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Como agregar valor em um segmento commoditizado, produtos que custam centavos 
e cujo consumo atinge praticamente dez entre dez brasileiros? Esse é o grande desafio 
da Refinaria Nacional de Sal, do grupo familiar Giorgi, dona da tradicional marca Cisne.  

Há mais de 20 anos sem fazer qualquer esforço significativo de marketing e líder 
absoluta do mercado, com estimados 30% de participação, a companhia decidiu voltar 
a investir no diferencial de sua marca cinqüentenária que, mesmo em um segmento 
em que o consumidor presta pouca atenção, tem na Cisne provavelmente um dos 
ícones de produtos mais conhecidos no país. 

"A marca é sem dúvida o nosso maior diferencial e o objetivo dessa volta à mídia é o 
de gerar mais rentabilidade nos produtos e, ao mesmo tempo, conter o aumento de 
vendas em volume das marcas mais baratas", explica Guilherme Giorgi, 
superintendente da Refinaria Nacional. 

Com faturamento de R$ 60 milhões no ano passado - sendo R$ 47 milhões em 
consumo humano - Giorgio explica que a Refinaria Nacional vem melhorando a 
rentabilidade com recomposição de preços em relação à concorrência, mas ao custo de 
abrir espaço para os produtos mais baratos.  

"Crescemos 7% em vendas, mas perdemos 9% em volume", diz o empresário, que 
comercializou 205 mil toneladas de sal no ano passado, sendo 165 mil toneladas 
destinadas ao consumidor final e à indústria alimentícia. O Cisne é produzido na região 
de Cabo Frio (RJ). Curiosamente, uma das marcas que mais cresce no país, a Lebre, 
nasceu nos anos 90, fruto de um "racha" no grupo Giorgi, que dividiu entre diferentes 
ramos da família as salinas de Cabo Frio e do Rio Grande do Norte. 

Com verba limitada a R$ 1 milhão, a companhia optou por criar uma campanha de 
mídia impressa assinada pela agência Great, com páginas triplas em revistas femininas 
do grupo Abril, tendo como mote explicar os investimentos feitos em melhoria de 
qualidade na linha da Cisne nos últimos anos. "Os recursos são pequenos, mas é o que 
dispomos em um mercado que só cresce até 3% ao ano, acompanhando o aumento da 
população", diz Giorgi. Considerada a natureza do produto, o investimento é 
expressivo para a indústria de alimentos. 

Os próximos passos da Refinaria Nacional, guardados a sete chaves pelo superintendente da 
empresa, são o lançamento produtos inovadores na categoria e investimentos crescentes em 
comunicação. "Queremos ser referência no Brasil e América do Sul na produção de sal e, por 
isso, os investimentos em marketing passam a ser permanentes a partir de agora", resume 
Giorgi. 
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