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MARCAS

Depois de vender a linha de
chás Lin Tea para a Yoki, o
óleo de milho Mazola para a
Cargill, que também com-
prou o direito de distribuição
do azeite Gallo da Victor Gue-
des, a Unilever vendeu a mar-
ca Amendocrem e licenciou a
marca Cica, para uso na linha
completa de sobremesas, que
inclui a famosa goiabada em
lata, para a Fugini. Uma em-
presa alimentícia que fica em
Monte Alto, no interior de
São Paulo.

O investimento da Fugini
foi de US$ 5 milhões, incluin-
do o acerto com a Unilever
mais a ampliação das linhas
de produção, adequação de
embalagens e o marketing de
relançamento dos produtos,

entre os quais o da goiabada em
lata e marmelada Fugini Cica, lí-
der de venda no segmento.

As negociações com a Unile-
ver duraram quase um ano, se-
gundo Cristina Fugita, uma das
sócias da Fugini. Empresa que
nasceu em 2000 da associação
com o empresário Auro Ninelli,
que emprestou uma corruptela
do nome à nova identidade da
empresa idealizada por Koji Fu-
gita, pai de Cristina.

Com as novas marcas, que
têm prestígio no mercado nacio-
nal, a Fugini já faz planos de
crescimento. O faturamento,
que foi de R$ 6 milhões em
2002, chegou a R$ 26 milhões
no ano passado e deve atingir R$
60 milhões este ano, com proje-
ções que apontam crescimento
também elevado no próximo
ano.

Cristina ressalta, porém, que

no resultado estão computadas
as vendas de todos os produtos
da empresa, incluindo a venda
de polpa de frutas para outros fa-
bricantes, a linha de sobremesas,
a linha de atomatados, cremes
como o Amdendocrem e tempe-
ros, a exemplo de mostarda. “Te-
mos uma linha extensa de produ-
tos e clientes que usam a nossa
estrutura para a produção de
suas marcas”.

Foi assim, aliás, que a Fugita
manteve os primeiros contatos
com a marca Cica há nove anos.
“Nós começamos produzindo os
doces enlatados da marca Cica,
como a goiabada, a marmelada,
o marron glacê. Para isso, inves-
timos em equipamentos e proces-
sos de produção para garantir a
qualidade da marca”. Nada mais
natural, para Cristina, que a Uni-
lever procurasse a empresa ao
demonstrar o interesse de, em

vez de comprar os produtos, li-
cenciar a marca.

JOTALHÃO
Já Amendocrem, uma marca
que virou sinônimo de pasta de
amendoim antes de Nutella en-
trar no mercado, foi vendida por
não fazer parte do portfólio glo-
bal das marcas Unilever.

A Unilever, porém, manteve
em seu poder o uso da marca Ci-
ca nos demais produtos. Isso por-
que essa marca e o Jotalhão – o
elefante desenhado por Maurí-
cio de Souza, da Turma da Môni-
ca –, integram a linha de campa-
nha dos produtos Knorr-Cica.
Um sinal de que, em breve, po-
dem virar apenas Knorr.

A decisão da Unilever de pôr
fim à marcas que não façam par-
te do portfólio global, preservou
no Brasil os sabonetes Vinólia.
A marca de sabão em pó Cam-
peiro não teve a mesma sorte e
já está fora das prateleiras. No
primeiro momento, conviveu
com a dualidade Campeiro-Surf,
mas agora virou apenas Surf.

Os nostálgicos também de-
vem ter sentido a falta de outros
produtos que deram prestígio à
Unilever e que a empresa não
produz mais no País, como a En-
glish Lavander de Atckinsons, o
sabonete Lifebuoy e décadas
atrás o Rinso, que abriu as portas
para o Omo.● C.F.
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Unilever licencia marca
Cica e vende Amendocrem
Fugini, do interior de São Paulo, vai produzir as sobremesas
tradicionais como a goiabada em lata e o creme de amendoim
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A Coca-Coca e a Avon, duas
gigantes americanas, se uniram
pela primeira vez para uma pro-
moção conjunta no Brasil. O país
é o terceiro mercado mundial do
refrigerante, depois de Estados
Unidos e México, e o que concen-
tra o maior número de revendedo-
ras da Avon em todo o mundo:
900 mil.

A partir de janeiro, com forte
campanhade marketingcriadape-
la McCann-Erickson, começam a
ser distribuídos 4 milhões de kits,
que compreendem um pingente
banhado a ouro – são três os mo-
delos – mais um produto da linha
Color Trend Avon – também três.

Para levar o kit, o consumidor
terá de entrar em contato com
uma revendedora Avon, entregar
5 tampinhas de refrigerantes fa-

miliares de produtos Coca-Cola
(Kuat, Fanta e Sprite também par-
ticipam) mais R$ 5,00. No ato,
poderá escolher o pingente – um
menino, uma menina ou a garra-
fa clássica de Coca-Cola – e o
produto Avon – um batom, uma
sombra ou dois esmaltes. Se tives-
se que comprar um produto, o
consumidor pagaria também R$
5,00, mas sem as tampinhas – são
cinco pontos, sendo que as de
plástico vermelhas valem 0,5
ponto e as amarelas de plástico
ou metal 1 ponto – não levaria o
pingente para casa.

Adiretora de Marketing da Co-
ca-Cola no Brasil, Claudia Cola-
ferro, explica que o alvo da pro-
moção são as mães, mas nada im-
pedeque qualquer consumidor ve-
nha a levar o kit. “Tanto que as
embalagens escolhidas foram as
de consumo familiar, especial-
mente as retornáveis, que permi-
tem um preço mais baixo ao con-

sumidor e que ampliaram as ven-
das do refrigerante”.

Como a Coca-Cola e Claudia
queriam agradecer essa preferên-
cia, decidiram fazer uma pesqui-
sa para ver a melhor formade che-
gar a essas consumidoras. O resul-
tado apontou para as revendedo-
ras Avon, que estão em todos os
lugares do País. “Procuramos a
Avon e ficamos aguardando uma
posição”, conta Claudia, lembran-

do a Coca-Cola Brasil tem auto-
nomia para ações locais.

A vice-presidente de Marke-
ting da Avon, Silvana Cassol, e o
vice-presidente de Vendas, Saulo
Nunes, ficaram entusiasmados
com a idéia, inédita, e tiveram de
consultarar a matriz. O sinal foi
positivo e causou entusiasmo na
rede, que descobriu poder trans-
formar em serviço de marketing
o potencial de suas vendedoras.

Saulo Nunes conta que a pro-
moção, que começa em janeiro e
vai até março ou quando acaba-
rem os kits, será veiculada em 6
milhões de catálogos, que as re-
vendedoras usam para ofertar os
produtos Avon no porta-a-porta
ou em reuniões com consumido-
ras. Silvana diz que o entusiasmo
tomou conta da maioria delas.

Para Claudia, esse gás é funda-
mental para a promoção “Coca-

Cola e Avon De Coração” . Com
faturamento global de US$ 20 bi-
lhões no ano passado, dos quais
R$ 6,5 bilhões no País, a Coca-
Cola, agora, está de braços dados
com a Avon, que registrou fatura-
mento líquido de US$ 6,8 bilhões
em 2003, para o qual as 900 mil
revendedoras brasileiras de um
exército espalhado pelo mundo
de 4,4 milhões, contribuíram com
vendas de R$ 2,9 bilhões.●
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