
40 anos e define o Brasil como
“uma economia poderosa em
transição para se transformar
em um dos motores da econo-
mia global”.

Com os recursos naturais e a
mão-de-obra abundante, o pre-
sidente da Ferrero olha o Brasil
como uma terra de oportunida-
des, assim como a Índia, a Rús-
sia e a China. Virá da Ásia, da
América Latina e do Leste Euro-
peu o maior impulso para ven-
das de chocolates e balas no
mundo nos próximos cinco
anos. Isso explica a razão para
Fulci ter retornado semana pas-
sada de uma viagem à Índia, on-
de a Ferrero está inaugurando
uma nova planta. A cidade esco-
lhida é Baramati, cuja unidade
produzirá o Kinder Joy - o mes-
mo produto que a Ferrero pre-
tende produzir localmente para
vender no Nordeste - e as pasti-

lhas Tic Tac. A nova fábrica vai
empregar 1,3 mil pessoas, sen-
do que 80% de mulheres que re-
sidam nas proximidades.

Na Rússia, a empresa tam-
bém tem apresentado bom de-
sempenho e crescimento anual
na ordem de 20%. Já na China,
seu maior desafio é a rede de fal-
sificação perfeita de Ferrero Ro-
cher que se formou pelo país.
Pelo menos no que diz respeito
à aparência. A companhia italia-
na entrou com um processo na
corte chinesa, o que deverá bar-
rar o avanço dos falsificadores.

A compra global de cacau da
Costa do Marfim, na África, é
outra preocupação para a em-
presa, uma vez que a região vi-
ve em guerra civil, o que eleva o
preço da matéria-prima. Mui-
tos produtores também traba-
lham com mão de obra infantil,
o que a Ferrero veta. ■ F.T.

Se tivesse que optar entre uma
garrafa de 700 ml de cachaça ou
um carro da marca BMW, qual
seria a sua escolha? Em uma pes-
quisa qualquer, é bem possível
que 100% das respostas sejam
pela segunda opção. Entretan-
to, pelo menos 60 consumido-
res, com salários bem acima da
média dos brasileiros, vão dei-
xar de lado o carro de luxo para
adquirir um exemplar da Velho
Barreiro Diamond, uma série es-
pecial com diamantes craveja-
dos na embalagem custará R$
212 mil. A iniciativa do Grupo
Tatuzinho, detentor da famosa
marca de cachaça, faz parte da
estratégia de agregar valor ao
segmento e o lote inicial da sé-
rie terá 60 exemplares.

A edição terá ainda uma ver-
são mais “popular” em que
manterá a bebida premium e a
embalagem diferenciada sem a
adição dos diamantes. Ao preço
de R$ 120, serão fabricadas 10
mil unidades com a possibilida-
de de dobrar esse volume, de-
pendendo da demanda.

Desde 1999 o Grupo Tatuzinho
trabalha pela valorização da ca-
chaça tanto no Brasil quanto no
exterior. “Todo mundo conside-
ra a cachaça uma commodity e is-
so prejudica o produto. Nossa in-
tenção é agregar valor à bebida
através de inovações”, afirma Cé-
sar Rosa, presidente do Grupo Ta-
tuzinho e do Instituto Brasileiro
da Cachaça (Ibrac).

As 60 unidades especiais da
Velho Barreiro Diamond serão
comercializadas exclusivamen-
te pela internet através do hot si-
te criado para a marca tendo al-
guns itens leiloados. Segundo
Rosa, dois empresários brasilei-
ros já manifestaram interesse
em adquirir o produto.

Publicidade
Para divulgar os lançamentos,
o Grupo Tatuzinho investirá
US$ 1,2 milhão (o equivalente a
R$ 2 milhões) em campanha pu-
blicitária que terá a mídia im-
pressa como principal meio de
divulgação, segundo a empresa.

Além de agregar valor à bebi-
da, o Grupo Tatuzinho espera
melhorar a visibilidade no mer-
cado externo em relação à ca-
chaça com seu lançamento. Ho-
je a companhia está presente
em 42 países e até o final de
2012 pretende estar em pelo me-
nos mais dez mercados do exte-
rior. Os países do Leste Europeu
devem ser os próximos a rece-
ber os produtos da empresa.

“O trâmite para entrarmos
nessa região está bem adianta-
do”, diz Rosa, que cita a alta tri-
butação de alguns países em re-
lação ao álcool como principal
obstáculo para a expansão no
mercado externo.

Ao final deste ano, o Grupo
Tatuzinho espera faturar cerca
de R$ 200 milhões, montante
que supera em 15% a receita ob-
tida em 2010. ■

Velho Barreiro
lança cachaça que
vale uma BMW

Embraer escolhe fornecedor para sistemas

Rodrigo Capote

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Divulgação

R$ 377 milhões
É o faturamento no Brasil

corresponde a

2,11% 
da participação global
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da participação global

CRESCIMENTO 
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 16%
Funcionários

21.736

FÁBRICAS PELO MUNDO
20, em países como Itália, Alemanha, 

França, Austrália, Bélgica, Polônia, 
Argentina, Brasil, Índia e Rússia

ESCRITÓRIOS PELO MUNDO
 mais de 40
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Ano de fundação – 1946
Cidade – Alba, na região 
de Piemonte, na Itália

da economia global”

Cravejada com diamantes em sua embalagem, série limitada com apenas
60 unidades pretende valorizar a bebida e chamar a atenção do mercado

A Embraer selecionou a AEL Sistemas SA, de Porto Alegre, para
fornecer mais três sistemas ao jato de transporte militar KC-390
que a companhia vai fornecer para a Força Aérea Brasileira. A AEL
vai fornecer sistemas de autoproteção, de contramedidas direcionais
infravermelho e de orientação do piloto, disse a Embraer, que em
setembro já havia anunciado a seleção da AEL para o fornecimento
dos computadores de missão do novo jato.

CesarRosa,presidente
doGrupoTatuzinho:

diamantesparaagregar
valoràcachaça

MARCA TIPO PAÍS PREÇO

NÃO É PRA QUALQUER UM

Algumas das marcas mais caras do mundo das bebidas

Fonte: empresa

VELHO BARREIRO DIAMOND

MACALLAN

WRAY AND NEPHEW

ROMANÉE-CONTI

CACHAÇA

UÍSQUE (PURO MALTE)

RUM

VINHO

BRASIL

ESCÓCIA

JAMAICA

FRANÇA

R$ 212 MIL

R$ 7,3 MIL (DOSE)

R$ 122 MIL

R$ 42 MIL
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 19.
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