
O maior problema da empresa
de alimentos Bauducco é o peso
de um único produto: o paneto-
ne. A marca é quase sinônimo da
categoria. Só que, no seu portfó-
lio, há mais de 200 variações de
produtos entre biscoitos, torra-
das, barrinhas, cookies, rocam-

bole, bolos e bolinhos. Para ten-
tar acabar com o predomínio do
Panetone Bauducco na cabeça
do consumidor, a companhia re-
solveu pôr a mão no bolso e fazer
a mais cara campanha institucio-
nal da sua história.

Com R$ 20 milhões investidos
na promoção “bichinhos dos so-
nhos”, a empresa pretende distri-
buir 600 mil pelúcias que se
transformam em travesseiros.
“É uma edição limitada”, explica
o diretor de marketing da Bau-
ducco Paulo Cardamone. A cau-
tela se justifica: a mais bem suce-

dida campanha do gênero – a dos
bichinhos de pelúcia distribuí-
dos pela Parmalat foi criticada
justamente pelo excesso. O su-
cesso foi tal que, na época, o mer-

cado brincava que a Par-
malat deixaria de pro-
duzir leite para fabri-

car pelúcias.
“Existe realmen-

te um custo alto de
distribuição dessa
promoção que, pa-

raser viabilizada, va-
mos cobrar R$ 9,99,

além das cinco embala-
gens de produto Bauduc-

co, para o consumidor reti-
rar o pelúcia-travesseiro”, ex-

plica Cardamone. A ação tem iní-
cio em 17 de agosto e os bichi-

nhos serão distribuídos em cer-
ca de 400 pontos de troca em ci-
dades de Norte ao Sul do Brasil.
São seis modelos de pelúcias nos
formatos de Elefante, Hipopóta-
mo, Leão, Ovelha, Touro e Vaca.

“Criamos uma campanha que
remetesse ao aconchego e à in-
fância e ao mesmo tempo divul-
gasse nosso portfólio”, reforça o
diretor. “Vamos avaliar a aceita-
ção e, se for o caso, poderemos
até reeditá-la, embora, o final do
ano, seja época das campanhas
dos panetones”.

É bom mesmo ter cautela, afi-
nal, os panetones respondem
por 25% do volume de vendas da
companhia, que faturou R$ 1,6
bilhão no ano passado. / M.R.

Bauducco lança campanha com bichinhos

Cervejarias reagem à
chegada da Heineken
Concorrentes antecipam estratégias para enfrentar os holandeses
no primeiro verão desde que eles compraram a Kaiser e a Sol no Brasil
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“Os mercados americano e
europeu estão estagnados.
A venda de cerveja só cresce
nos países emergentes. Está
todo mundo de olho aqui.”

O prêmio que marca a carreira do mídia.
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● Aposta

Promoção. Serão
distribuídos 600 mil
bichinhos de pelúcia

Competição. Schincariol concorre com estrangeiros

Empresa adota
estratégia já usada pela
Parmalat para mostrar
que o seu portfólio vai
além do panetone

Marili Ribeiro

Na indústria cervejeira a pre-
paração para o verão, pico de
vendas do setor, começa no
fim de setembro. Mas, este
ano, as estratégias estão sen-
do antecipadas. A chegada da
holandesa Heineken – agora
dona da Femsa, fabricante das
marcas Kaiser e Sol –, está por
trás da aceleração das estraté-
gias pelos concorrentes.

Será a primeira temporada da
empresa no Brasil. O presidente
da operação, o sul-africano
Chris Barrow, que comandava a
Heineken na Polônia, é esperado
no País até o fim de agosto.

A concorrência está atenta
porque, como conta o presiden-
te da Schincariol, Adriano Schin-
cariol, o Brasil é a promessa para

o mercado cervejeiro global. “Os
mercados americano e europeu
estão estagnados. A venda de cer-
veja só cresce nos países emer-
gentes. Como Índia e China têm
restrições ao consumo do ál-
cool, está todo mundo de olho
aqui”, diz.

O Brasil já é o quarto mercado
global em volume com seus qua-

se 11 bilhões de litros produzidos
no ano passado. A perspectiva é
que o consumo cresça de 5% a
6% este ano, como aconteceu
em 2009. Nem mesmo as frias
temperaturas do atual inverno
devem atrapalhar a expansão do
setor. Afinal, este ano os jogos de
futebol da Copa do Mundo puxa-
ram as vendas no inverno, quan-
do as vendas costumam cair de
30% e 40% em relação aos volu-
mes comercializados no verão,
segundo projeções de Matthias
Reinold consultor e dono do site
Cervesia.

Para garantir as vendas de ve-
rão, o portfólio de produtos e as
campanhas publicitárias ga-
nham incrementos e as compa-
nhias já foram para a rua. Na
Schincariol, a mobilização come-
çou pela troca da logomarca ins-

titucional. “Ela ficou mais leve e
moderna e traduz os atributos
da empresa, que é maior compa-
nhia de bebidas do Brasil com ca-
pital 100% nacional”, acredita
Schincariol.

Com faturamento que tripli-
cou em cinco anos e deve fechar
2010 em R$ 5,8 bilhões, o dirigen-
te da Schincariol acha que sua

empresa hoje tem condições de
competir com os estrangeiros,

Xadrez. Com quase 70% de par-
ticipação de mercado nacional
de cervejas, a AmBev, empresa
do grupo AbInBev, a maior cerve-
jaria mundial, vai reproduzir
aqui dentro uma disputa que o
grupo já enfrenta no chamado xa-

drez cervejeiro global, onde a
Heineken ocupa a terceira posi-
ção entre os grupos que dispu-
tam os grandes mercados.

Mesmo com folga na sua posi-
ção, a AmBev já começou a pôr as
armas na rua. Neste fim de sema-
na chega uma nova embalagem
para a sua marca líder, a Skol. Se-
rá uma versão em garrafinha de
vidro de 250 mililitros. A menor
embalagem da marca vai concor-
rer diretamente com a marca Sol
Shot, outra garrafa 250 milili-
tros, que fez sucesso no verão
passado e agora pertence ao por-
tfólio da Heineken Brasil.

A AmBev também assumiu a
política de fazer campanhas pu-
blicitárias regionais, adaptada a
públicos específicos. Há duas se-
manas, estreou o comercial da
Antarctica que, no Rio, assume a
assinatura de ser “a cerveja da
Diretoria”, uma expressão popu-
lar entre os consumidores cario-
cas. No Nordeste, a Antarctica
terá um filme diferente que apre-
senta o conceito de diretoria
atrelado à qualidade.

Na linha das chamadas campa-
nhas regionais, a Schincariol
avança com sua marca popular
Glacial. As peças dos comerciais
para o Nordeste tem a modelo
Ellen Roche e a assinatura: “com
Glacial o verão vira diversão”.

%HermesFileInfo:B-18:20100811:

B18 Negócios QUARTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

Text Box

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 11 ago. 2010, Economia & Negócios, p. B18.




