
Atenta ao crescimento da procu-
ra pelos consumidores por ali-
mentos mais saudáveis, a gigan-
te americana PepsiCo aproveita
a boa imagem da linha Quaker
no mercado para colocar a mar-
ca na ponta de sua estratégia
voltada a produtos com benefí-
cios à saúde. Neste ano, os inves-
timentos em pesquisas, inova-
ção, produção e ações de marke-
ting para a linha vão aumentar
em 70% em relação à 2010. O va-
lor total não foi revelado. A com-
panhia já estuda ampliar a distri-
buição desses produtos para Mi-
nas Gerais e estados do Centro-
Oeste e, em um segundo mo-
mento, no Nordeste.

Com um portfólio que era for-
mado por 20 produtos em 2009,
a linha Quaker deve fechar este
ano com um total de 35 itens,

sendo que oito deles serão lança-
dos nos próximos seis meses.
Dentro das novidades, estarão
produtos fabricados com cereal
importado dos Estados Unidos
e que serão comercializados em
uma linha premium. Nos últi-
mos dois anos, a PepsiCo do-
brou as vendas da marca na re-
gião Sul e nos estados de São
Paulo e Rio de Janeiro, locais on-
de a empresa atua com o portfó-
lio completo da marca.

Motivada por essa amplia-
ção, a PepsiCo investirá neste
ano R$ 24 milhões na área de lo-
gística da empresa por conta da
maior distribuição prevista com
a linha Quaker. "Temos que nos
preparar para o crescimento
que esperamos com a marca no
país", afirma Erika Salgado, di-
retora de marketing da divisão
de alimentos da PepsiCo. Com
os investimentos realizados, a
companhia pretende aumentar

a capacidade de produção com
a marca em 40%.

Adquirida há dez anos por
US$ 13,4 bilhões (equivalente a
R$ 26,6 bilhões à época), a linha
Quaker corresponde hoje a cer-
ca de 15% do faturamento glo-
bal da companhia, sendo que a
divisão de alimentos da PepsiCo
no continente americano obte-
ve US$ 21,5 bilhões em vendas
no ano passado.

Linha de inovações
Entre as estratégias da multinacio-
nal para expandir as vendas da li-
nha Quaker no mercado está a di-
versificação de produtos e de em-
balagens com a marca que ficou
famosa pela comercialização in
natura de aveia. Hoje, o grão está
em cereais matinais, cookies, gra-
nolas e barras,sendo este último o
item que a companhia escolheu
para trabalharem sua entrada nos
estados do Nordeste.

“Ainda não temos uma capa-
cidade de produção para aten-
der a demanda. Mas o plano pa-
ra essa região se baseia nas bar-
ras de cereal”, diz Erika.

Por conta das novidades, a
PepsiCo instalou uma nova li-
nha de produção em sua fábrica
de Sorocaba, no interior de São
Paulo, para fabricar "produtos
de bolso", como é o caso das
barras de cereal. Segundo a di-
retora da companhia, a unida-
de continuaria com a produção
do item mesmo após a expan-
são de suas vendas para os esta-
dos do Nordeste.

“São itens com valor agrega-
do e que possibilitam um con-
sumo em vários momentos do
dia. Não tínhamos toda essa
conveniência anos atrás e ho-
je contamos com um portfólio
amplo para atender as necessi-
dades dos consumidores”, diz
Erika. ■

TELECOMUNICAÇÕES

Oi deve concluir plano para aumentar
negócios com ações em menos de um ano
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Acordo sobre patentes com
Apple é vitória rara para a Nokia

PepsiCo usa apelo da marca Quaker
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Divulgação

A Nokia conseguiu uma rara vitória contra a rival Apple ao acertar um
acordo que encerra uma antiga disputa sobre patentes da companhia
finlandesa. Apple e Nokia estavam envolvidas em uma disputa judicial
desde outubro de 2009, quando a Nokia abriu processo contra
a Apple nos Estados Unidos alegando que a companhia estava
"pegando carona" em tecnologias patenteadas pelo grupo finlandês.

“

A Telemar Participações SA, deve concluir em menos de um ano o
plano para aumentar os negócios com as ações, disse a Funcef, um
dos controladores da empresa. A Telemar disse no dia 24 de maio que
pretende diminuir o número de empresas listadas na bolsa de três
para uma, além de ter apenas duas ações negociadas, contra as sete
atualmente. Os acionistas vão votar o plano em cerca de seis meses,
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Nova estratégia da multinacional americana visa aproveitar maior demanda no segmento de bem-estar com mais

Fabio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Temos que nos
preparar para
o crescimento
que esperamos
com a marca
Quaker no país

Erika Salgado
diretora de marketing da PepsiCo

Erika,diretoradaPepsico :nova linha
deproduçãoemSorocabapara
alimentosdebolsocomobarrasdecereal

30 Brasil Econômico Quarta-feira, 15 de junho, 2011



Entre os esportes que mais
crescem no país, a corrida de rua
entrou no plano de ações de
marketing da PepsiCo por atingir
diretamente o público pretendido
com sua a marca Quaker.
“Falamos exatamente com o
target da marca”, explica Érika
Salgado, diretora da PepsiCo.
Iniciado em maio, o plano
abrange, ao longo do ano, o
patrocínio em dez corridas, onde
são realizadas desde a exposição
da marca nos locais de maior

visibilidade (largada, chegada
e premiação) até a distribuição
de produtos Quaker aos
participantes. Além das ações
na modalidade, a PepsiCo tem
reforçado o marketing de maneira
geral na mídia em consequência
do aumento de 70% na verba
destinada para a marca Quaker
em relação ao ano passado.
O destaque neste ano, segundo
a empresa, ficou com o
merchandising realizado no
programa Big Brother Brasil, da

Rede Globo, que teve uma prova
patrocinada pela companhia.
“O retorno foi grande pois, além
de mostrar nosso produto, a ação
explicava todos os benefícios
com o seu consumo”, diz Érika.
Outro programa global incluído
na estratégia foi o Mais Você, da
apresentadora Ana Maria Braga.
A companhia aumentou também
a exposição da marca com
materiais nos pontos de venda,
peças em portais na internet
e ações em mídias sociais. F.S.

ENERGIA

Governo do Peru cancela projetohidrelétrico
Inambari da brasileira Egasur

para expandir linha saudável
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AQUISIÇÕES

AmericanaGarmin compra alemã Navigon
AGpara expandir na Europa

Henrique Manreza

O Ministério de Energia e Minas do Peru cancelou a concessão da
Empresa de Geração Elétrica Amazonas Sul (Egasur) para o projeto
hidrelétrico Inambari. A usina é um dos seis projetos hidrelétricos
planejados conjuntamente por Brasil e Peru e estava previsto para
produzir 2 mil megawatts de energia. O governo peruano alegou que o
projeto, que inundaria 41 mil hectares, não tinha o apoio da população.

18%
é a participação dos produtos
denominados saudáveis
no faturamento global
da companhia que é
formado basicamente pela
linha Quaker.

VENDAS EM 2010

US$ 21,5 bi
foi o faturamento da divisão
de alimentos da PepsiCo
no continente americano
ao longo do ano passado.

A companhia americana de navegação por satélite Garmin informou ter
comprado a alemã Navigon AG, buscando se expandir na Europa e
melhorar sua posição contra a maior concorrente, a holandesa Tom
Tom. "Podemos expandir rapidamente nossa presença na área de
fornecimento de produtos para o setor automotivo por meio dessa
transação", afirmou o vice-presidente operacional Cliff Pemble.

ALIMENTOSNAPEPSICO

produtos e planeja levar seu novo portfólio para os estados do Centro-Oeste e do Nordeste do país

70%
é o quanto a empresa
aumentará os investimentos
em pesquisas, expansão
da capacidade produtiva
e ações para a marca Quaker
este ano sobre 2010.

PARA ATENDER À DEMANDA

40%
é o aumento da capacidade
de produção pretendido pela
PepsiCo para a linha Quaker com
o aumento dos investimentos.
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