
Há poucas semanas, a JBS exi-
biu seu primeiro comercial na
televisão. O investimento de
R$ 20 milhões na campanha, no
entanto, foi apenas o primeiro
passo de um ambicioso plano de
marketing para imprimir marca
à carne in natura. “Nosso objeti-
vo agora não é vender mais vo-
lume, mas agregar valor aos pro-
dutos que temos”, diz Wesley
Batista, presidente da JBS.

A segunda fase da estratégia
terá início já em dezembro,
quando a campanha ganhará a
presença de personagens do
mundo sertanejo, caso das du-
plas Zezé di Camargo & Lucia-
no, Victor & Léo e do cantor
Luan Santana. Além disso, ou-
tras ações de marketing estão
sendo planejadas. Dessa forma,
entrarão no circuito as promo-
ções de produtos nos supermer-
cados. Até o próximo ano, a
companhia pretende investir
entre R$ 50 milhões e R$ 100 mi-
lhões apenas em marketing da
marca Friboi. A marca terá vá-
rias linhas de produtos, com
mais de 500 itens, entre ham-
búrgueres e embutidos. “Vamos
descontinuar algumas marcas
menores e concentrar algumas
outras nas linhas Friboi”, diz Ba-
tista. Os executivos do frigorífi-
co ainda estão debruçados so-
bre os projetos para definir
quais as novas linhas a serem

lançadas. Wesley Batista pôde
adiantar, apenas, que a defini-
ção sobre o novo leque de itens
deverá sair do papel em breve.

Embora o primeiro comercial
esteja no ar há cerca de vinte
dias, o empresário diz que ain-
da não foi possível mensurar re-
torno direto. Mas, explica ele,
faz parte dos planos já que, nes-
se momento, o objetivo é con-
ceituar a marca, mostrar que há
garantia de origem e que há his-
tória por trás do produto. “Tra-

ta-se de preparação de terreno
para o momento seguinte. Para
que na hora que viermos com
ações mais efetivas, de estímulo
à compra no ponto de venda, o
consumidor conheça a marca e
possa pedir no supermercado”.

A primeira campanha conta a
história do fundador da empre-
sa, José Batista Sobrinho, pai de
Wesley. Um ator interpreta
‘seu Zé’ (como é conhecido en-
tre os mais próximos) no mo-
mento que o empresário toma a

decisão de ampliar seus negó-
cios de Anápolis, em Goiás, pa-
ra Brasília, na época de sua cons-
trução. Segundo Wesley Batis-
ta, apesar de ser um produto
muito muito consumido pelo
brasileiro, ainda é um item sem
marca nos açougues. “É impor-
tante saber a origem da carne
para evitar riscos para a saúde”.
Das 40 milhões de cabeças que
o Brasil deve abater em 2011,
apenas metade passam por ins-
peção federal, diz Batista. ■

Os fãs de rock que estarão no
festival de música SWU, que
ocorre neste final de semana
em Paulínia, no interior de São
Paulo, serão os primeiros consu-
midores a ter contato com a em-
balagem mais ecológica que a
Coca-Cola Brasil pretende utili-
zar em seu portfólio nos próxi-
mos anos. A novidade chega ao
mercado brasileiro através da

marca de água Crystal e integra
a estratégia da empresa de tor-
nar reciclável 85% dos produ-
tos fabricados no país até 2014.

Durante o SWU, a previsão é
que 500 mil garrafas sejam co-
mercializadas. Entretanto, essa
nova embalagem só chegará aos
pontos de venda de São Paulo e
Minas Gerais apenas em janei-
ro. O motivo para a escolha des-
ses mercados é que a fabricação
e distribuição dos produtos será
realizada primeiro pela Femsa
Coca-Cola, empresa responsá-
vel pelos produtos da empresa
nessa região. Segundo a compa-
nhia, São Paulo corresponde a

50% de todo o volume de água
vendido pela empresa no país.

"Nossa intenção é que essa
embalagem esteja em outros
mercados brasileiros a partir do
segundo semestre de 2012", afir-
ma Anne Zehoul, gerente de
marketing da Coca-Cola Brasil.

Segundo a empresa, a nova
embalagem facilita o processo
de reciclagem por possibilitar a
torção do produto pelos consu-
midores reduzindo em até 37%
o volume da garrafa. Outros be-
nefícios ao meio ambiente são a
redução em 20% de PET utiliza-
do em sua fabricação e da ori-
gem de até 30% de sua matéria-

prima proveniente do etanol da
cana de açúcar e não do petró-
leo, como é usual. Segundo a
empresa, a troca reduz em 20%
as emissões de dióxido de carbo-
no na atmosfera.

Um dos benefícios do novo
produto ao meio ambiente ne-
cessita da contribuição do con-
sumidor em torcer a garrafa, a
Coca-Cola Brasil lançará uma
ação publicitária que, além de
divulgar o novo produto, abor-
dará também o processo de reci-
clagem da embalagem. CA cam-
panha é da agência NBS, e terá
filme, peças para mídia exterior
e ações nos pontos de venda. ■
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Mercado desconfia daHRT e ações caem

Reprodução

Coca-Cola lança embalagem ecológica no país

“É um produto que foi
lançado no Japão em 2009 e
que vem sendo desenvolvido
no mercado brasileiro
desde o início do ano”

JBS investirá até R$ 100 mi
para ter carne com grife

Além da propaganda,
frigorífico
estuda lançamento
de novas linhas
de produtos que
seriam lançadas
já a partir de 2012

Murillo Constantino

Campanha publicitária, a primeira da marca Friboi, vai até 2012 e faz parte da

estratégia do maior frigorífico do país de criar valor para as commodities que produz

Os operadores do mercado parecem não ter gostado nada das

últimas novidades anunciadas pela petrolífera HRT, na segunda-feira.

A descoberta de hidrocarbonetos na Bacia do Solimões — em

tese uma ótima notícia — caiu como uma bomba sobre os papéis

no pregão de ontem. O principal ponto analisado foi a ausência

de óleo nas amostras de calha do material. Na tarde desta

terça-feira, as ações da HRT perdiam 14,53%, cotadas a R$ 773,49.
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