
Principal grupo empresarial do segmento de alimentos na Ar
gentina, a Arcor está ampliando seu interesse pelo mercado 
brasileiro, onde está presente desde 1981. O maior desafio 
de curto prazo é dobrar a categoria de chocolates, que tem 
um share de 2 1 % no seu faturamento de R$ 1,1 bilhão (dado 
consolidado de 2012). Uma das responsáveis pela execução 
da missão é a diretora de marketing Loredana Mariotto cuja 
área também abrange desenvolvimento de novos produtos e 
inovação. O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de 
chocolates do mundo, com um volume de negócios que su
pera os R$ 5 bilhões. O consumo per capita aponta uma rele
vante demanda a ser suprida. Enquanto na Inglaterra são 11 
quilos de chocolate por ano, no Brasil são 2,2 quilos, contra 
3 quilos da Argentina e 4,4 quilos nos Estados Unidos. Além 
da divisão de chocolates, a empresa atua no mercado de 
guloseimas (balas Butter Toffes, principalmente) e biscoitos 
(Triunfo, Aymoré, Danix e Break Up). O orçamento de marke
ting para este ano é de R$ 55 milhões e deve ser ampliado 
em 20% em 2014. Os investimentos totais da empresa no 
país chegam a R$ 100 milhões. A ut
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Como será a execução desse 
plano de expansão? 
Um dos meios é o planejamento estratégico que 
a empresa definiu na convenção de vendas no 
início deste ano para destravar as marcas do 
nosso portfólio nacionalmente. Os consumido
res estão cada vez mais acessíveis ao chocolate 
na sua cesta de produtos. Por esta razão, te
mos que implementar inovação e desenvolvi
mento de novos produtos. Lançamos este ano, 
por exemplo, uma linha de tabletes Arcor com 
70% de cacau na composição, uma formulação 
inédita no mercado brasileiro. Buscamos dife
renciação e valor agregado ao introduzirmos o 
chocolate branco amargo com 40% de cacau. 
Para dar credibilidade, criamos o Mestre Cho
colateira, cujo objetivo é mostrar o zelo que te
mos nos processos de elaboração. O diretor ge

ral Oswaldo Nardinelli deixou claro que todas as plantas industriais 
no Brasil vão receber investimentos, principalmente em tecnologia e 
modernização, com o intuito de aprofundar, como consequência, a 
qualidade. Particularmente, destaco quatro pilares como essenciais 
para o que chamo de power brands: propósito, estratégia de merca
do, plano de negócios e definição da nossa identidade nesse cenário 
de mudanças. 

Dados do Instituto Nielsen apontam que os brasileiros estão 
receptivos ao chocolate e que a categoria tem tendência de cres
cimento na cesta de consumo. O cenário é ideal? 
Para cumprir a meta, a Arcor está se articulando. A empresa trouxe 
para o mercado brasileiro a linha Bon o Bon, líder no mercado argen
tino, composta por sabores como o puro chocolate, mas com versões 
apropriadas ao paladar dos brasileiros como "Beijinho" à base de 
coco, e "Brigadeiro" As embalagens são herméticas e seladas com a 
tecnologia "cold seal" que garantem sua inviolabilidade. Os invólu
cros dos bombons no Brasil são mais vulneráveis e, como na maior 
parte das vezes suas vendas são avulsas, qualquer abertura pode 
comprometer a crocância da guloseima. Aliás, as embalagens inte
gram um pacote de preocupação da Arcor, que tem cinco unidades 
fabris no Brasil, 29 na Argentina e duas no Chile, este último, um país 
que se prepara para inaugurar uma fábrica modelo no final de outu
bro. Nossas embalagens têm 52% de fontes renováveis, a primeira a 
utilizar elementos à base de amido de milho. Tivemos como parceira 
nesse projeto a Cargill que atuou em conjunto com a nossa empresa 
Converflex, muito ligada às questões relacionadas à sustentabilidade 
e quem tem base na Argentina. O selamento a frio e o fechamento a 
laser permitem uma melhor conservação. Foi usada uma tecnologia 
holandesa que exigiu que muitos funcionários da operação brasileira 
tivessem treinamento específico na Bosch da Holanda. 

Como foi o lançamento de Bon o Bon no Brasil? 
O mercado brasileiro concentra cerca de 80% do volume comerciali
zado de bombons na América Latina. Fizemos adaptações pontuais 
para nos diferenciar da concorrência como as marcas centenárias 
Sonho de Valsa e Serenata de Amor, líderes do segmento que mo
vimentou no ano passado mais de R$ 500 milhões e aproximada
mente 25 mil toneladas. A adaptação à cultura local foi uma decisão 
estratégica e a campanha que a Leo Burnett Tailor Made desenvol
veu foi composta por filme exibido no horário nobre das principais 
emissoras de televisão, anúncios e materiais de ponto de venda com 
base no tema "Amor" como uma verdadeira causa. O slogan "O 
amor é sempre possível e merece um Bon o Bon" estrutura o posi
cionamento em todas as plataformas de comunicação, inclusive as 
de trade market. As ações de merchandising no programa do Rodri
go Faro na Rede Record tiveram um impacto enorme e ajudaram a 
disseminar o conhecimento da marca. A Fan Page do produto no 
Facebook já ultrapassou a marca de 500 mil amigos e muitos deles 
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já usam o nome do produto no seu repertório de expressões, como 
"Tudo de Bon o Bon para você" Gostaria de ressaltar que antes do 
lançamento dos bombons tivemos quatro meses de preparação e 
treinamento para que vendedores, promotores e os profissionais de 
campo estivessem alinhados com as diretrizes do projeto. O lança
mento de Bon o Bon foi o maior já realizado pela Arcor no Brasil, 
como ressaltou o presidente Oswaldo Nardinelli. 

A Arcor estava um pouco ausente da mídia? 
Sim. Estou na empresa há cerca de dois anos e essa foi a primeira 
campanha de grande porte. A agência estava conosco há algum 
tempo, mas sem muitas demandas. Renovamos o compromisso 
e estamos muito satisfeitos. Eu já tinha trabalhado com o Marcelo 
Reis, o vice-presidente de criação da Leo Burnett Tailor Made, quan
do eu atuava na divisão de marketing da Motorola. Mantemos reu
niões regulares para poder identificar as oportunidades para a Arcor. 
Além dos conteúdos publicitários, temos a Cappuccino como forne
cedora de serviços digitais e a Pande na área de design. 

A verba de marketing engloba os processos de inovação e desen
volvimento? 
Os R$ 55 milhões definidos no planejamento de 2013 são exclu
sivos para as ações mercadológicas. As demais atividades têm 
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recursos próprios. O laboratório de ino
vação tem aproximadamente 30 profis
sionais dedicados às pesquisas e testes e 
fica na fábrica de Campinas. É lá que fica o 
Mestre Chocolateira, que é uma proposta 
atrelada ao desenvolvimento de produtos. 
Essa divisão não atua, porém, apenas no 
mercado de chocolates. Ela está à dispo
sição dos segmentos de biscoitos e gulo
seimas. 

Poderia citar algumas inovações? 
A paçoca Amor, do portfólio da Arcor no 
Brasil e disparadamente a melhor do mer
cado, foi introduzida em uma receita de 
cheesecake, a tradicional sobremesa ameri
cana. Fizemos uma parceria pontual com a 
rede Pizza Hut que a incluiu no seu cardápio 
com muito sucesso. Aliás, a paçoca também 
está no recheio de uma Butter Toffes da nos
sa divisão de guloseimas, que também tem 
sabores inusitados de cheeesecake e torta 
de limão. Um dos caminhos para conso
lidarmos o propósito de ampliar a fatia de 
mercado da empresa no país é com inova
ção, não só de produtos, mas também em 
embalagens, comunicação, sustentabilida
de e ações de trade market. 

O desafio de elevar o share da Arcor no 
mercado de chocolates coincide com a 

desmistificação do artigo, não é mesmo? 
Antes um vilão, o chocolate passou a integrar a cesta de produtos 
colaborativos para uma vida mais saudável. Costumo dizer que ele 
adoça a boca e é uma fonte positiva de energia. O consumo de dois 
quadradinhos dessa guloseima por dia produz benefícios inestimá
veis para as pessoas. O cacau estimula a produção de serotonina, 
substância antioxidante que garante um sono melhor e melhora o 

. humor das pessoas. Como já disse, lançamos uma versão com 70% 
de cacau, uma clara demonstração de que estamos atentos às de
mandas desse mercado cujo cenário é cada vez mais favorável. 

Outro fator relevante é o preço. Chocolate é um produto caro? 
A proposta da Arcor tem base no tripé educação, competitividade 
e preço justo. Com a ascensão econômica do Brasil e a definição da 
nova classe C, não dá mais para oferecer qualquer coisa. O consumi
dor tem o poder da escolha e vai optar por produtos com valor agre
gado que caibam no seu orçamento. Nossos preços são acessíveis, 
mas com valor agregado. 

A distribuição também contempla inovação? 
Sim e buscamos cada vez mais consolidar nossa presença nos pon
tos de vendas tradicionais e também buscando espaços inéditos 
para oferecer nossa linha de produtos. Isso também é inovação. 
Recentemente, desenvolvemos a "Lata Momentos Butter Toffes by 
Romero Brito" um ensaio bem interessante no segmento de gifting. 
A embalagem tem concepção gráfica do artista brasileiro e com 
capacidade para abrigar uma boa quantidade de balas. Com essa 
proposta avançamos para bombonieres mais sofisticadas, lojas 
de presentes, free shops dos aeroportos e outros espaços. Fizemos 
também uma parceria com a Juliana Flores e agregamos chocolate 
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aos buquês. Também já estamos nas lanchonetes do circuito Cine-
mark. É um trabalho de longo prazo, mas temos muita expectativa 
de ampliar o mercado com ideias inovadoras. Algumas das marcas 
têm apelo exclusivamente regional. As maiores vendas de chicles no 
país, por exemplo, se concentram no sudeste e nordeste. 

A Butter Toffes é uma marca cujo conhe
cimento e reputação lhe garantem uma 
imagem sem restrições. Mas, bala não é 
troco? 
Pelo contrário, é uma guloseima de preço 
acessível, mas não queremos que a nossa 
marca seja essa moedinha que os caixas das 
padarias e lanchonetes costumam transfe
rir para o cliente na hora que ele vai pagar 
a conta. A linha Butter Toffes é uma joia que 
é responsável por 10% do faturamento da 
empresa e com embalagens de 750 gramas 
e 160 gramas em sabores como o tradicional 
de leite, além do display com exposição em 
formato gaveta que permite a venda avulsa. 
Os caramelos são compostos por recheios 
que se derretem à medida que a degusta
ção vai evoluindo. A marca já tem mais de 
1,5 milhão de fãs no Facebook. Temos mui
to carinho pela divisão de guloseimas que 
também tem a linha de balas 7 Belo, balas 
Poosh!, Kids, os chicletes infantis Big Big, 
Flics e Top Line. 
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As embalagens dos produtos estão inserindo 
e destacando a marca Arcor. Por quê? 
Chegamos ao Brasil em 1981, mas a Arcor é uma 
gigante argentina que atua nas áreas de alimen
tos, sorvetes, guloseimas, sucos, cereais, pesca
dos, biscoitos e o tradicional alfajor com cerca 
de 70% de participação de mercado. É o maior 
exportador de guloseimas do mundo, com pre
sença em 120 países da Europa, Ásia, América 
Latina e África. São 29 fábricas, das quais cinco 
no Brasil e duas no Chile. Estamos inaugurando, 
ainda neste ano, uma fábrica modelo no Chile e 
passaremos a ter três unidades fabris nesse país. 

Com uma força como essa relacionada à tradição e qualidade, resol
vemos imprimir nas embalagens o nome da marca-mãe nos produ
tos. Essa identificação é uma maneira de transferir para as marcas de 
varejo o prestígio institucional de um grupo que vem construindo 
sua reputação desde a década de 50. 

Qual é o posicionamento da Arcor? 
Deixamos isso bem claro na campanha de Bon o Bon ao explora
mos o território do amor de forma universal, em todos os segmentos 
(infantil, jovem, adulto e feminino), como uma verdadeira causa. 
Nossa mensagem básica é não ter preconceitos, porque é através de 
pequenos gestos que vamos transmitir uma imagem positiva para 
os consumidores. O amor está no respeito à natureza, aos animais, 
aos hobbies etc. 

Além do chocolate, a empresa atua nas áreas de biscoitos e gulo
seimas. Qual é o planejamento para essas outras divisões? 
O projeto da Arcor é holístico e contempla todas as divisões. A divi
são de biscoitos, por exemplo, foi encorpada no país com as aquisi
ções das marcas Aymoré, que tem uma penetração consolidada no 
estado de Minas Gerais, e Triunfo, com forte presença em São Paulo. 
Fizemos uma nova identidade visual para Triunfo este ano. Além 
dessas marcas, temos um acordo de licenciamento das marcas Da-
nix e Break Up com a Danone,, que incluem o Brasil e os demais pa
íses latinos. Com a Triunfo, estruturamos uma linha que avançou as 
fronteiras do seu portfólio que sempre teve como carro-chefe o cre-
am cracker, nas suas mais variadas versões. Agora inclui recheados, 
wafer com chocolate Arcor, Tortini, rosquinhas e, mais recentemen
te, lançamos a linha Cereal Mix que atende as necessidades dos con
sumidores que buscam uma alimentação saudável e balanceada. A 
estratégia de um portfólio mais funcional para Triunfo também foi 
usada na marca Aymoré com a linha Grãos da Terra. Nossa meta é 
amplificar as duas marcas para outros mercados. A Triunfo já teve 
grande repercussão no Rio de Janeiro, mas hoje sua presença está 
restrita ao estado de São Paulo. Vamos entrar no segmento "club" 
aqueles biscoitinhos para um lanche rápido e que cabem na bolsa, 
com o lançamento de Break Up que tem como garoto propaganda 
o skatista Bob Burnquist, que empresta sua imagem para a marca 
desde 2002. A Arcor tem investimentos robustos para a divisão de 
biscoitos que inclui uma ampla modernização das embalagens. 

Quais os planos para Tortuguita? 
É uma linha muito divertida para crianças das classes A, B e C de 
4 a 9 anos. Temos concorrentes de peso nesse segmento, como a 
Lacta (Conferi) e os confeitos M&Ms da Mars. Nossa linha é identi
ficada como "Chocovitinhos" e o formato reproduz uma tartaruga. 
A marca, há 16 anos no mercado, também tem chocolates que re
produzem o animal e que, na verdade, transforma o produto em um 
brinquedo. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 751, p. 12-18, out. 2013.




