
A recente aquisição da fábrica
de biscoitos Mabel pela america-
na PepsiCo, negociação estima-
da em R$ 800 milhões e a Mari-
lan, fabricante de biscoitos de
Marília, cuja venda poderá ser
anunciada nos próximos dias pa-
ra a PepsiCo, Bunge ou M. Dias
Branco, marcam uma nova fase
no setor de alimentos e bebidas.
A exemplo do que ocorre no se-
tor de farmácias, as marcas de
atuação regional ganham força
e viram alvo de compras de
grandes empresas.

Este fato se torna relevante
na pesquisa realizada pela Niel-
sen sobre a atuação de 12 cate-
gorias de marcas importantes
— com destaque para alimen-
tos e bebidas — no consumo do
Nordeste. A pesquisa mostra
que as marcas regionais, que
são as que têm 70% ou mais de
volume alocado na região, cres-
cem acima das nacionais. O es-
tudo foi feito com base de da-
dos de 2010 ante o ano anterior
e destaca produtos como água
mineral, café em pó, aguarden-
te e biscoitos, cujas marcas re-
gionais cresceram à casa dos
6,3% e as nacionais 1,2%. (veja
quadro acima).

O motivo da maior força dos
produtos regionais são os pre-

ços, mais acessíveis à popula-
ção local. “Quando a marca é lo-
cal, ela interage com o consumi-
dor local de forma direta”, afir-
ma Thais Castro, analista de
mercado da Nielsen.

Proximidade do varejo

Jaime Troiano, presidente do
grupo Troiano de Branding,
acredita que a vantagem logís-
tica das marcas regionais é ou-
tro fator fundamental, pois fa-
cilita a entrega nos locais em
que as marcas atuam e, conse-
quentemente, com redução de
custos. “Um total de 34% do
faturamento das categorias de

alimentos, limpeza, higiene e
bazar, provêm de marcas re-
gionais”, afirma.

Um exemplo disso, segundo
Troiano, é a marca de guaraná
Jesus, que nasceu no Maranhão
e, mesmo sendo comprada pela
Coca-Cola em 2001, continua
atuando com força, mas apenas
regionalmentel. A marca de bis-
coitos Aymoré é outro exem-
plo, pois a fabricante mineira
de biscoitos se associou à Dano-
ne em 1996 que, em 2005 anun-
ciou uma aliança para fundir as
atividades no ramo de biscoitos
com a Arcor na Argentina, Bra-
sil e Chile. ■

Após eleger a América Latina co-
mo foco para sua estratégia de
expansão internacional, a He-
ring acelera o passo para desen-
volver as operações nos merca-
dos com maior potencial para
crescimento, tendo a Colômbia
como forte candidata a um lu-
gar de destaque nos números da
companhia. “Fora do Brasil, a
Colômbia é um dos principais
mercados disponíveis, com mui-
to potencial para expansão...
Acreditamos que, no curto pra-
zo, deve ser um dos principais
mercados para a empresa”, afir-
ma o diretor comercial da vare-
jista têxtil, Ronaldo Loos.

A Hering anunciou a inaugu-
ração da primeira loja da rede
no Chile, na capital Santiago.
Além de outras duas lojas previs-
tas para serem inauguradas no
Chile até o final de 2012, a em-
presa planeja ingressar nos mer-
cados do Equador, Colômbia e
Peru, e ampliar operações na Bo-
lívia, Paraguai, Uruguai e Vene-
zuela. “A partir de abril do ano
que vem, boa parte das opera-
ções no Uruguai estarão adequa-
das com base no modelo brasi-
leiro”, afirmou o executivo. As
16 unidades que a companhia
tem fora do Brasil respondem
por entre 2% e 3% da receita.

Segundo Loos, as lojas da
América Latina apresentam o
mesmo potencial de vendas da-
quelas sediadas em território na-

cional, que registram de R$ 20
mil a R$ 23 mil por metro qua-
drado ao ano, em média.

“Existem diversas negocia-
ções em andamento nesses paí-
ses. A expectativa é de em 2012
desembarcar em um desses paí-
ses -Chile, Equador, Peru e,
principalmente, Colômbia- de
forma efetiva”, diz o diretor,
acrescentando que a prioridade
são as lojas de shoppings.

Ao mesmo tempo em que pla-
neja a expansão internacional, a
Hering segue reestruturando
suas marcas no Brasil, o que in-
clui a descontinuidade de algu-
mas operações sob a bandeira
PUC e o desenvolvimento da
marca dzarm. No final de outu-
bro, a companhia anunciou o
desenvolvimento da rede de lo-
jas Hering Kids, voltada ao pú-
blico infantil. Segundo Loos, a
empresa já concluiu a implanta-
ção das cinco lojas-piloto da
marca. ■ Reuters

Os planos de expansão da BRF
Brasil Foods ainda estão longe
de terminar. A empresa resul-
tante da fusão da Sadia com a
Perdigão anunciou ontem a
construção de uma fábrica de
margarinas em Pernambuco. O
investimento na unidade será
de R$ 140 milhões.

A capacidade produtiva ini-
cial da fábrica será de 8 mil tone-
ladas por mês. A unidade será
instalada dentro do complexo

industrial já operado pela em-
presa em Vitória de Santo An-
tão, a 50 quilômetros de Recife,
onde são produzidos embutidos
para toda região.

“A escolha do Nordeste para
construção da unidade visa
atender a demanda significati-

va e crescente na região. Além
disso, haverá ganhos em custos
de produção e distribuição, o
que nos permitirá oferecer aos
nordestinos produtos a preços
mais competitivos”, diz Wilson
Mello, vice-presidente de As-
suntos Corporativos da BRF.

Atualmente, o abastecimento
regional de margarinas é feito a
partir das unidades de Parana-
guá (PR) e Uberlândia (MG).

O início das obras está previs-
to para janeiro de 2012 e o início
das operações, para janeiro de
2013. A expectativa da empresa
é a de que, até 2015, o fatura-
mento da unidade atinja R$ 450
milhões ao ano. ■
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Basf estima vendas de ¤ 115 bilhões em 2020
impulsionadapor mercados emergentes

Hering quer vestir
os colombianos

Divulgação

SUSTENTABILIDADE

Plástico verde da Braskem ganha prêmio
da Câmara Americanade Comércio

Divulgação

Brasil Foods abre nova fábrica

Marcas regionais são
alvos de aquisições

A Basf aumentou em 25% a previsão de vendas para 2020, para

¤ 115 bilhões, apostando na demanda dos mercados emergentes.

A empresa prevê que o Ebitda atingirá ¤ 23 bilhões até 2020, ajudada

por cortes globais de custos. A longo prazo, os mercados emergentes

devem responder por 45% das vendas nos negócios principais de

produtos químicos e plásticos, excluindo as unidades de petróleo e gás.

Primeira loja da rede fora
do Brasil foi inaugurada no
Chile e a Colômbia se torna
a protagonista da expansão
na América Latina

Companhia anuncia investimento
de R$ 140 milhões na construção
de unidade de margarinas em
Santo Antão, próxima do Recife,
para atender a região Nordeste

“

O plástico verde da Braskem ganhou mais um prêmio de

sustentabilidade. Desta vez, o plástico feito do etanol de

cana-de-açúcar, que está sendo adotado como matéria-prima de

diversos produtos, levou o Prêmio Eco 2011, da Câmara Americana de

Comércio (Amcham) como o melhor projeto na categoria de produtos

e serviços, por sua contribuição para a redução do efeito estufa.

Produção local
permitirá à empresa
reduzir custos e ser
mais competitiva
no Nordeste

Movimentação no setor mostra que grandes empresas focam as locais
por se identificarem com o consumidor, além de preços mais acessíveis

A expectativa
é de em 2012
desembarcar em
um desses países —
Chile, Equador, Peru
e, principalmente,
Colômbia de
forma efetiva

Ronaldo Loos

Diretor comercial da Hering

Hering mantémofocoda

internacionalizaçãona

AméricaLatina,mas não

descartaoutrospaíses

Thais Moreira

tmoreira@brasileconomico.com.br REGIONAIS X NACIONAIS

Marcas regionais do Nordeste crescem mais que as nacionais e viram 
alvo de compras de grandes empresas
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