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Limpeza doméstica Portfólio deve passar dos atuais 60 para 80 produtos

Flora muda a marca Minuano
e planeja faturar R$ 1,2 bilhão

D I V U LG A Ç Ã O

Karla Schlieper, vice-presidente da Flora: “Pegamos o trabalho e jogamos fora”

Luciana Marinelli
De São Paulo

Com vendas anuais de R$ 600
milhões, a marca Minuano res-
ponde por 50% do faturamento da
Flora, fabricante de produtos de
limpeza e higiene da holding J&F,
controladora do frigorífico JBS. Por
essa fatia significativa, é possível
ter uma ideia da tensão que tomou
conta da equipe de marketing
quando pesquisas apontaram, em
janeiro, uma rejeição das consu-
midoras à nova proposta visual da
marca, que chegaria às gôndolas
dos supermercados em maio.
“Imagine o meu desespero”, diz
Karla Schlieper, vice-presidente de
marketing da área de cuidados
com a casa da Flora. “Pegamos o
trabalho e jogamos fora.”

Era necessário recomeçar do ze-
ro, pois o público dizia preferir o
duende verde, da antiga embala-
gem, às novas imagens. O projeto
incluía a criação de um novo logo-
tipo — o boneco verde era o ícone
principal dos rótulos dos produtos

até então —, e o redesenho das em-
balagens de quase 60 itens. “Mi -
nuano está no mercado há muito
tempo. Queríamos trazer moder-
nidade para a linha e unir dois seg-
mentos distintos — de limpeza de
roupa e limpeza de casa — em uma
única marca”, conta Karla.

A executiva recorreu ao desig-
ner paulista Mario Narita, que de-
senvolveu o que chama de “pro -
cesso límbico”  — uma metodolo-
gia que busca uma identidade vi-
sual que conecte o consumidor
emocionalmente à marca de seus
clientes (acessando o sistema
límbico do cérebro, conjunto de
estruturas responsáveis pelas
emoções). A novidade não é a me-
ta em si — ganhar o coração de
potenciais compradores sempre
foi uma aspiração da publicidade
—, mas a forma como o trabalho é
realizado. Grupos de consumido-
res são ouvidos aprovando ou re-
jeitando imagens e ícones desde
o início do processo, de acordo
com a sensação transmitida.

No caso da Flora, participaram

25 mulheres, de 25 a 45 anos, das
classes B e C, donas de casa, que já
compravam ou não os produtos
Minuano. No início, elas aponta-
ram pontos negativos e positivos
das embalagens existentes. De-
pois, foram expostas a imagens
relacionadas aos atributos que os
produtos pretendem transmitir
(como limpeza e frescor) e apon-
taram suas preferidas.

Os resultados alimentaram a
equipe de planejamento e criação
da agência Narita Design, que fez
16 logomarcas, submetidas nova-
mente às entrevistadas. No mode-
lo tradicional, em geral três op-
ções são avaliadas por consumi-
dores no fim do processo — a pré-
seleção é feita por executivos das
empresas contratantes. “I nv e r t e u -
se a ordem e dividimos [a criação]
com o consumidor desde o mo-
mento zero”, diz Karla.

Em dois meses, o trabalho esta-
va pronto e a nova logomarca —
um círculo com estrelas, que dão a
ideia de brilho, envolve o nome
Minuano —, estreou no varejo. Se-

gundo Karla, a partir do relança-
mento da linha, em maio, até ju-
lho, as vendas da marca acumula-
ram crescimento de 20% sobre
igual período do ano passado.
Com o novo visual, intensificação
da propaganda e aumento do
portfólio, que deve passar dos
atuais 60 para 80 produtos, a meta
é dobrar a receita da marca em, no
máximo, três anos — o que signifi-
cará atingir cerca de R$ 1,2 bilhão.

A ampliação do mix já contem-
plou a estreia em categorias como
sabão líquido para roupas, deter-
gente de louça superconcetrado e
limpador antimofo. E, segundo a
executiva, outras estão por vir até
o início do ano que vem. A estraté-
gia inclui também anúncios em
revista, rádio e TV — a marca esta-
va fora da mídia desde 2006 — e
ações nos pontos de venda.

Minuano é o carro-chefe, mas
não o único foco. A Flora, que fatu-
rou cerca de R$ 1,2 bilhão em 2011,
vem investindo em aquisições pa-
ra ampliar seu portfólio. Em outu-
bro do ano passado, comprou a

marca Assim, de sabão em pó, e
outros ativos de higiene e limpeza
da Hypermarcas, por R$ 140 mi-
lhões. Meses antes, em maio, havia
desembolsado R$ 350 milhões pa-
ra adquirir as marcas de higiene da

Bertin, incluindo Neutrox, OX,
Francis, Hydratta, Phytoderm, Ko-
lene e Karina — um conjunto de
mais de 600 itens. A empresa já
atuava no segmento de cuidados
pessoais com o sabonete Albany.

.

Para atrair mulher, a cor rosa não basta

GAIL OSKIN/AP

A P&G, dona da marca Gillette, nota que 70% das brasileiras que usam lâminas para depilar-se compram os produtos masculinos — a linha Venus é para elas

Higiene pessoal
Adriana Meyge
De São Paulo

Até agora, o que diferenciava
um aparelho de barbear e um pro-
duto para mulheres no mercado
brasileiro era meramente a cor. Em
novembro, a Procter & Gamble
(P&G) traz para o país a linha Ve-
nus, da Gillette, desenhada para a
depilação feminina, com o objeti-
vo de dobrar as vendas da catego-
ria em um ano. A companhia tam-
bém vai lançar no Brasil a linha
masculina mais sofisticada da
marca, a Gillette Fusion Proglide.

A expectativa da P&G é que, em
um ano, os itens femininos passem
a representar 15% das vendas de
Gillette no Brasil, frente aos 8%
atuais. No mesmo prazo, o plano é

aumentar a participação de mer-
cado da marca nesse segmento, de
70% para 81%. Esta é a fatia da P&G
nas vendas de lâminas masculinas.

Segundo Fernando Souza, ge-
rente de marketing de Gillette,
70% das brasileiras que usam lâ-
minas para depilar-se compram
os produtos masculinos, por não
enxergarem uma diferença nos
produtos ditos femininos. A linha
Gillette for Women, por exemplo,
só se diferencia pela cor rosa. “É a
primeira vez que vamos falar com
essas mulheres. Vemos um poten-
cial muito grande”, afirma.

Souza também vê espaço para
trazer novas consumidoras para
a categoria. Hoje, 89% das mulhe-
res usam lâminas para depilar al-
guma parte do corpo. “Ta m b é m
queremos crescer com quem usa
creme depilatório ou cera”, diz.

Em novembro, a companhia
vai lançar a campanha de marke-
ting da linha, com a cantora ame-
ricana Jennifer Lopez, que tam-
bém é a estrela de Venus nos Esta-
dos Unidos. O produto também
terá destaque no ponto de venda.

A linha Venus é formada por
quatro produtos: três aparelhos de
três lâminas e um gel para depilar.
Os aparelhos, nas cores azul claro
ou rosa, têm cabeça arredondada e
mais flexível, equipada com duas
faixas de proteção, com a promes-
sa de dar maior eficiência e segu-
rança ao ato de depilar. O cabo
também é melhor adaptado ao
uso feminino. Pesquisas da P&G
mostraram que o homem segura o
cabo de duas formas diferentes. A
mulher, por sua vez, usa o produto
em 26 posições diferentes.

As lâminas custam entre R$ 10 e

R$ 15, enquanto os itens da linha
Gillette for Women custam R$ 9.
Nos Estados Unidos, a linha Venus
foi lançada em 2001 e, em 2008,
ganhou versões de cinco lâminas.

A nova linha para o público
masculino, Gillette Fusion Pro-
glide, tem cinco lâminas, e seus
produtos vão custar R$ 35, en-
quanto um item da linha Mach 3,
de três lâminas, custa R$ 12.
“Nossa grande missão será fazer
‘trade up’ ”, diz Juliana Moretti,
gerente de marketing da Gillette.
Para o lançamento, a Procter &
Gamble vai trazer o tenista Roger
Federer, garoto-propaganda glo-
bal da marca, para o lançamento

A linha Venus é importada do
México, e a Fusion Proglide, dos
EUA. Geralmente, a Procter &
Gamble testa as novas marcas no
país e depois produz localmente.

Kellogg tem nova
estratégia para
crescer na China
Café da manhã
AP, de Nova York

A Kellog g espera transformar,
finalmente, os cereais em um item
importante do café da manhã na
China. A fabricante das marcas
Frosted Flakes, Pop-Tarts e dos
waffles Eggo, anuncia a formação
de uma joint venture para am-
pliar a distribuição de seus cereais
e petiscos no país em 2013. A
companhia americana diz que o
negócio vai usar a infraestrutura e
experiência local da Wilmar Inter-
national, uma empresa de agro-
negócios sediada em Cingapura.

A Kellogg pretende usar o acor-
do para vender as batatas fritas
Pringles, que ela adquiriu este ano
com o objetivo de ampliar seus
negócios internacionais. Atual-
mente, a Kellogg obtém a maior
parte de sua receita na América do
Norte, onde o crescimento da in-
dústria de alimentos embalados
tem sido relativamente fraco. Mas
assim como outras companhias, a
Kellogg está cada vez mais de olho
em mercados em desenvolvimen-
to como a China e a Índia, onde o
apetite por alimentos processa-
dos cresce rapidamente.

A Kellogg observa que a China
deverá ser o maior mercado de be-
bidas e alimentos do mundo den-
tro de cinco anos, uma vez que as
fileiras de consumidores da classe
média continuarão se multipli-
cando nas grandes cidades. Quan-
to aos cereais, a companhia diz
que o consumo cresce na medida
em que o leite passa a participar
mais da dieta dessas populações.

Mesmo assim, escândalos do
passado envolvendo leite conta-
minado continuam sendo um
grande obstáculo para os fabri-
cantes de cereais, diz Paul French,
estrategista para o mercado chi-
nês da firma de pesquisas Mintel.

“Há algum tempo eles vêm
tentando fazer os chineses comer
cereais”, diz ele. Outro obstáculo,
segundo French, é que na China
o leite não tem o mesmo sabor
dos Estados Unidos porque vem
acrescido de água e aditivos.

French diz que quando os con-
sumidores chineses de classe mé-
dia comem cereais, normalmen-
te optam por marcas em que os
cereais são misturadas a nozes e
frutas secas (muesli), em vez dos
flocos de milho, pois eles têm
uma relação maior com produ-
tos locais. Ele observa que a pro-
dutora chinesa de alimentos
Bright Foods adquiriu este ano

uma fatia majoritária na Weeta -
bix, que fabrica o muesli Alpen.

French diz que as fabricantes de
cereais estão tendo mais sucesso
vendendo barras de cereais para o
café da manhã, que não exigem
leite e podem ser comercializadas
como energéticos. Mesmo assim, a
Kellogg vê potencial de crescimen-
to. O mercado chinês de cereais de-
verá chegar a US$ 225,4 milhões
este ano, mais que o dobro de cin-
co anos atrás, segundo a Euromo -
nitor International. Isso ainda é
apenas uma fração do mercado de
cereais dos Estados Unidos, esti-
mado em US$ 9,99 bilhões.

Um representante da Kellogg
disse que a companhia já vende
na China marcas como Frosted
Flakes, Rice Krispies e Special K.
A General Mills, fabricante dos
cereais Cheerios e Wheaties, já
possui uma joint venture com a
Nestlé chamada Cereal Partners
Worldwide, que vende vários de
seus produtos na China.

Com a batata Pringles, que é
vendida em mais de 140 países, a
Kellogg está querendo ir além da
mesa do café da manhã. O negó-
cio envolvendo a Pringles catapul-
tou a Kellogg para o posto de se-
gunda maior fabricante de salga-
dinhos do mundo, perdendo ape-
nas para a Frito-Lay da Pe p s i C o.

A Pringles já está presente na
China, mas a Frito-Lay tem sido
muito mais agressiva, oferecen-
do sabores que atendem ao pa-
ladar chinês, segundo afirma
French. Estes incluem sabores
como o frutos do mar, popular
em várias regiões, além de sabo-
res estrangeiros como o “pre -
sunto italiano” e “carne do Te-
xas”, que os chineses podem
achar exóticos, segundo French.

Esta não é a primeira tentativa
da Kellogg de crescer na China.
A companhia comprou a
Zhenghang em 2008, mas ven-
deu a fabricante chinesa de pe-
tiscos este ano, após fazer uma
revisão de sua posição no país.

A Kellogg pretende começar a
operar sua joint venture com a
Wilmar na China em 1º de janei-
ro, dependendo das aprovações
reguladoras. A Wilmar Interna-
tional é uma unidade da Yi h a i
Kerry Investments C o.

Por enquanto, a Europa conti-
nua sendo o maior mercado in-
ternacional da Kellogg. Mas a
companhia está sentindo uma
fraqueza na região, onde as ven-
das internacionais caíram 3,8%
no segundo trimestre.( Tr a d u ç ã o
de Mario Zamarian)

Lucro da Prada sobe 59%
L u xo
Tatiane Bortolozi
De São Paulo

O lucro da marca italiana de
moda Prada aumentou 59% no
primeiro semestre, na compara-
ção com igual período de 2011. O
montante alcançou € 286,4 mi-
lhões, ante os € 179,5 milhões re-
gistrados um ano antes.

Apesar do crescimento, o ga-
nho ficou abaixo do projetado
pelo Barclays. O banco estimava
lucro líquido de € 301 milhões
de janeiro a junho, uma alta de
67,5% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado.

A receita líquida da compa-

nhia totalizou € 1,55 bilhão,
uma expansão de 36% sobre os €
1,13 bilhão reportados um ano
antes. O aumento veio pratica-
mente em linha com o esperado
pelo Barclays.

No mês passado, a empresa re-
velou que a região da Ásia-Pacífi-
co puxou o crescimento das ven-
das no semestre, com alta de 45%.
Na Europa, houve aumento de
37%, ajudado pelas compras de
produtos por turistas de merca-
dos emergentes.

O lucro antes de juros, impos-
tos, depreciação e amortização
(Ebitda, na sigla em inglês) avan-
çou 49% sobre igual período do
ano anterior e atingiu € 469,4 mi-
lhões. (Com Dow Jones)

Curtas

Aquisição da Dufry
A Dufr y, multinacional suíça

que opera lojas em aeroportos
com isenção de impostos, infor-
mou ontem que está em negocia-
ções para comprar 51% do negó-
cio de varejo de viagem do grupo
grego Folli Follie, sem dar mais
detalhes. “A Dufry divulgará no-
vas informações de acordo com a
lei”, informou a companhia em
comunicado à Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM). Em anún-
cio semelhante à Bolsa de Atenas,
a Folli observou que “a conclusão
final das negociações (sairá) em
duas ou três semanas”, de acordo
com a Reuters. Com 90 lojas, a
Folli teve vendas de € 290 mi-
lhões no ano passado.

Coca-Cola compra
A americana Coca-Cola infor -

mou ontem que completou a
aquisição de cerca de metade da
fabricante de bebidas Au j a n , da
Arábia Saudita, por aproximada-
mente US$ 980 milhões. O acordo,
que amplia a linha de sucos da fa-
bricante de refrigerantes, foi
anunciado originalmente em de-
zembro do ano passado. A Aujan
vende a popular marca Rani, de
suco a base de frutas, e a Barbican,
bebida não alcoólica feita de mal-
te, em todo o Oriente Médio. A em-
presa também possui a licença re-
gional da marca britânica Vimto,
um suco usado por muitos muçul-
manos na celebração do Rama-
dan, informou a Bloomberg.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 set. 2012, Empresas, p. B4.




