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e o Brasil é a bola da vez do mundo, 
o Nordeste é a bola da vez do Bra

sil." Essa afirmação é do diretor comercial 
da Nielsen, empresa global de pesquisa 
de informações e mídia, Mario Ruggiero. 
De acordo com os dados do instituto, o 
crescimento no consumo de 140 produ
tos pesquisados pela Nielsen cresceu 25% 
no Brasil, desde 2004. No Nordeste, o au
mento foi de 36%, 11 pontos percentuais 
acima da média nacional. "Não é à toa 
que as multinacionais estão disputando 

o mercado com as marcas regionais. Es
tá todo mundo com foco na região, quem 
ainda não percebeu esse movimento vai 
perder mercado" afirma Ruggiero. 

Não é difícil entender o entusiasmo com 
o Nordeste. São 53 milhões de habitantes 
e o Produto Interno Bruto (PIB) da região 
cresceu 37,1% entre 2003 e 2010, desem
penho superior à média brasileira, que f i 
cou em 32,2%. Se fosse um país, o Nordeste 
ocuparia a 39a economia no ranking mun
dial. "A população é maior do que a da Co

lômbia. Um enorme potencial de cresci
mento para qualquer marca" afirma Bar
bara Miranda, diretora-geral da subsidiária 
da Kraft Foods Brasil no Norte e Nordeste. 

De acordo com o presidente da Niel
sen, Eduardo Ragasol, que fez uma apre
sentação na Bahia, em abril, durante o fó
rum Nordeste. A Bola da Vez, a velocida
de de consumo na região foi cinco vezes 
maior do que a média nacional de 2004 a 
2010. Apesar de os dados mais recentes da 
Nielsen, para 2011, apontarem uma desa
celeração do consumo em todo o País, o 
Nordeste manteve a média brasileira. O 
acumulado do primeiro semestre deste 
ano, comparado ao mesmo período de 
2010, aponta que todas as categorias de 
produtos cresceram em consumo uma 
média de 2% em todo o Brasil e no Nor
deste não foi diferente. Se comparado ao 
primeiro semestre de 2010 com o de 2009, 
o percentual de crescimento foi de 6%. 

Para as marcas que estão interessa
das no potencial da classe C, o Nordeste 
também mostra o seu poder. Em agos
to, o Instituto Data Popular divulgou um 
estudo que aponta que a região teve o 
maior crescimento proporcionalmente 
ao número de habitantes da classe C. O 
aumento, entre 2002 e 2009, foi de 50%. 
A pesquisa mostra que três em cada dez 
pessoas que ingressam na nova classe mé
dia são nordestinas. Segundo a Nielsen, 
no Nordeste, 64% do consumo vem dos 
consumidores de baixa renda, enquanto 
no Brasil o percentual é de 36%. 

A economia e a população consumi
dora da famosa classe C estão na curva de 
ascensão e, consequentemente, o consu
mo de produtos pessoais segue esse mo
mento positivo. O Ibope Media realizou 
um estudo "single source" sobre o consu
mo de produtos, serviços e mídia, estilo 
de vida e características sociodemográ-
ficas, o Target Group Index, que mostra 
que a categoria compras pessoais repre
senta 73% do consumo nos últimos 12 
meses no Brasil. Em Salvador, o número 
salta para 80%, em Recife, 77%, e em For
taleza, 75%. Para a pesquisa foram entre
vistadas pessoas de ambos os sexos das 
classes A/B, C e D/E das regiões metro
politanas de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, 
Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e nos 
interiores de São Paulo e das regiões Sul 
e Sudeste, com idades entre 12 e 75 anos. 

O desenvolvimento da região repercute 
diretamente no otimismo da população. 
De acordo com o Ibope Media, enquanto 
83% da população de 12 a 75 anos de ida
de que vive nas principais regiões metro
politanas brasileiras e no interior do Sul 
e do Sudeste acredita que a situação es
tará melhor daqui a um ano, no Nordes
te esse otimismo é ainda maior. Segundo 
o estudo Regionalismos, considerando 
a população das regiões metropolitanas 
nordestinas, o otimismo chega a 89% em 
Fortaleza, 90% em Recife e 92% em Salva
dor. A sensação de que a realidade eco
nômica já evoluiu é mais alta em Forta
leza, região em que 70% acreditam que a 
situação é hoje melhor do que há um ano. 

Investimentos 
Segundo Ruggiero, da Nielsen, o cresci

mento acelerado do Nordeste vem dos in
vestimentos públicos e privados, de ações 
desde Bolsa Família e projetos de infraes-
trutura até aportes de grandes empresas 
como Fiat, Nestlé, Danone, Kraft Foods, 

Ambev e Kimberly-Clark, em construção 
de parques fabris e unidades comerciais e 
de distribuição. 

Apenas a Fiat irá injetar até 2014, na 
nova fábrica no município de Goiana, em 
Pernambuco, R$ 3 bilhões. A unidade se
rá a segunda maior da marca no Brasil. 
O polo fabril, instalado em 14 milhões 
de metros quadrados, depois que estiver 
funcionando terá capacidade de produzir 
200 mi l veículos por ano e chegará a ge
rar aproximadamente 3,5 mi l empregos 
diretos, além de estender sua influência 
para outros setores e negócios, uma vez 
que deve atrair cerca de 60 fornecedo
res para o entorno das suas instalações. 

"O Nordeste é de extrema importância 
para a Fiat porque há 15 anos somos líder 
de mercado na região, enquanto no Brasil 
alcançamos a liderança há nove anos. Nos 
últimos quatro anos, as vendas de carros 
novos em capitais nordestinas cresceram 
mais do que a média nacional" explica 
João Batista Ciaco, diretor de publicida
de e marketing de relacionamento da Fiat. 

Segundo Ciaco, o desenvolvimento do 
Nordeste, que cresce acima da média bra
sileira, reflete diretamente no aumento do 
poder aquisitivo da população local, que 
ganha maior potencial de consumo. "A re
gião tem ainda uma grande possibilida
de de sustentar esse crescimento durante 
muitos anos, aumentando assim a deman
da, o que justifica a atenção da Fiat a esse 
mercado" diz. 

Em 2010, para maximizar a estratégia 
de acessibilidade do consumidor Nordes
tino, a Danone também inaugurou uma 
nova fábrica na região, em Maracanaú, 
no Ceará. Além de modernizar o Centro 
de Distribuição de Salvador, no Estado 
da Bahia, e inaugurar, em 2008, dois cen
tros de distribuição em Recife, no Estado 
de Pernambuco, e Fortaleza, no Estado 
do Ceará. "A região Nordeste concentra 
30% da população brasileira e, ao mesmo 
tempo, oferece grande potencial de cres
cimento no que diz respeito ao consumo 
de produtos lácteos. Em 2007, quando se 
iniciou a nossa estratégia de crescimen
to na região, enquanto a média de con
sumo de produtos lácteos frescos do bra
sileiro era de 5,2 kg per capita por ano, a 
média do consumidor nordestino era de 
2,9 kg por habitante ao ano" explica Ce
cília Bottai-Mondino, gerente de marke
ting da Danone, responsável por Nordeste. 

A relação da Kraft Foods com o Nordes
te não começou este ano, quando a nova 
fábrica da empresa iniciou operação. Em 
2004, a companhia decidiu fazer um teste 
de mercado na região. "Nós sabíamos que 
o que estava sendo feito funcionava no Sul 
e Sudeste, mas não no Nordeste, sem falar 
na dificuldade de distribuição" afirma Bar
bara Miranda. O teste contou com uma pe
quena equipe para entender os hábitos dos 
consumidores, focada em estudar sabores 
diferentes e precificação, comercialização 
e comunicação ajustada à realidade local. 

Em 2005 a companhia criou a sua pri 
meira unidade de negócios, com equi
pes de marketing e vendas focadas. "Es
sa operação foi crescendo muito rápido. 
O conhecimento da região com uma es
trutura local deu resultados. No início de 
2010, começamos a construção da fábri
ca, que é o complemento desse novo mo
delo de negócios que ainda não existia na 
companhia" afirma Barbara. 

A fábrica que começou a operar em 
maio deste ano na cidade de Vitória 
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de Santo Antão, em Pernambuco, ocu
pa uma área de 300 mi l metros quadra
dos e é a segunda maior da empresa no 
Brasil, perdendo apenas para a planta de 
Curitiba. O investimento foi de R$ 100 mi 
lhões, um dos maiores já realizados pela 
companhia no país. São mil funcionários. 
Em menos de um ano de funcionamen
to, a Kraft já anunciou um investimento 
de mais R$ 50 milhões para a expansão 
da planta. Hoje, o modelo de negócio da 
empresa é diferente. Foi criada a primeira 
subsidiária para atender a demanda dos 
16 Estados do Norte e Nordeste. 

Investimentos que representaram re
sultados reais no faturamento de suas 
marcas. De acordo com dados da Nielsen, 
até julho de 2011, os chocolates, do seg
mento bite size, cresceu em faturamento 
14% no Nordeste. A Kraft com o Bis abo
canha 77% desse mercado. O segmento 
de bombons, no qual a marca é líder com 
43%, cresceu 9,8%. Em outras categorias, 
como tablets houve um crescimento do 
faturamento no Nordeste de 13,5% até 
julho. Os produtos da Kraft representam 
31,5% dessa categoria. 

G e s t ã o com sinergia 
Apesar de ser uma subsidiária da com

panhia brasileira, a unidade Norte e Nor
deste da Kraft Foods Brasil utiliza recursos 
compartilhados e trabalha em sinergia com 
a empresa com sede em São Paulo. No Nor
deste, a companhia compete nos principais 
segmentos do Brasil, com chocolates, bis
coito salgado, bebidas em pó, gomas e balas. 

De acordo com Barbara, o diferencial 
foi ter um escritório local e pessoas da re
gião trabalhando para a companhia, des
vendou mitos e acelerou o crescimento 

das marcas. "Hoje, 70% dos nossos m i l 
funcionários são nordestinos. É difícil 
alguém de fora entender o que acontece 
aqui" afirma. Segundo ela, alguns mitos 
que existiam sobre o consumidor como: 
"o importante é o preço, não a qualida
de" foram por água abaixo na experiên
cia da Kraft na região. "A relação preço e 
qualidade é fundamental. Para marcas 
com um desembolso mais alto, quando 
começamos a adequar as unidades que 
disponibilizamos para a venda, consegui
mos chegar a uma equação que permite 
ao consumidor participar desse consumo. 
Quando a qualidade atende à expectati
va, ele se torna fiel" avalia. 

A estratégia de comunicação da Kraft 
acontece em São Paulo para todo o Pa
ís. "Nós participamos do processo suge
rindo ajustes que são importantes para 
a comunicação local. São detalhes, al
gumas vezes uma frase" diz. A estratégia 
vale para marcas já consolidadas, mas, 
em alguns casos — por exemplo, para 
produtos mais recentes que necessitam 
de uma maior sinergia com a região —, 
é possível criar campanhas locais. "Re
centemente criamos dois filmes para a 
marca Bis que só foram divulgados no 
Nordeste." Na Kraft, a região representa 
cerca de 20% dos investimentos publici
tários da empresa no Brasil. 

Para as ações de comunicação, a Kraft 
trabalha com as agências Plano B, Grupo-
nove e Hagua, todas pernambucanas. "Es
colhemos parceiros mais próximos ao nos
so escritório" afirma Barbara. E comple
menta: "Várias questões nos fizeram optar 
pelo Estado de Pernambuco, que já tinha 
um crescimento de PIB acelerado. A posi
ção geográfica também contou porque f i 

ca em uma área central da região. Constru
ímos a fábrica próxima ao Porto de Suape, 
que pode se transformar em um ponto de 
escoamento da nossa produção para outras 
partes do País. Além da relação com o go
verno do Estado, que foi muito profissional 
e nos ofereceu incentivos fiscais" explica. 

O trabalho da Fiat na região é antigo, 
mas agora com a nova fábrica irá ser in 
tensificado. A empresa opera na região 
há mais de dez anos com um escritório 
regional que atende a todos os Estados, 
com exceção do Maranhão, sul e oeste da 
Bahia. No Nordeste conta com agências 
parceiras para desenvolver suas ações de 
comunicação principalmente voltadas 
para o varejo. As ações de comunicação 
da marca na região são divididas em Re
cife, com a agência Ampla, em Salvador 
com a OCP e em Fortaleza com a PHD. 
Assim como a estratégia de comunicação, 
o budget da Fiat para a regional Nordeste 
é focado nas ações de varejo e pós-venda. 

"É de estrema importância que as pe
ças de comunicação falem a língua de ca
da público, que tenham essa sintonia. É 
um modelo que adotamos há alguns anos 
para nossa comunicação de varejo e que 
tem sido fundamental para a Fiat" afirma 
Ciaco. Segundo ele, as campanhas con
ceito, que visam falar da marca, do pro
duto e da ideia que está por trás de um 
novo lançamento segue um padrão ado
tado em todo o País. "É uma mensagem 
única, geralmente com apelo nacional. 
Já quando falamos do varejo, em cada 
região falamos com públicos diferentes 
e destacamos ofertas que acontecem lo
calmente. Por isso, é um trabalho diferen
ciado que exige a atuação dos parceiros 
locais',' explica. 

A Kimberly-Clark despertou para o po
der de consumo do Nordeste há quatro 
anos, quando criou a unidade de negó
cios do Norte e Nordeste. "Começamos 
fazendo um piloto na região que identi
ficou que o negócio centralizado em São 
Paulo estava trazendo boas oportunida
des, mas não as melhores. Estávamos dei
xando muita coisa passar" avalia Cássio 
Silva, gerente de marketing e trade da uni
dade de negócios da Kimberly-Clark no 
Norte e Nordeste. 

No piloto, a empresa descobriu que a 
região buscava uma comunicação com 
linguagem mais local, a precificação pre
cisava ser diferente, a aproximação com 
o trade maior e existia uma carência dos 
varejistas de receber campanhas mais ino
vadoras e customizadas. "Em dois anos, 
a empresa mudou o modelo de negócio 
criando uma estratégia de regionalização. 
Norte e Nordeste foram os primeiros, de
pois vieram São Paulo e Sul, Centro, que 
abrange Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
Minas Gerais, e Centro-Oeste" diz Silva. 

A Kimberly-Clark tem marcas posicio
nadas no mercado nacional e regional co
mo Fraldas Huggies Turma da Monica, In-
timus, Neve e Plenitud. "Com o desenvol
vimento acelerado da região essas marcas 
entram cada vez mais na consideração 
de compra dos shoppers, mas em nossa 
visão não podemos esperar que somen
te as ações nacionais e a conjuntura eco
nômica favorável direcionem a demanda, 
por isso, temos uma Business Unit sedia
da em Recife" explica Silva. 

A unidade é responsável por gerar ne
gócios e conhecer o consumidor local
mente nas diferentes microrregiões de 
Nordeste e Norte. Com essa estrutu-
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ra, são desenvolvidas ações completa
mente regionalizadas, em contato direto 
com o consumidor. "Nós temos um ma
rketing com alinhamento central, mas 
quando regionalizamos a comunicação 
vemos as peculiaridades de cada lugar. 
Existe um gap grande do que se enten
de no Brasil para o que se entende local
mente" explica. 

A estratégia de comunicação é focada 
em reforçar as mensagens nacionais pa
ra o consumidor regional. "Temos pes
quisas direcionadas para o Nordeste, na 
busca de identificar as necessidades do 
shopper e do consumidor no que tange 
à frequência de uso, formação de preço, 
sensibilidade à promoção e formas de 
comunicação. Com base nessas oportu
nidades temos um plano de comunica
ção e ativação das marcas regional que 
complementa o nosso plano nacional" 
afirma Silva. 

A gestão da comunicação acontece 
com reforços regionais aos planos de
senvolvidos pela Ogilvy que é o parceiro 
global da empresa. De acordo com Silva, 
com uma equipe própria e sete agências 
espalhadas no Norte e Nordeste em Es
tados como Manaus, Pernambuco, Bahia 
e Ceará — com agências como RGA, pa
ra marca Intimus, e Hagua, para fraldas 
—, a Kimberly-Clark chega ao consumi
dor e ao trade de forma mais inteligente, 
rápida, próxima e alinhada. "Em resumo 
somos mais assertivos, pois trabalhamos 
as necessidades onde elas estão." 

A empresa possui um budget dedica
do ao Nordeste, adicional aos investimen
tos nacional que é rateado entre todas as 
regiões do País. "Isso tem feito com que 
possamos, por exemplo, destacar porta-
vozes regionais para as nossas marcas co
mo é o caso da blogueira pernambucana 
Camila Coutinho para a marca Intimus. 
O Blog Garotas Estúpidas é um exemplo 
de sucesso em nossa estratégia de dar 
uma cara regional para as nossas marcas." 

A Danone adota ações de comunica
ção exclusivas para o consumidor nor
destino. Com o objetivo de estabelecer 
uma aproximação qualitativa com o mer
cado e com o consumidor, foram desen
volvidas ações customizadas, tanto pa
ra a mídia quanto para interação direta 
com o consumidor. Adaptando-se à l in 
guagem e aos costumes locais, a empre
sa investe em merchandising em progra
mas de grande audiência para anunciar 
os produtos. 

A empresa também investe em conteú
dos e formatos planejados e executados 
de acordo com o perfil das mídias locais, 
com o apoio de uma agência local para 
criação de iniciativas de merchandising 
e ativação das marcas. "Além da identifi
cação imediata com os apresentadores, 
figuras de alta popularidade, que alcan
çam a forma de falar de cada região e con
seguem uma grande audiência, o tempo 
de exposição dos produtos no programa 
é de 90 segundos, enquanto um comer
cial tradicional de TV tem apenas 30 se
gundos" diz. 

Na região, a Danone conta com o apoio 
de agências regionais, como a Hagua e 
a RGA. A gestão das agências é feita pe
lo time de marketing Nordeste, baseado 
em São Paulo e com escritório em Reci
fe, Pernambuco. 

Sotaque nordestino 
Empresas como a Nestlé, utilizaram 

uma estratégia diferente para atrair os 
consumidores nordestinos. O Nescafé, 
por exemplo, tem o mesmo sabor em to
das as partes do mundo. Só não no Nor
te e Nordeste. Para as duas regiões, foi 
criado o Nescafé Dolca, um café solúvel 
mais suave, que se adapta ao paladar dos 
consumidores. 

Desde 2003, a Nestlé realiza um pro
jeto de regionalização, com ações, pro
gramas e produtos específicos para ca
da região, com o objetivo de atender os 

hábitos de consumo locais e até mesmo 
as necessidades nutricionais das diferen
tes regiões do País. Além do Nescafé mais 
suave, a empresa criou o produto lácteo 
Ideal, de 200 g, enriquecido com ferro, 
cálcio e vitaminas A, C e D, especialmen
te para atender as carências nutricionais 
da população. 

Em comemoração às festas de São João, 
a Nestlé também lançou, em 2008, uma 
edição limitada de Moça Fiesta Doce de 
Leite com Coco e ainda elaborou rótu
lo especial para o tradicional Leite Con
densado, com a camponesa, símbolo da 
marca, vestida de trajes juninos. Além 
disso, em 2010, lançou uma edição l imi 
tada do biscoito Bono, no sabor Canjica 
— uma exclusividade para o consumidor 
nordestino. Também em 2010, a Nestlé 
lançou exclusivamente para as regiões 
Norte e Nordeste os panetones Classic 
e Frutas Cristalizadas em embalagens 
de 400 gramas. "Pesquisas apontam que 
mais da metade dos produtos consumi
dos naquelas regiões tem esta gramatu-
ra" afirma a Nestlé Brasil. 

A Danone também decidiu investir em 
novos produtos para atender à demanda 
dos consumidores da região. Lançado em 
2009, o Danoninho Cremoso, rico em vita
minas e minerais, contém nutrientes ne
cessários para ajudar a combater as ca
rências na alimentação das crianças da 
região. "A fórmula do produto é baseada 
nos resultados do Estudo Nutri-Brasil In
fância, uma pesquisa inédita que mapeou 
as carências e os excessos na alimentação 
das crianças brasileiras. Entre as univer
sidades participantes, duas são nordes
tinas: a Universidade de Pernambuco e 
a Universidade do Rio Grande do Norte" 
explica Cecília. 

O Estudo Nutri-Brasil Infância acom
panhou 3.111 crianças na fase pré-esco-
lar (2 a 6 anos), em escolas e creches das 
redes públicas e privadas de oito Estados 
brasileiros — Amazonas, Rio Grande do 
Norte, Pernambuco, Mato Grosso, Minas 

Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul — e do Distrito Federal. 

Para realizar o lançamento, a Danone 
também pesquisou o mercado, os hábi
tos e as preferências de consumo na re
gião e detectou a necessidade de oferecer 
um produto específico, com o padrão de 
sabor, cremosidade e nutrição. "Danoni
nho Cremoso é o resultado desse esforço 
da Danone para desenvolvimento de um 
produto adequado regionalmente e marca 
a evolução do segmento de produtos lác
teos no Nordeste" explica Rodrigo Chai-
movich, gerente de marketing da Danone. 

Para proporcionar acesso aos produ
tos ao maior número de consumidores 
nordestinos, a Danone também oferece 
embalagens acessíveis, apenas para a re
gião, como o Activia, por R$ 0,79; o Dano
ninho, por R$ 0,99. Além disso, os consu
midores da região contam com o lança
mento de Corpus unitário, por R$ 0,49. 
Em 2011, foram realizados outros dois 
lançamentos exclusivos para o consumi
dor da região, Danone Unitário e Danito 
Stick, por R$ 0,49. 

A estratégia faz sentido. De acordo com 
a pesquisa da Nielsen, as companhias de 
alimentos e bebidas que investiram em 
produtos diferenciados para o merca
do nordestino tiveram um aumento mé
dio no faturamento de 12,9% de janeiro a 
agosto de 2010. As outras cresceram bem 
menos, entre 0,8% e 5,5% em relação ao 
mesmo período. 

De acordo com o Ibope Media, os nor
destinos têm preferências e atitudes sin
gulares em seus hábitos de compras. De 
um modo geral, eles se dizem satisfeitos 
com a realização de compras, gostam de 
marcas divertidas e aprovam os produ
tos anunciados por celebridades, em um 
percentual de concordância superior ao 
de outras regiões brasileiras. 

Na região metropolitana de Recife en
contram-se os que são mais fiéis às mar
cas conhecidas, tradicionais e refinadas, 
enquanto em Fortaleza e Salvador há uma 
inclinação um pouco maior por conhecer 
novas marcas. Em Salvador, os consumi
dores assumem se preocupar mais com a 
moda. Em Fortaleza, há uma proporção 
maior que em outras regiões de pessoas 
que preferem comprar a prazo. 

É uma região singular, com caracterís
ticas próprias, cultura, hábitos e lingua
gem diferenciados. As grandes marcas já 
perceberam que é preciso entender suas 
peculiaridades e conquistar esse consu
midor cada dia com maior poder de com
pra e ávido por atenção. Quem ainda não 
entendeu essa mecânica já está se movi
mentando para correr atrás do prejuízo. 
"Muitas empresas que estamos conver
sando já incluíram nos seus planos estra
tégicos o Nordeste, porque entenderam 
que estão perdendo mercado" diz Mario 
Ruggiero, da Nielsen. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Nordeste, São Paulo, p. 4-8, 14 nov. 2011.




