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Coroada como melhor distribuidora da marca no mundo, Aurora tenta bater a meta de 2 
milhões de unidades importadas em 2010 
 
Dedo-de-moça, chifre-de-veado, piripiri, biquinho, comari, pitanga, bode ou Cambuci. Desde 
os tempos de Cabral, quando um pote de especiarias valia quase seu peso em ouro, pimenta é 
uma palavra que não sai da boca dos brasileiros. 
 
Nos últimos anos, os consumidores vêm se acostumando a outro molho, com inspiração 
mexicana e indiscutível apelo "made in USA" de marketing, a Tabasco, uma das raras marcas 
com reconhecimento global dentro mercado de temperos prontos. 
 
Embora esteja à venda no país desde 1975, o produto deslanchou mesmo nos últimos cinco 
anos, quando suas vendas mais que triplicaram, no embalo do crescimento do mercado de 
foodservice. O sucesso de vendas levou a brasileira Aurora, tradicional comerciante de 
importados finos, a ser eleita como melhor distribuidora mundial da Tabasco, fabricada pela 
família de origem irlandesa e escocesa Mcllhenny, que há sete gerações comanda a produção 
do condimento, no estado americano da Louisiana. 
 
No ano passado, foram vendidas no Brasil 1,7 milhão de unidades, levando o país a ocupar a 
12- posição em vendas, em um universo de 165 onde o produto é distribuído. Na América 
Latina, está em segundo lugar, entre o líder México e a Venezuela, famosos pela culinária 
superpicante. Para 2010, a meta da Aurora é atingir a comercialização de 2 milhões das 
inconfundíveis garrafinhas de 60 ml da marca. 
 
Em entrevista ao Brasil Econômico, o vice-presidente mundial de vendas da Mcllhenny, 
Stephen Romero, admite que nem sempre é fácil vender o molho vermelho em um país onde 
pimenta é assunto sério. "Sem dúvida o nosso produto é mais aceito em culturas onde a 
culinária condimentada faz parte do gosto local, mas o nosso principal concorrente acaba 
sendo as receitas de molho caseiro", explica. "Por isso a nossa aposta está no mercado de 
foodservice, tentando entrar nos estabelecimentos que têm como diferencial o uso de 
ingredientes selecionados e de qualidade reconhecida". 
 
Embora esteja disponível em mercearias e supermercados de todo o país, num total de 20 mil 
estabelecimentos, metade das vendas é dirigida ao mercado profissional, que está no centro 
da estratégia para o produto. 
 
Boca a boca 
 
Para fortalecer a marca nos bares e restaurantes, o caminho da Aurora tem sido aproximar-se 
dos profissionais da área. Entre as atividades de marketing estão a parceria com o projeto 
Boteco Bohemia, da Ambev, e a realização de concursos junto aos estudantes da escola de 
cozinha do Senac, uma das mais respeitadas do país. 
 
"Nos Estados Unidos, que ainda respondem por 60% das nossas vendas, usamos mais 
campanhas de massa, mas, em mercados como o Brasil, as ações são mais dirigidas. Mesmo 
assim estamos estudando a realização de uma campanha com comerciais de 15 segundos", 
adianta Romero. 
 
De acordo com a Aurora, a Tabasco tem bom reconhecimento de marca no país. Pesquisa 
encomendada ao instituto Insight aponta que o produto é conhecido por 71% da classe A e 
43% da classe B, o que facilita o crescimento contínuo nas vendas, apesar do preço salgado do 
molho. Enquanto o frasco pequeno custa em média US$ 1,60 (cerca de R$ 3) nos Estados 
Unidos, no Brasil o preço sugerido é de R$ 7, bem acima da média de R$ 2,50 dos similares 
nacionais. "A diferença é que não consideramos as marcas locais nossos concorrentes diretos", 
diz Karina Assami Hosokawa, gerente para o produto na Aurora. 
 



Para Romero, a ampla aceitação do produto garante uma diferencial importante como marca 
de inserção global, mas isso também gera inconvenientes. "Nosso maior trunfo é também uma 
maldição: a percepção de tradição e qualidade é a melhor porta de entrada da Tabasco no 
mundo, mas a natureza tão concentrada do produto faz com que alguns consumidores levem 
mais de ano para terminar uma só embalagem", lamenta. "O que eu gostaria mesmo é poder 
vender tantas garrafas quanto a Coca-Cola." 
 

 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 24. 


