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COMÉRCIO

Logitec está pessimista
com vendas de fim de Natal
A fabricante de mouses para computador do mundo, Logitec, não espera
uma grande recuperação nas vendas na temporada de Natal, uma vez
que a recuperação esperada pelo mercado até agora não surgiu por
completo, disse o vice-presidente financeiro da companhia, Erik Bardman.
Com a queda no crescimento da demanda em setembro e outubro,
os estoque de muitos eletrônicos começaram a acumular.

PANDURATA

58 milhões
é a quantidade de panetones que
a fabricante das marcas Bauducco
e Visconti está produzindo para o
Natal de 2010. Este volume é 16%
superior ao produzido em 2009.

GULA

52%
foi a quantidade de lares que
compraram, ao menos, um
panetone em 2009, segundo
a Nielsen. A previsão é que
o percentual cresça neste ano.

MAIS CHOCOLATE

40%
foi a taxa de crescimento
registrada pelos panetones com
mais recheio e sabores diferentes
em 2009. A categoria, de forma
geral, cresceu 23% em volume.

BOLSOS ABASTADOS

Fasano aposta em receita milanesa

Pouca gente sabe, mas o
panetone do Fasano, produzido
artesanalmente e de acordo
com a original receita trazida
por Vittorio Fasano ao Brasil,
em 1902, é feito pelo Grupo
Pandurata, dono das marcas
Bauducco e Visconti. Neste ano,
o produto será comercializado
apenas na versão de 1 quilo, pelo
preço de R$ 59,90. Segundo

Deborah Fera, gerente de
marketing da Enoteca Fasano,
a expectativa para o Natal 2010
é vender 15% a mais em relação
ao mesmo período do ano
passado. No Grupo CRM,
detentor das marcas Kopenhagen
e Brasil Cacau, o Natal deverá
responder por 20% das vendas
de 2010 e registrar um
faturamento de R$ 52 milhões. F.T.

Consumidor
infiel atrai
novas marcas
Nestlé, Bimbo e Arcor lançam
diferentes sabores para
alavancar as vendas deste Natal

Mais guloso e menos fiel. Estas
são as características do consu-
midor brasileiro no Natal de
2010, pelo menos no que diz
respeito à compra de paneto-
nes. No ano passado, pela pri-
meira vez na história, mais da
metade dos lares do país con-
sumiu ao menos um panetone.
A previsão para este ano é ul-
trapassar este volume.

No último ano, os sabores
que mais venderam foram jus-
tamente os que fogem do con-
ceito de “pão com passas”, se-
gundo revela Daniel Asp Souza,
gerente de atendimento da Niel-
sen. Em volume, a categoria
cresceu 23% em 2009. Os tradi-
cionais, de uvas passas e frutas
cristalizadas, avançaram 14%,
enquanto que os com adição de
chocolate e diferentes sabores
venderam 40% mais.

Entrar com sabores diferen-
ciados é parte da estratégia de
concorrentes como a Nestlé, a
Bimbo e a Arcor.

A Nestlé aposta na estratégia
de levar para a categoria de pa-
netones marcas fortes e já re-
conhecidas pelo consumidor
como Prestígio, Moça, Alpino e
Classic. Atuando no mercado
brasileiro de panetones desde
2008, a Nestlé elegeu o Norte e
Nordeste como um de seus al-
vos para este Natal.

Para atendê-los, a empresa
lançou uma embalagem de 400g
do Frutas Cristalizadas e Clas-
sic, onde mais da metade dos
panetones têm este mesmo
peso. Com estes lançamentos, a
Nestlé espera dobrar as vendas
nestas regiões.

A Nestlé também está ingres-
sando no segmento de cestas
natalinas, que combina paneto-
nes e outros produtos da indús-
tria, com o intuito de consolidar
sua presença no Natal 2010.

Outra empresa que mirou no
mercado de panetones é a mexi-
cana Bimbo que, passou a inves-
tir neste negócio em 2008, após
a compra da brasileira Laura,
dona do panetone Laurattone.

Dependendo da região de
atuação, a Bimbo trabalhar com

marcas diferentes, como é o
caso de Pullman, vendida em
São Paulo, Minas e interior. Já
no Rio de Janeiro e Nordeste a
empresa vende o panetone da
marca mais forte na região, que
se chama Plusvita. No Sul, o pa-
netone comercializado é da Nu-
trella. Até a marca infantil Ana
Maria, criada há mais de 30
anos, virou bolo de Natal. A
marca Laura, mais voltada à
classe C, é encontrada nacional-
mente. Seguindo a tendência de
lançamento de sabores diferen-
tes, Silvia Faraco, gerente de
panetones da Bimbo do Brasil,
está lançando o sabor de nozes
com recheio de chocolate em
todas as marcas regionais. ■ F.T.

Neste ano, a Nestlé
reforça a estratégia
de levar marcas
conhecidas do
seu portfólio às
gôndolas em forma
de panetone.
Geograficamente,
as regiões Norte
e Nordeste são
os principais alvos
da companhia
para este Natal

Além de contar com a ajuda
da marca para vender paneto-
nes, a Bauducco preparou in-
vestimento de R$ 25 milhões em
publicidade e ações de marke-
ting para neste Natal, o que in-
clui ações nos pontos de venda.
No ano passado, o valor investi-
do foi de R$ 20 milhões.

A empresa também está re-
novando suas embalagens,
depois de 13 anos sem altera-
ções. “Trouxemos novos ele-
mentos, sem romper com
aqueles dos últimos anos”, diz
Mainieri. ■

Marcela Beltrão

Antes mesmo do início
de dezembro, os

supermercados já têm
gôndolas repletas

CARREIRA

Segunda-feira não é mais o dia em que
os candidatos mais enviam currículos
Um levantamento feito pela Curriculum, site que armazena e administra
currículos, mostrou que o perfil de busca de empregos mudou.
Anteriormente, a segunda-feira era o dia da semana escolhido pela
maioria dos candidatos pra procurar uma vaga de emprego, a pesquisa
aponta que quarta-feira é o novo dia escolhido. A Curriculum tem
5,6 milhões de candidatos cadastrados e mais de 94 mil empresas.

Henrique Manreza
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