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Making of

Ruffles dará
1% das vendas
em prêmio

Mídia & Marketing

DIVULGÃÇÃO

ANDRE LESSA/AE.

DIVULGAÇÃO

Os ingleses embarcaram na pro-
moção de tal forma que a Pepsi-
Co conseguiu um recorde de ven-
das com a marca de batatinhas
Ruffles, mesmo ela já sendo líder
da categoria no país. Com tal de-
sempenho, a companhia resol-
veu repicar a iniciativa na Austrá-
lia. De novo, um sucesso. Agora,
é a vez do Brasil.

Trata-se de um concurso para
sugerir – e selecionar – um novo
sabor para o produto. A grande
sacada dessa ação, segundo Re-

nata Figueiredo, diretora de mar-
keting da empresa no Brasil, é
mexer com a vaidade das pes-
soas convocadas a participar e
oferecer um prêmio estimulan-
te. O criador do sabor eleito leva-
rá 1% de todo faturamento líqui-
do gerado pelo novo produto.

A campanha tem por base o
mote que lembra um trocadilho:
“Ruffles: Faça-me um sabor”. A
ideia é essa mesma: convocar
consumidores do produto a
criar um sabor original para a ba-
tatinha.

O comercial que convoca o pú-
blico a participar vai ao ar somen-
te em 10 de março. Mas o hotsite
da campanha na internet já pode
ser visitado e o material de pon-
to de venda já começou a ser dis-
tribuído no sábado.

No Brasil serão selecionados
três sabores a partir da análise de
viabilidade das propostas envia-
das. As novas variações de
Ruffles serão fabricadas e comer-
cializadas por tês meses. Depois
disso, haverá uma votação na in-
ternet para a escolha do ganha-
dor. A vitória será dada a quem
obtiver uma combinação entre o
sabor mais votado (40% do peso
total) e o mais vendido (60%).

O vencedor da disputa, além
de levar um prêmio de R$ 50mil,
verá sua sugestão de sabor co-
mercializada por mais um perío-
do, quando então ganhará mais
1% sobre o faturamento líquido
do produto.

Na Inglaterra, a ação resultou
em mais de um milhão de suges-
tões. O vencedor foi Builder’s

Breakfast, que tenta traduzir os
sabores do café da manhã londri-
no. Na Austrália, o vencedor re-
cebeu o nome da consumidora
que o sugeriu: Aline Ceaser Sa-
lad.

“É uma ação complexa em to-
da a sua extensão e fica quase um
ano em cartaz para cumprir to-
dos os desdobramentos”, conta
Renata. A PepsiCo não revela os
valores envolvidos na ação, mas
é mais do que o dobro do que
investe na marca Ruffles anual-
mente. O mercado de salgadi-
nhos vem crescendo acelerada-
mente nos últimos anos no Bra-
sil, como explica Renata, com a
concorrência entrando pesado
no setor. “Queremos seguir sen-
do os líderes da categoria”, diz,
para justificar a campanha. / M.R.

A BIC agora vai
muito além das
canetas no Brasil
Para crescer em seu segundo maior mercado no mundo, grupo
francês diversifica portfólio e começa a vender até veleiros

Marili Ribeiro

O negócio de provocar a atenção
dos consumidores no ponto de
venda ganha força na mesma pro-
porção em que os meios digitais
avançam conectando pessoas. A
arte de seduzir esse público, em
geral menos afeito aos apelos da
propaganda tradicional, está em
fisgá-los na hora da compra. Pa-
ra tal, há técnicas de neuromar-
keting, que tentam “ler a mente
do consumidor” a fim de lhe diri-
gir apelos certeiros. Para operar
esses serviços específicos no va-
rejo, os publicitários criaram a
nomenclatura “shopper marke-
ting”. A maior rede global do gê-
nero pertence à rede de agências
americana Saatchi & Saatchi que
criou, há 13 anos, a Saatchi &
Saatchi X.

No fim do ano passado, a S&S

não só abriu um escritório da X
no Brasil, como trouxe para o co-
mando global Dina Howell, até
então vice-presidente mundial
de marketing da gigante de bens
de consumo P&G. Na antiga
companhia por 22 anos, a execu-
tiva incluiu o Brasil na lista das
primeiras viagens internacio-
nais. O motivo é o crescimento
“exponencial” do varejo no País,
além da Saatchi X precisar ocu-
par terreno aqui antes que um
concorrente o faça.

“O Brasil é importante para
nossos planos de expansão glo-
bal porque, em primeiro lugar,
temos de atender a demanda de
nossos clientes globais que cres-
cem no País”, explica Dina, por
telefone. Ela chega ao Brasil hoje
para visitar clientes e conhecer a
equipe local. “Depois, o Brasil é
um polo de negócios entre os

emergentes e uma escola para o
varejo. Há desde hipermercados
até camelôs de rua, sofisticados
shoppings e ainda redes de ven-
dedores porta a porta. Tudo isso
convivendo em harmonia para
um País das dimensões do Bra-
sil. Isso significa que temos um
campo para desenvolvimento
de ferramentas e técnicas que po-
derão ser replicadas em outros

países da América Latina, da
Ásia e da África”, completa.

Nascida em Nova York, mãe
de dois filhos adolescentes, Dina
está animada com a nova tarefa e
com as perspectivas do negócio
no Brasil. Reconhece que o shop-
per marketing ganha espaço rapi-
damente graças aos bons resulta-
dos que atinge. “Muito dinheiro
tem sido gasto na construção de

marcas por meio da propaganda
tradicional. Mas muito desse tra-
balho se perde a poucos metros
dos caixas da lojas. É nesse mo-
mento que o consumidor tem de
ser atraído de forma simples,
mas eficiente. A publicidade vai
continuar a existir e a envolver
consumidores, Mas, cada vez
mais, as empresas vão querer se
aproximar do “momento da ver-

dade”, como chamávamos na
P&G, reduzindo as barreiras na
hora decisão de compra.”

Mulheres em postos de co-
mando no universo da publicida-
de ainda são poucas. Dina não se
intimida e também não endossa
essa situação. Diz que as oportu-
nidades são iguais. “Acredito em
foco e dedicação no trabalho.
Foi assim que eu construí minha
carreira”.

Para dirigir o escritório brasi-
leiro, a Saatchi X contratou Re-
gis Duarte, que atua com marke-
ting há 20 anos, tendo passado
por empresas como Hewlett-
Packard e agências como Ogilvy.
O escritório brasileiro funciona
na sede da agência F/Nazca
Saatchi & Saatchi, em São Paulo.
Fazem parte do portfólio da
agência empresas como Wal-
mart, LG, Diageo e P&G.

Saatchi X quer aprender com o varejo brasileiro
Presidente da agência especializada em marketing no ponto de venda, Dina Howell chega hoje ao País que virou um dos queridinhos do grupo

A operação brasileira é a que
mais cresce no mundo. Abaixo o
faturamento da BIC Brasil – em
milhões de reais

2008 440
2009 480
2010 540

Dina Howell
Presidente mundial da Saatchi &
Saatchi X
“O Brasil é um polo de negócios
entre os emergentes e uma
escola para o varejo. Há desde
hipermercados até camelôs,
sofisticados shoppings e ainda
vendedores porta a porta”

Cátia Luz

A associação é direta e imediata:
falou BIC, pensou caneta. Mas o
símbolo da multinacional france-
sa tem virado apenas um item na
lista de produtos da companhia.
No Brasil, por exemplo, as ven-
das da clássica BIC Cristal repre-
sentam apenas 10% da receita. E
a contar pela estratégia de diver-
sificação em curso, essa partici-
pação pode diminuir ainda mais.

Além do mercado de artigos
de escritório, a BIC tem presen-
ça forte no País no segmento de
isqueiros – líder com 80% de par-
ticipação – e no de lâminas, em
que só perde para a Gillette, da
P&G. Depois de estampar a sua
marca em pilhas, a BIC está en-
trando no mercado de colas ins-
tantâneas (concorrente da Su-
per Bonder) e até no de veleiros.
“A diversificação nos permite
crescer mais”, diz o uruguaio Ho-

racio Balseiro, presidente da
BIC Brasil. Nos últimos dois
anos, o País exibiu a maior taxa
de expansão de vendas e de lucro
líquido da marca no mundo.
Com faturamento de R$ 540 mi-
lhões e crescimento de 13,1% em
2010, a operação brasileira só
perde para a americana.

Por isso o empenho da matriz
em apoiar por aqui as incursões
em novos mercados. No caso
das pilhas, a empresa resolveu fa-

zer o chamado “lançamento ex-
ploratório”: apresentou o produ-
to aos poucos, começando pelos
pequenos varejistas até chegar
aos grandes. “Na Argentina e no
Chile, havíamos gastado muito
dinheiro com publicidade e o re-
torno demorou a chegar. Por is-
so, decidimos fazer diferente”,
explica Balseiro.

Estratégia. Em 2012, duas li-
nhas de produção de novos itens
– ainda mantidos sob sigilo – de-
vem entrar em operação no País.
Balseiro explica que, embora a
variedade dos produtos BIC seja
cada vez maior, os canais de ven-
das são quase sempre os mes-
mos. “Onde se vende isqueiro,
vende-se pilha”, exemplifica. Pa-
ra Luís Augusto Lobão, profes-
sor de estratégia da Fundação
Dom Cabral, essa característica
diminui o risco de se entrar em
novos mercados. “Como o clien-
te e o canal de distribuição são os
mesmos, a empresa não se dis-
tancia da sua competência ini-
cial. Nesse caso, a marca ajuda a
potencializar o novo produto”,
diz. Muitas das novas linhas são
produzidas por terceiros.

Giancarlo Greco, professor do

Insper, afirma que a principal
vantagem de se estar em setores
diversos é a possibilidade de ala-
vancar a receita. “O difícil é sa-
ber até onde é viável esticar a
marca, que atributos é possível
associar a ela sem que a marca
perca eficiência”, explica. Nos
anos 80, o lançamento de um per-
fume em formato de isqueiro
mostrou à BIC que a diversifica-
ção tinha limites. Projetado para
ser vendido em escala global, o
produto só pegou mesmo no Irã,
onde é fabricado até hoje.

Balseiro aponta ainda uma li-
nha em comum entre os lança-
mentos. “Nosso foco são produ-

tos de massa e de preços acessí-
veis”, diz. Essa lógica faz parte
da história da companhia. A BIC
teve muito sucesso ao desenvol-
ver versões descartáveis e mais
baratas de produtos. As inven-
ções da empresa mudaram mer-
cados como o de canetas e isquei-
ros, antes dominados por produ-
tos recarregáveis.

Mas, e os veleiros? “Aí era uma
paixão do fundador que virou ne-
gócio”, explica Balseiro. Neste
mês,a empresa trouxe para o Bra-
sil os produtos da divisão BIC
Sports, voltada para os esportes
aquáticos. Uma decisão acerta-
da na opinião da analista Mérav
Atlani, da gestora francesa Cré-
dit Mutuel - CIC Securities.
“Acredito que o Brasil seja um
país muito apropriado para esse
tipo de produto. Na Austrália,
por exemplo, a marca é forte”,
diz. Inicialmente, a empresa vai
vender veleiros e caiaques por
meio de representantes oficiais
e lojas especializadas. A linha,
formada ainda por barcos e pran-
chas de windsurfe e surfe, é fabri-
cada na França e exportada para
90 países. Do veleiro de R$ 10 mil
à caneta de R$ 0,70, o que interes-
sa mesmo à BIC é crescer.

● Vendas em alta

Participação. Consumidores vão escolher sabor da batatinha

Modelo popular. Embora a BIC aposte na diversificação, o foco continua sendo os produtos de massa e de preços acessíveis, explica o uruguaio Horacio Balseiro, presidente da BIC Brasil

Experiência. Antes da Saatchi, Dina foi da cúpula da P&G

● Referência global
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