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O mercado brasileiro de biscoitos cres-
ce à média de 3% a 4% em volume nos 

últimos cinco anos, índice que deve repe-
tir-se em 2013. Mas o presidente da Asso-
ciação Nacional das Indústrias de Biscoi-
tos (Anib), Alexandre Colombo, que di-
rige também o marketing da carioca Pi-
raquê, prefere falar em maturidade e não 
em estagnação do setor. “Marcas tradi-
cionais trabalham hoje para atribuir va-
lor aos produtos, fugindo cada vez mais 
da disputa por preço”, rebate. Lançamen-
tos, aquisições e o aumento do poder de 
compra do brasileiro estão entre os prin-
cipais fatores que explicam o aquecimen-
to da fornada. 

Das novidades recentes, destaca-se a 
volta dos biscoitos Oreo. A guloseima sur-
giu no ano de 1912, em Nova York (EUA), 
mas só em 1995 chegou ao Brasil. Apesar 
do sucesso internacional, a marca criada 
pela Nabisco — empresa comprada pela 
Kraft Foods em 2000 — não caiu no gosto 
do brasileiro e acabou saindo do merca-
do. Uma nova tentativa foi feita em 2004  
mas a investida durou três anos. A histó-
ria de Oreo no Brasil tem agora a terceira 
chance. Neste mês, o produto voltou às 
gôndolas nas lojas do Walmart, e, até o 
fim de dezembro, estará em cerca de 600 
pontos de venda nas regiões Sul e Sudeste. 

O relançamento de Oreo conta com 
aporte de R$ 72 milhões só para a linha 
de produção do biscoito na fábrica de Vi-
tória de Santo Antônio (PE). “Antes não 
tínhamos tantos assuntos bons para falar. 
Hoje, Oreo será produzido no País com 
o mesmo sabor ofertado mundialmen-
te”, justifica Patrício Jaramillo, diretor da 
categoria de biscoitos da Mondelez Bra-
sil, divisão de doces e salgados criada a 
partir da cisão da Kraft Foods, em 2012. 
Trakinas, Club Social e Belvita também 
fazem parte do portfólio da empresa, que 
ocupa a terceira posição em participação, 
com 7,3% do mercado, de acordo com a 
Anib. O gerente de marketing de Oreo, Flá-
vio Ackel, lembra que “os consumidores 
passaram a experimentar novos produ-
tos”, o que eleva o potencial do mercado.

A fama de Oreo, que globalmente fatu-
ra mais de US$ 2 bilhões por ano, é uma 
das oportunidades mais latentes. Dos 
34 milhões de fãs na página do biscoito 
no Facebook, cem mil são brasileiros e 
foi justamente esse grupo que originou, 
em outubro, os primeiros posts anun-
ciando a volta do produto. Criado pela 
Giovanni+DraftFCB em parceria com a 
Lov, o plano posiciona Oreo como “a mar-
ca mais amada do mundo”, conceito tra-
duzido nas ações de endomarketing e de 
ponto de venda elaboradas pela Bferraz. 

Prevista para ir ao ar no início de 2014, 
a primeira campanha pretende celebrar a 
cultura do País, a exemplo da ação Daily 
Twist, que, em 2013, ganhou o Grand Prix 
em Cyber no Festival de Cannes com re-
cortes cotidianos de Nova York. “Vamos 
manter esse fôlego também no Brasil”, 

mercado

Concorrência recheada
Retorno da marca Oreo e iniciativas para o Nordeste agitam a categoria de biscoitos

Por janaina langsdorff jlangsdorff@grupomm.com.br

R$ 143 milhões, a planta produzirá 37 mil 
toneladas de biscoitos ao ano, entre as li-
nhas cracker, maria, maisena, recheados, 
amanteigados e wafer. “Será uma briga 
e tanto”, comenta Colombo, ressaltando 
os 22% de participação da fabricante que 
domina a categoria. 

A empreitada no Nordeste é seguida 
pela Nestlé com a marca Passatempo. A 
Pepsico prioriza versões de craker aman-
teigadas, exclusivas à região. “O Nordes-
te é essencial para o crescimento da em-
presa no setor”, confirma Marta Oliveira, 
gerente de marketing da Pepsico Brasil. 
Com 54 milhões de pacotes de biscoitos 
produzidos ao mês, a companhia passou 
passou a brigar pela terceira posição no 
mercado, após a compra da Mabel e as 
inovações conferidas às linhas Quaker, 
Mirabel, eQlibri e Toddy.

Selo para exportação
Com 1.250 mil toneladas fabricadas 

ao ano e faturamento de R$ 7 bilhões, 
a indústria nacional de biscoitos é a se-
gunda maior do mundo, depois dos Es-
tados Unidos. Em consumo per capita, 
o  País é o 17o colocado. Mesmo afetada 
pela oscilação dos preços da farinha e 
da gordura, a categoria dá sinais de re-
cuperação, puxada especialmente pe-
las variantes doces, que respondem por 
70% das vendas. O potencial do mer-
cado motivou a Anib a criar, em abril, 
o selo Happy  Goods e o slogan “Baked 
in Brazil” para valorizar o produto na-
cional. “As exportações devem avançar 
entre 30% e 40% em valor, de 2013 para 
2014”, espera Colombo.Flávio Ackel,  do marketing da Oreo: globalmente, a marca fatura mais de US$ 2 bilhões por ano 

avisa Ackel. Historicamente, as marcas de 
biscoitos investem em campanhas pro-
mocionais ou no PDV. A proposta digital 
de Oreo, no entanto, pode desencadear 
reações dos adversários na mesma moe-
da, analisa o presidente da Anib. 

Mais bolachas no pacote
Converter o buzz nas redes sociais em 

participação de mercado será tarefa árdua 
para a Oreo, que enfrentará marcas con-
solidadas nas gôndolas. A começar pelo 
similar Negresco, um biscoito de choco-
late com recheio de baunilha, da rival e 
vice-líder Nestlé, que tem 9% do merca-
do nacional. No setor desde 1967, quan-
do adquiriu a São Luiz, a multinacional 
suíça fabrica ainda as linhas Passatem-
po (voltada para crianças) e Nesfit (para 
mulheres), marcas atendidas por Publi-
cis e WMcCann, respectivamente. Ho-
je, a produção de biscoitos da Nestlé sai 
da planta de Marília (SP), onde são pro-
duzidos ainda Bono, Tostines e Calipso. 

Há mais competidores vorazes por uma 
porção maior do pacote. A Pepsico pagou 
R$ 600 milhões pela goiana Mabel em no-
vembro de 2011, mesma época em que au-
mentaram os rumores sobre uma dispu-
ta entre a própria Pepsico e a holandesa 
Bunge pela compra da paulista Marilan. 
As movimentações aceleraram no segun-
do semestre deste ano. Em outubro, a ar-
gentina Arcor (fabricante das linhas Ay-
moré e Triunfo) lançou a primeira versão 
salgada dos biscoitos Break Up. Um mês 
antes, o empresário pernambucano Ger-
son Lucena, que há cinco anos vendeu a 
Vitarella para a cearense M Dias Branco, 
confirmou a abertura de nova fábrica de 
biscoitos que deve entrar em operação 
em julho de 2014. Com aporte inicial de 
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As ideias que nascem  
aqui brilham no mundo inteiro.
No Dia Mundial da Propaganda, a nossa homenagem vai 
para o talento e a maturidade da publicidade brasileira. Nossas 
agências são ousadas e criativas, sem jamais perder de vista a 
ética, a seriedade profissional, o compromisso com o anunciante e, 

principalmente, o respeito ao consumidor.

4 de dezembro, Dia Mundial da Propaganda.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1588, p. 21, 2 dez. 2013.
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