
Bic amplia pontos-de-venda para relançar a Sheaffer 
Amundsen Limeira 
 
 
Para conquistar novos clientes, os preços variam de R$ 30 a R$ 1,5 mil. Um dos ícones 
dos anos 1950, a caneta Sheaffer será relançada agora, na primeira semana de maio, 
em São Paulo, depois de uma ausência de quase cinco anos no mercado. O retorno 
pretende acontecer em grande estilo e em vários novos modelos durante a Epicure 
2003 - 4ª Feira Sul-Americana do Tabaco e do Presente Fino, e o 1º Congresso 
Brasileiro de Charutos, eventos que serão realizados simultaneamente entre os 
próximos dias 6 e 8, no ITM Expo, antigo Centro Têxtil de São Paulo.  
 
Segundo Juan Delgado-Parra, gerente geral da Bic Graphic & Sheaffer, divisão da BIC 
do Brasil, a nova Sheaffer virá da fábrica da Bic nos Estados Unidos. Deverão custar de 
R$ 30 a R$ 1,5 mil, dependendo do modelo escolhido, e passarão a ser distribuídas em 
novos pontos-de-venda como tabacarias, canetarias, lojas de presentes finos e 
grandes papelarias.  
 
"Estaremos presentes em cerca de 420 pontos-de-venda em todo País, número que 
pretendemos dobrar até o final deste ano", afirmou o executivo. Com isso, ele acredita 
que encerrará 2003 com uma receita correspondente a R$ 1,6 milhão, 
aproximadamente.  
 
As novas canetas Sheaffer serão relançadas em seis modelos, do mais sóbrio e 
elegante ao mais esportivo e arrojado, atendendo a estratégia de segmentar as linhas 
de produto e ampliar o leque de clientes. Os novos modelos vão se juntar às 12 
coleções históricas, criadas antes da Bic adquirir a marca.  
 
O relançamento da caneta que disputava a preferência do consumidor com a lendária 
Parker 51, nos anos 50, vem sendo preparado pela Bic há mais de dois anos como 
parte de uma estratégia de reposicionamento da marca em todo o mundo. No Brasil, a 
empresa investirá o correspondente a 17% do seu faturamento para investimento em 
marketing, quando a média histórica para essa área não ultrapassa dos 6% ao ano.  
 
A fábrica da norte-americana Sheaffer no Brasil foi comprada em 1997 pela Bic, que 
por questões estratégicas preferiu concentrar a sua produção nos Estados Unidos. Mas 
a história da Sheaffer começa em 1907, com a invenção do mecanismo de enchimento 
por alavanca por Walter A. Sheaffer em Fort Madison, Iowa (EUA).  
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