marca com as redes sociais? Já fizeram algum trabalho em 
Orkut ou Twitter? 
 
Não começamos, mas temos a pretensão de fazer. Pessoalmente, sou muito curioso em 
relação a isso. Estamos estudando com a agência a melhor forma de participar disso. 
Conhecemos a pertinência das ferramentas sem dúvida alguma. 
 



O público da Yoki é a família inteira? 
 
Em termos de consumidor, quem vai usar o produto é a família inteira. Se pensarmos no 
shopper, que é quem vai ao supermercado, falamos principalmente com mulheres, entre 30 e 
45 anos, que são em torno de 40% do nosso público. 
  
Além da festa junina, quais as outras estratégias da marca para este ano? 
 
Nós temos três grandes eventos promocionais. A operação verão, na qual trabalhamos o 
refresco em pó e o sorvete em pó. Essa operação acontece em duas fases: de setembro a 
novembro e de janeiro a março. Depois, temos a festa junina. E uma grande operação 
promocional que é a de final de ano, quando trabalhamos a farofa e a lentilha. Em ordem de 
importância, é a festa junina, o final de ano e, por último, verão. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 22 jun. 2009, p. 25.  


