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O Bis Lacta, chocolate da Kraft
Foods, que lidera absoluto o seg-
mento brasileiro de waffer coberto
de chocolate com cerca de 80%de
participação, segundo cálculos do
mercado, terá dias difíceis pela
frente. De uma só vez, a america-
na Hershey´s e a suíça Nestlé lan-
çam, em abril, dois concorrentes
de peso para o célebre produto.

O primeiro é o Hershey´s
Mais, que chega às gôndolas
com a ajuda da Bauducco (líder
do mercado brasileiro de waffer
com recheio sem cobertura) em
sabores inusitados como cookies
´n cream (em alusão ao tablete
de chocolate branco com peda-
ços de cookies) e paçoca, além
do tradicional ao leite. A Kraft já
lançou Bis nos sabores morango,
laranja e avelã no passado. A

operação da Hershey´s no Brasil,
vale lembrar, resulta de uma
joint-venture entre a compa-
nhia americana e a Bauducco.

Já a Nestlé, criadora do Sem
Parar, adversário do Bis, traçou
uma estratégia de regionalização
do produto para o estado do Rio
Grande do Sul e a cidade de Flo-
rianópolis. No próximo mês, a fa-
bricante começa a abastecer as
gôndolas com o “Sem Parar gaú-
cho”, que virá revestido em papel
com as cores e os escudos do Grê-
mio e também do Internacional.

O mercado brasileiro de cho-
colates movimentou por volta
de R$ 5 bilhões no ano passado,
10% a mais que em 2009, se-
gundo estimativas de mercado.
Fabricantes dizem que esta ca-
tegoria de waffer coberto de
chocolate, batizada no setor de
“bite size”, é uma das que apre-
senta a melhor taxa de cresci-

mento por conta da praticidade
do produto e também impulsio-
nada pelo lançamento de novas
versões, a exemplo do Mini Bis.

É por isso que Aluizio Peri-
quito Neto, diretor-presidente
da Hershey´s no Brasil, decidiu
criar o produto, o primeiro
waffer coberto com chocolate
da Hershey´s no mundo. “Que-
remos abocanhar 5% deste
mercado até o final do ano.”

O Hershey´s Mais, que começa
a ser produzido esta semana na fá-
brica da empresa em São Roque
(SP) e desembarca nas prateleiras
no final de abril, faz parte da es-
tratégia de engorda de portfólio da
fabricante no Brasil. A Hershey´s,
que é líder em vendas de chocola-
tes nos Estados Unidos com 45%
de participação, detém apenas
3% do mercado brasileiro de cho-
colates.“Queremos deixar de ser
conhecidos como uma empresa

de tabletes no Brasil. Por isso, en-
tramos em cereais em barra, cai-
xas de chocolates e, agora, junta-
mos a força da Bauducco em
waffer com a nossa experiência
em chocolate”, diz Neto.

Nova linha de produção
Ele não revela quanto a Her-
shey´s está investindo para lan-
çar a versão Mais, porém admite
que um aporte considerável foi
feito para a criação de uma nova
linha de produção na fábrica.

Neto acredita que a embala-
gem deve chamar a atenção do
consumidor. A primeira mostra
revelou papéis coloridos e com
desenhos como o de um jogo de
dominó. A ideia é mudar o invó-
lucro a cada dois meses. Eduar-
do Caldas, diretor de marketing
de chocolates da Kraft, diz que
Bis é uma marca forte e que ele
não teme a concorrência. ■

Hershey’s lança seu “Bis do B”
para tirar mercado da Kraft
Americana cria Hershey´s Mais, com sabores inusitados como paçoca, para ganhar 5% do mercado

Para enfrentar
a Lacta no Sul,
Nestlé está lançando
versões do Sem Parar,
outro rival do Bis,
com embalagens
inspiradas nas
equipes do Grêmio
e Internacional

IMÓVEIS

Camargo Corrêa Desenvolvimento
Imobiliário vende R$ 1,17 bilhão em 2010
A Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário informou que no quarto
trimestre de 2010 a receita líquida da companhia totalizou R$ 273,7
milhões e o lucro líquido do período atingiu R$ 26,8 milhões. A companhia
realizou 10 lançamentos, totalizando R$535,5 milhões em VGV. (valor
gerado de vendas) Os lançamentos de 2010 totalizaram R$ 1,17 bilhão,
103% da base do guidance de lançamentos divulgado no início do ano.

PETRÓLEO

OGX encontra presença de
hidrocarbonetos na Bacia de Campos
A OGX Petróleo e Gás Participações SA, empresa controlada
pelo bilionário Eike Batista, identificou a presença de hidrocarbonetos
na seção albiana do poço 3-OGX-36D-RJS do bloco BM-C-41 na parte
sul da Bacia de Campos. O poço OGX-36D situa-se a aproximadamente
77 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, disse a OGX em
comunicado enviado ontem à Comissão de Valores Mobiliários.

Divulgação

Marcela Beltrão

Aluizio Periquito, diretor-presidente da Hershey’s:
meta de “abocanhar” mercado da concorrência

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 30.
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