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GerdaulucraR$2,8bi
de janeiro a setembro

Bungelançamargarina‘saudável’
ComlinhaCyclus, empresaquer crescernomercadodosalimentos funcionais edisputarmercadocomBecel,Vita eQualy

Redesdevarejodão
valoràpratadacasa

Coca-Cola adiciona fita verde-e-amarela à logomarca
Empresa passa a se chamar Coca-Cola Brasil, como forma de ressaltar o fato de estar há 60 anos no País

ALIMENTOS

Andrea Vialli

Os benefícios da chamada ali-
mentação funcional – calorias
e gorduras reduzidas, adição
de vitaminas e sais minerais, fi-
bras e ácidos graxos – têm sido
o chamariz de uma infinidade
de produtos lançados nas prate-
leiras dos supermercados nos
últimos anos. O apelo saudável
vende. Agora, a oferta desses
produtos ganha reforço com a
linha de margarinas Cyclus,
que a Bunge Alimentos acaba
de lançar.

Composta por três diferentes
produtos – Crescimento, Equi-
líbrio e Saúde –, a nova linha
tem como foco as necessidades
dos consumidores de acordo
com a fase da vida pela qual es-
tão passando, daí o nome
Cyclus. A intenção do fabrican-
te é que cada uma das margari-
nas cumpra a missão de ser um
alimento funcional. Ou seja,
além de nutrir, deve provocar
alterações fisiológicas com ob-
jetivos específicos.

Assim, são prometidas mara-
vilhas para o organismo. A
Crescimento é direcionada pa-
ra crianças em fase de desen-

volvimento e para os pais que
“despendem muita energia” pa-
ra acompanhar o ritmo dos fi-
lhos. O produto tem, por exem-
plo, vitaminas A, D e E, que
contribuem para uma boa vi-
são.

A segunda margarina, Equilí-
brio, é voltada para jovens adul-
tos, de vida urbana e em fase
de construção de carreira. Não
têm tempo para se alimentar
corretamente, embora se preo-
cupem com o assunto. Tem
teor de gordura reduzida – de
35%, enquanto a média das
margarinas no mercado é de
65% –, e iogurte e fibras na re-
ceita, para promover o bom
funcionamento intestinal, se-
gundo a fabricante.

A Cyclus Saúde tem foco no
consumidor adulto mais madu-
ro, que começa a se preocupar
com questões como o coleste-
rol e quer envelhecer com qua-
lidade de vida. Tem em sua fór-
mula as gorduras poliinsatura-
das ômega 3 e ômega 6 (ácidos
graxos), que ajudam na redu-
ção de riscos cardiovasculares.
Tem também vitamina E, que,
dizem, combate a ação dos radi-
cais livres. Virá nas versões
com sal e sem sal.

De acordo com a diretora de
marketing da Bunge Alimen-
tos, Lina Fagundes, a marca

Cyclus traz mudanças concei-
tuais. “A visão holística da saú-
de é a grande inovação que a li-
nha traz para o mercado”, diz
Lina. “É o entendimento de
que a preocupação com hábitos
alimentares saudáveis evolui
conforme a fase da vida”, com-
pleta. Assim, a idéia de produto
saudável foi trabalhada confor-
me perfil de consumidor e fai-
xa etária – e vai transparecer no
slogan “Você de bem com a vi-
da em todas as fases da vida”.

O conceito foi inteiramente
desenvolvido pela Bunge brasi-
leira, que, segundo Lina, tem a
área de produtos de consumo
mais proeminente do grupo. “O
conceito Cyclus não tem espe-
lho lá fora, tanto que já está des-
pertando a atenção de outras
unidades. Não descartamos a
possibilidade de exportar a

idéia”, completa, sem dar maio-
res detalhes sobre uma possível
internacionalização da nova
marca.

Apoiada em pesquisas para
desenvolvimento do conceito e
do produto que levaram mais
de dois anos, a empresa está dis-
posta a abocanhar boa parte do
segmento dos produtos saudá-
veis, que têm um perfil pre-
mium e público certo.

A meta para o próximo ano é
conquistar 24% do segmento
de margarinas saudáveis, que
representa 11% da oferta do
produto. Para os próximos cin-
co anos, o objetivo é expandir a
fatia de mercado para 50%. “O
consumidor está disposto a in-
vestir em produtos que agre-
guem benefícios como qualida-
de de vida e saúde, mas com
prazer e sabor”, ressalta a dire-

tora de marketing.
O lançamento coincide com a
estratégia da Bunge de reforçar
as “macromarcas” – caso da De-
lícia, Soya e Primor – que têm
a característica de serem bem
aceitas por diferentes mercados
e perfis de consumidores. Den-
tro desse raciocínio, o objetivo
da empresa é estender o concei-
to da marca Cyclus para outros
produtos e oferecer também
óleos vegetais e maioneses.

A escolha da nova marca teve
até respaldo esotérico. Com base
em uma análise de numerologia
encomendada por uma gerente
de produto, o departamento de
marketing da Bunge optou por
batizar a nova margarina de
Cyclus, e não Ciclus, como esta-
va previsto. As margarinas che-
gam ao mercado em embalagens
de 500 gramas e com preço mé-

dio de R$ 3,20. A campanha
publicitária que vai respaldar
a nova linha de margarinas de-
verá consumir R$ 5 milhões e
já está em veiculação nas re-
des de TV aberta, para o inte-
rior de São Paulo e estados do
Sul do País, e na TV fechada,
pela operadora Net, para a
Grande São Paulo.

Os comerciais, em tom de
depoimento, mostram mulhe-
res de diferentes idades comen-
tando o que faltava e o que dei-
xou de faltar nas margarinas
disponíveis no mercado, com
a chegada da nova linha. A
abordagem direta também faz
parte da estratégia: há duas se-
manas, universitárias do curso
de Nutrição explicam oconcei-
to da nova marca para os con-
sumidores em 118 supermer-
cados do Sul e Sudeste.●

OPÇÃO- Lina Fagundes, diretora de marketing da Bunge Alimentos, mostra a nova linha de produtos, que teve ajuda até da numerologia

Apelo da
saúde não é
novidade no
mercado

Não é de hoje que a preocupa-
ção em ser saudável chegou às
margarinas. Já em 1973, a Uni-
lever Bestfoods lançou no mer-
cado brasileiro a marca Becel,
pioneira entre os chamados ali-
mentos funcionais e primeira
marca a ser reconhecida como
tal pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).

Hoje são três produtos no
mercado – Becel Original,
Culinária e Pro.activ – que cor-
respondem a 85,6% do segmen-
to de margarinas funcionais, se-
gundo o último levantamento
feito pelo Instituto Nielsen.

“Vemos hoje em diversos
mercados o lançamento de pro-
dutos com apelos funcionais,
que muitas vezes não são com-
provados cientificamente”, res-
salta o gerente de Marketing
de Margarinas da Unilever,
Erik Galardi. Ele sustenta que
o produto mais recente, a Be-
cel Pro.activ, possui o diferen-
cial de ter fitoesteróis em sua
formulação, que são substân-
cias presentes em vegetais, co-
mo a soja, capazes de inibir a
absorção do colesterol ruim
(LDL) no intestino delgado.

Também de olho nesse ni-
cho, a Sadia lançou no ano pas-
sado o creme vegetal Vita, que
complementa a linha Vita Li-
ght, composta por produtos
com calorias reduzidas. São
cerca de 20 itens, de embuti-
dos à base de frango e peru a
pratos semiprontos, como lasa-
nhas e filés temperados. Mais
uma vez, o foco é o consumi-
dor que busca uma dieta de bai-
xa caloria, como prevenção
aos males cardíacos e à obesi-
dade, ou mesmo por motivos
estéticos.

Esse nicho já começou a ser
explorado em 1990, quando a
Sadia lançou a linha Califór-
nia, que tinha como ingredien-
te básico o peito de peru. Vie-
ram mais produtos e um reposi-
cionamento, quando a marca
passou a se chamar Sadia Li-
ght. Em 2002, nova reformula-
ção e a nova marca, Vita Light.

O creme vegetal (que é dife-
rente de margarina, por conter
leite na receita) tem óleos po-
liinsaturados e vitaminas A, D
e E. Antes, em 2000, a empre-
sa havia lançado a Qualy Fi-
bras, que, com a adição de fi-
bras vegetais solúveis, agrega-
va o diferencial de ser um pro-
duto “amigo” da flora intesti-
nal. Ao lado da Qualy Light,
completa o portfólio dos produ-
tos com apelo saudável. ● A.V.
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HOMENAGEM – Simões e Duaibili exibem o novo logotipo para o Brasil

Mercado dos
alimentos funcionais
tem perfil premium
e público certo

MARCIO FERNANDES – AE

MARKETING

Amanda Brum

A gigante americana de bebi-
das Coca-Cola vai adotar a estra-
tégia de ressaltar a sua proximida-
de com o Brasil, onde está presen-
te há mais de 60 anos. Além do
acréscimo de uma fita verde-e-
amarela na logomarca da empre-
sa, que deixa de ser apenas “Coca-
Cola” para se tornar “Coca-Cola
Brasil”, a companhia prepara pa-
ra este fim de semanao lançamen-
to de uma campanha de marke-
ting, que visa a comunicar as
ações de responsabilidade social
e ambiental que empreende no
País.

De acordocom o diretor de Co-
municação da companhia, Marco

Simões, a iniciativa se dá motiva-
da pelo desafio de conferir visibi-
lidade corporativa à fabricante de
bebidas, que “tem uma visibilida-
de imensa de produto, mas peque-
na de empresa”, e também para
mostrar que a Coca “é tão local e
brasileira quanto global”.

“O sistema Coca-Cola no Bra-
sil conta com 14 empresas nacio-
nais e 5 de capital misto, que jun-
tas investem por ano R$ 41 mi-
lhões em mais de 140 projetos so-
ciais”, diz Simões. “A tendência
é que, à medida que a nossa renta-
bilidade aumentar, os investimen-
tos em responsabilidade social
também se ampliem.” Embora
não revele detalhes financeiros
da operação no Brasil, Simões
destaca que a verba destinada pa-
ra as ações de responsabilidade

social e ambiental corresponde a
praticamente 1% de sua receita lí-
quida que, em 2003, alcançou R$
4 bilhões. O faturamento bruto,
em contrapartida, somou R$ 6,5
bilhões.

As perspectivas da companhia
para este ano, segundo o executi-
vo, são as mais otimistas possí-
veis. Simões não revela, contudo,
o porcentual que a companhia
prevê crescer neste exercício fis-
cal. Ele destaca que embora a
companhia estivesse registrando
háalgum tempono Brasil amanu-
tenção dos volumes de venda ou
até mesmo retração, conseguiu
no segundo trimestre crescer 7%,
e no terceiro, 14% em relação a
iguais períodos de 2003.

“O desempenho positivo se
explica em parte pela melhora

econômica do Brasil, mas tam-
bém pesaram as ações de merca-
do que a Coca-Cola vem desem-
penhando, como o trabalho com
as garrafas retornáveis”, diz Si-
mões. “Esse tipo de garrafa (de
vidro) é bastante interessante
porque nos possibilita vender os
refrigerantes a um preço mais
atraente.”

Criada pela agência DPZ, que
foi representada pelo publicitário
Roberto Duailibi, a campanha de
marketing institucional da Coca-
Cola começa a ser veiculada fo-
cando mídias impressas, e se es-
tenderá até agosto de 2005. A ver-
ba para essas ações, segundo a
companhia, está dentro dos R$
550 milhões que a Coca-Cola re-
servou para investir no Brasil ao
longo deste ano.●
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