
A partir deste mês, a PepsiCo
reforça atuação na região Nor-
deste através de sua divisão
de alimentos com os salgadi-
nhos da Lucky, empresa que
foi adquirida pela multinacio-
nal americana, dona da Elma
Chips, em 2007 para abranger
um mercado mais popular no
segmento. A estratégia da com-
panhia tem início nos estados
da Bahia, Pernambuco, Ala-
goas e Sergipe e a expectativa
é que os produtos sejam distri-
buídos em toda a região a par-
tir de 2012.

Com a expansão, a PepsiCo
reforça sua presença em um
mercado que movimentou R$ 3
bilhões em 2010, após um cresci-
mento de 14,6% sobre 2009, se-
gundo dados da Nielsen.

A iniciativa é mais um passo
para a nacionalização dos sal-
gadinhos Lucky, que abrange
as marcas populares Torcida,
Fofura e Lucky, comercializa-
dos apenas em São Paulo e Rio
de Janeiro até o ano passado.
Em 2010, a empresa investiu
US$ 2 milhões para construir
uma nova fábrica em Cachoei-
ro do Itapemirim, no Espírito
Santo, e passou a atender os
mercados capixaba e mineiro
elevando sua produção em mil
toneladas mensais.

A chegada ao Nordeste será
por meio da marca Fofura e vi-
sa aproveitar o crescimento na
renda da região nos últimos
anos. A linha de produção será
instalada em uma unidade já
existente em Recife, Pernam-
buco, para a marca Elma
Chips. De acordo com a compa-
nhia, ainda não é possível men-
surar o aumento da capacidade
de produção para a Lucky por
conta da integração das linhas
na fábrica pernambucana.

“Éramos uma empresa mais
focada no público das classes A
e B e a aquisição da Lucky foi a
principal iniciativa da compa-
nhia para abranger a classe C
com nosso portfólio", diz Chris-
tianne Rego, diretora da Pepsi-

Co para os produtos Lucky. No
ano passado, a linha obteve cres-
cimento de 10% nas vendas e a
expectativa para esse ano é de
atingir 14% por conta da expan-
são realizada.

Para comunicar a chegada da
marca Fofura na região, a Pepsi-
Co lançará uma campanha em
2012 que será divulgada em mí-
dias alternativas podendo ter
peças na internet, mídia exte-
rior e ações de guerrilha nos
pontos de venda.

Logística econômica
Por ser uma linha mais popu-
lar, a PepsiCo adotou uma estra-
tégia de distribuição específica
para a linha Lucky, para garan-
tir que os produtos cheguem
aos consumidores com preços
mais acessíveis.

Enquanto a logística para os
salgadinhos da Elma Chips
abrange centros de distribuição
e toda uma equipe de venda pa-
ra os produtos chegarem ao va-
rejo, as marcas Torcida, Fofura
e Lucky são comercializados di-
retamente para os atacadistas
por meio de call-centers e com
tempo de entrega de 48 horas
em 80% das encomendas.

Com essa atuação, a econo-
mia obtida pela empresa vem
com a redução de frota, vende-
dores, promotores de vendas,
estoque e exposição em pontos
de venda. "É o grande diferen-
cial da linha no mercado. Faze-
mos cargas maiores para que os
produtos saiam direto da fábri-
ca para os clientes", comenta
Christianne.

Por conta dessa logística, a
PepsiCo não tem nenhuma in-
terferência na distribuição dos
produtos até o pequeno varejo,
iniciativa que fica na dependên-
cia das vendas realizadas poste-
riormente pelos clientes ataca-
distas. “Esse não é um esforço
realizado pela Lucky”, diz a
executiva. Segundo ela, apesar
da aquisição da empresa pela
PepsiCo ter ocorrido há quatro
anos, toda a gestão da Lucky
permaneceu independente da
PepsiCo “para preservar as ca-
racterísticas da empresa”. ■

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

TRABALHADORES

Metalúrgicos da GM entram em greve
e cobram reajuste salarial de 17,45%

TECNOLOGIA

Apple abrirá a primeira loja em
Hong Kong ainda neste trimestre

Nelson Ching/Bloomberg

PepsiCo leva salgadinhos
populares para o Nordeste

A Apple, que tem quatro lojas na China, irá inaugurar uma unidade
em Hong Kong no International Finance Centre, afirmou Carolyn Wu,
porta-voz da empresa e deve abrir mais uma em Xangai até o fim do
ano. A região da Ásia-Pacífico, que responde por quase 20% da receita
total da Apple, e a China, em particular, impulsionaram o faturamento
da companhia em 82%, para US$ 28,6 bilhões no segundo trimestre.

“

Metalúrgicos da General Motors em São José dos Campos (SP)
decidiram entrar em greve na terça-feira passada, cobrando reajuste
salarial de 17,45%. Os trabalhadores cobram aumento real de 9,4 %
mais reposição de inflação. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos
de São José dos Campos, a montadora americana ofereceu 2 % de
aumento real mais inflação, um índice de 9,4%, mais abono de R$ 2 mil.

NOVAESTRATÉGIA

Exportaçõese vendas
paravarejistas
serãocancelados

EMPRESAS

Dona da Elma Chips planeja aproveitar o ganho de renda da população para “exportar”
sua linha Lucky, vendida apenas no eixo Rio-São Paulo, a toda a região a partir de 2012

MERCADO

Éramos uma
empresa voltada
para as classes A e B.
A aquisição da
Lucky ampliou
nossa atuação
paraa classe C

Christianne Rego

A PepsiCo pretende reavaliar
contratos que foram firmados
pela Lucky antes da aquisição
realizada em 2007. Entre os
negócios que podem ser desfeitos
estão os de exportação de
produtos. O objetivo agora é
concentrar a estratégia no
mercado nacional. Outra ação
provável é uma ruptura dos
contratos que vigoram até
os dias de hoje com grandes
varejistas que utilizam os itens
em marcas próprias. “Não são
focos da companhia atualmente
e vamos avaliar esses contratos
no futuro”, diz Christianne
Rego, diretora da PepsiCo para
os produtos Lucky.
Os salgadinhos Lucky já foram
exportados para Estados Unidos,
Japão e países da América
do Sul e África. “Hoje é um
volume muito pequeno e nossa
estratégia está voltada para
o mercado brasileiro”, comenta
a executiva. A gigante do
segmento varejista Walmart
foi uma das companhias que
adquiriu os produtos da empresa
para ser comercializados
com sua marca. F.S.

R$ 3 bi
foi quanto faturou a
indústria brasileira de
salgadinhos em 2010.

CRESCIMENTO

14%
é quanto a PepsiCo prevê
ampliar suas vendas em 2011.
O faturamento total,
porém, não é divulgado.
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Dentro do seu portfólio, a Lu-
cky aposta no salgadinho Torci-
da para atingir um público mais
velho e que consome o produto
como um aperitivo junto com a
cerveja entre amigos. Não só
por esse posicionamento mas,
principalmente, pelo nome ado-
tado, a marca chega aos está-
dios de futebol mesmo sem a
companhia interferir na distri-
buição dos itens diretamente.

Para ter esse privilégio den-
tro das arenas de jogos, a em-
presa se beneficia pela escolha
que é realizada pela empresa
responsável pelas lanchonetes
dos estádios. Apesar de haver
contratos para alguns tipos de
produtos, como refrigerantes,
a grande maioria dos clubes
não tem acordos para a venda
de salgadinhos e a marca Torci-
da é muitas vezes escolhida pe-
la identificação do produto
com o público dos jogos.

"Não é uma ação nossa ven-
der a marca dentro dos está-
dios e nos entornos. Os vende-
dores ambulantes compram
nos atacadistas", diz Christian-
ne Rego, diretora da PepsiCo
para a marca Lucky.

Esse posicionamento do pro-
duto com o futebol foi construí-
do através de várias ações junto

ao público boleiro. Entre as ini-
ciativas, estão spots em rádios
que transmitem partidas de fute-
bol e patrocínios em programas
esportivos. "Temos feito várias
ações para aproximar nosso sal-
gadinho a esse público", diz.

Apesar de estar frequente-
mente dentro dos estádios, a
companhia estuda a comerciali-
zação oficial de seu produtos
nos locais de jogos. “Esse tipo
de ação está no radar de nossa
estratégia. Mas há prioridades
para cada momento na utiliza-
ção da verba para a marca”,
completa ela.

Portfólio completo
Enquanto a marca Torcida visa
atingir os consumidores mais
velhos, a PepsiCo posiciona os
salgadinhos Fofura junto ao pú-
blico infanto-juvenil. Já os pro-
dutos que levam a marca Lu-
cky têm uma maior abrangên-
cia no mercado sem ter uma ca-
tegoria específica sendo traba-
lhada pela empresa em sua es-
tratégia de comunicação.

“Temos um portfólio comple-
to e que vem sendo reforçado a
cada ano”, diz Christianne. Re-
centemente, a companhia incor-
porou à linha os produtos Fofu-
ra Mix, Lucky Natchos e X-Tu-
do. Ao todo, a empresa conta
com 100 diferentes salgadinhos
no total, entre marcas, sabores
e tipos de embalagens. ■ F.S.

RODOVIAS

Tráfego nas estradas da EcoRodovias
cresceu 14,3% até agosto de 2011

Coca-Cola Brasil lança refrigerante em garrafa pet reciclada

Vínculo com futebol
faz a marca Torcida
conquistar os estádios

Haruyoshi Yamaguchi/Bloomberg

NUCLEAR

Toshiba compra 20%da Westinghouse
e assume 87% do capital da companhia

Murillo Constantino

Entre janeiro e agosto, passaram pelas rodovias da concessionária
132,774 milhões de veículos equivalentes pagantes, um crescimento
de 14,3%. A EcoRodovias administra estradas como Anchieta,
Imigrantes, Carvalho Pinto e Ayrton Senna. O tráfego de veículos
comerciais cresceu 12,3%, para 63,6 milhões. Já o tráfego de
veículos de passeio avançou 16,3%, para 69,1 milhões.

A Coca-Cola Brasil lançou ontem
a Bottle-to-Bottle, uma garrafa
pet produzida com resina 20%
reciclada. As novas garrafas
chegaram ontem às prateleiras
do varejo de Curitiba (PR) e
cidades do oeste do estado de
São Paulo. A ideia, de acordo com
Rino Abbondi, vice-presidente
de técnica e logística da empresa,
é oferecer a novidade em todas
as cidades-sede da Copa do
Mundo em 2014. “Até 2020,
vamos ter 100% do material em
todo o país”, diz Abbondi.
Inicialmente, o processo, que
tem um custo 20% maior com
a resina reciclada, foi aplicado

às embalagens de 2,5 litros,
pela Spaipa, do Paraná,
terceiro maior engarrafador
da companhia no Brasil.
A avaliação do grupo Coca-Cola
é que será possível economizar
cinco mil toneladas de resina
PET virgem até o final do ano.
Um problema do processo
de reciclagem é obter garrafas
usadas, que hoje são recolhidas
para o uso principalmente pela
indústria têxtil. A companhia
diz que irá apoiar as cooperativas
de catadores por meio de
uma melhor remuneração. Hoje,
o último membro da cadeia
de reciclagem recebe cerca de

R$ 4,80. “Podemos triplicar
o valor da remuneração”, afirma
Marco Simões, vice-presidente
de Sustentabilidade da empresa.
Estima-se que no elo inicial da
cadeia estejam aproximadamente
900 mil catadores no Brasil.
A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) aprova o uso
de até 50% de material reciclado
nas embalagens de alimentos.
Segundo Abbondi, o fornecedor
da resina para a Coca Cola é a
CPR Embalagens, localizada
no município de Duque de Caxias,
no Rio de Janeiro. A meta da
empresa agora é encontrar novos
fornecedores. Thaís Moreira

Oficialização da
venda de seus
produtos em jogos
de futebol é
estudada pela
empresa em uma
possível ampliação
de sua estratégia

Marca de salgadinhos é vendida
nos jogos de futebol mesmo sem
a distribuição direta da empresa

SUSTENTABILIDADE

O conglomerado industrial japonês Toshiba desde 2006 já possuía
67% da fornecedora de equipamentos nucleares americana
Westinghouse, uma subsidiária do Shaw Group, com a aquisição
sua participação no capital subiu para 87%. A Toshiba informou
que outras empresas estão dispostas a investir na Westinghouse
e é possível que outros investidores entrem na sociedade.

ChristianneRego,diretora
daPepsiCo: todaaatenção

voltadaaomercadonacional
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 22-23.
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