
nação por produtos de limpeza na fábrica 
de Guarulhos, em 2011, mais de 30 pesso-
as que ingeriram o produto foram parar no 
hospital e a empresa acabou multada em 
R$ 420 mil pelo Ministério Público do Es-
tado do Rio Grande do Sul, onde foram re-
gistrados os casos. "São duas marcas mui-
to distintas, apesar de uma ser diminutivo 
da outra. Os públicos são diferentes" ga-
rante Patricia. "A crise passou, aprendiza-
do sempre tem, mas estamos supertran-
quilos, com marcas fortes tanto de Toddy 
quanto de Toddynho" 

Evolução e aprendizado 
De acordo com a vice-presidente de mar-

keting da PepsiCo, o futuro da marca é pro-
missor, tanto na categoria original quanto 
nas novas. "Em achocolatados, estamos 
sempre ganhando participação de mer-
cado, o que é o objetivo final. Já o merca-
do de biscoitos tem outra dinâmica e mui-
to mais segmentação, mas estamos muito 
felizes com o resultado" avalia a executiva, 
para quem nem a crise com Toddynho, há 
dois anos, chegou a respingar no bom de-
sempenho de Toddy. Por conta da contami-

Não se sabe exatamente a data em que 
Toddy foi lançado no mercado — al-

guns registros apontam para 1930. A ori-
gem cosmopolita do produto, porém, é 
bem conhecida. Inspirado em bebidas es-
cocesas e caribenhas, foi criado pelo vene-
zuelano Pedro Erasmo, que vivia em Por-
to Rico e migrou para os Estados Unidos. 
No Brasil, o produto chegou em 1933. A 
despeito de ser uma marca octogenária, 
Toddy está cada vez mais jovem, numa es-
tratégia colocada em prática há quase dez 
anos, com uma medida ousada da PepsiCo, 
que incorporou o rótulo ao seu portfó-
lio após aquisição da Quaker, há 13 anos. 

Em 2004, a empresa decidiu mudar o seu 
foco de atenção das mães, que efetivam a 
compra do produto no ponto de venda, pa-
ra adolescentes entre 16 e 17 anos. Na co-
municação, com a então PeraltaStrawrberry 
Frog e a R/GA (online), foram introduzi-
das as vacas como personagens. De sua 
forma "normal" adotada inicialmente, os 
animais foram ganhando em fantasia até 
se tornarem uma dupla de amigos, sobre 
duas patas, que fazem e acontecem — há 
um mês, a marca adotou o slogan "Toddy 
vai causar" criado pela Loducca que, des-
de o fim de 2012, concentra as contas off-
-line e digital da marca. 

Todo o processo foi acompanhado de 
muitas pesquisas com consumidores, tanto 
com o público "shopper" as mães, quanto 
com os adolescentes. De acordo com Pa-
tricia Kastrup, vice-presidente de marke-
ting da PepsiCo, o crescimento de 12 pon-
tos em market share de 2004 para cá prova 
que valeu a pena correr os riscos implícitos 
em toda mudança. Hoje, a marca está em 
segundo lugar no mercado nacional, atrás 
de Nescau (da Nestlé). A PepsiCo afirma 
ser líder em três regiões Nielsen (São Pau-
lo capital, Centro-Oeste e interior de Rio 
de Janeiro e Minas Gerais), citando dado 
fornecido pelo instituto. 

A comunicação com o novo target con-
tribuiu para valorizar até atributos que, por 
vezes, em sua história, já foram vistos co-
mo negativos, como a fórmula do produ-
to, que não dilui 100%. "Hoje, o compor-
tamento desse jovem é 'quero meu Toddy". 
Nas casas, não é só mais um achocolatado, 
ganhou nome" comemora Patricia. 

Novos produtos 
O impulso que a companhia conseguiu 

dar à vida de Toddy no mercado brasilei-
ro, a partir do sucesso no diálogo estabe-
lecido com os adolescentes, criou condi-
ções para a PepsiCo explorar a marca em 
novas categorias. A compra da Mabel, em 
novembro de 2011, tomaram os biscoitos 
uma oportunidade alinhada com a capa-
cidade de produção incorporada. 

Os primeiros lançamentos, no ano pas-
sado, foram Toddy Cone e Toddy Tube (tu-
binhos recheados de chocolate); em de-
zembro, foi a vez de Toddy Cookies, que 
teve resposta do consumidor "acima das 
expectativas" segundo Patricia. Todas as 
embalagens foram criadas pela Narita De-
sign. O objetivo era manter a identidade 
do achocolatado, mas mudar do amarelo 
para o azul, destacando, assim, o produto 
nas gôndolas. Uma terceira questão foi a 
resistência, para que os biscoitos "sobre-
vivam" dentro das mochilas dos adoles-
centes, que costumam carregar de tudo 
um pouco consigo. Agora, em junho, será 
lançado a Toddy Waffer. 

Para divulgar as novidades, a companhia 
aumentou o orçamento de marketing da 
marca em 30% para 2013, com aportes di-
vididos igualmente entre TV e mídia digital. 
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