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A pernambucana Lacomex, uma das pioneiras nacionais na veiculação de mídia em 
sachês de produtos do segmento alimentício, está ampliando sua parceria com a líder 
do setor no mercado brasileiro, a paulista Mecano Pack, fabricante da linha Bom Sabor. 
O novo contrato prevê um aumento do volume de itens da Mecano Pack distribuído 
pela Lacomex de 50 mil por mês para 500 mil até 2004. O aumento é de dez vezes em 
relação ao comercializado atualmente.  
 
No entanto os planos da Lacomex -que distribui os itens da Mecano Pack para os 300 
estabelecimentos em que atua, na região metropolitana de Recife- não se limitam ao 
incremento na prestação de serviços. Em cinco anos, a empresa espera estar 
produzindo pelo menos uma parte do portfólio da parceira na sua planta industrial, 
localizada no bairro da Imbiribeira, na zona sul da cidade.  
 
O reforço das operações conjuntas das companhias Lacomex e Mecano Pack reflete em 
grande parte o crescimento no Brasil do nicho de mídia em sachês. No Nordeste, 
impulsionado pelo crescimento do turismo, esse negócio - que tem como principais 
alvos hotéis, bares e restaurantes- vem expandindo o faturamento a uma taxa média 
de 10% ao ano.  
 
Um dos motivos para o incremento é que se trata de uma publicidade de baixo custo e 
pequena dispersão. O custo final de um sachê de açúcar de seis gramas sai para o 
anunciante por apenas R$ 0,3. Por outro lado, o nível de dispersão é mínimo, porque a 
veiculação é dirigida a ambientes em que se possa atingir os consumidores em 
potencial desejados. Os itens com material publicitário de uma montadora de veículos 
top de linha, por exemplo, são distribuídos em hotéis, bares e restaurantes de luxo. 
Ressalte-se que os estabelecimentos onde é realizada a divulgação também saem 
ganhando, pois as empresas que veiculam esse tipo de mídia distribuem seus itens 
gratuitamente nos pontos selecionados.  
 
Já os negócios entre as duas empresas começaram há dois anos e hoje representam 
para a Lacomex o equivalente a 1% do faturamento, obtidos com a distribuição de 
sachês de açúcar e adoçante Bom Sabor com ou sem publicidade de grandes clientes 
da Mecano Pack, que tem uma parcela de produção sem material publicitário, apenas 
para fixação de sua marca.  
 
Com o up grade na parceria, a meta é que o contrato, em 2004, tenha uma 
participação de 10% na receita da Lacomex. Tem mais. Todos os itens do portfólio 
passam a ser distribuídos pela Lacomex na Grande Recife. Integram a linha Bom 
Sabor, além de açúcar e adoçante, sachês de ketchup, mostarda, maionese, vinagre, 
azeite, molhos, biscoitos, torradas, margarina, palitos e ainda lenços refrescantes.  
 
"Entramos num novo patamar, pois estaremos faturando mais e agregando fortemente 
o peso da marca Mecano a nossa empresa", comenta o diretor da Lacomex, Luiz 
Figueiredo, ressaltando que inicialmente não serão necessários investimentos para 
atender ao contrato. Isso porque a unidade industrial da Lacomex, com mil metros 
quadrados, tem capacidade de estocagem e logística suficiente para o crescimento das 
operações. A planta conta com áreas fabril, de impressão e de armazenamento (com 
500 metros quadrados), além de um núcleo para distribuição de vinhos e água 
mineral, outro segmento em que a Lacomex atua.  



Já a capacidade fabril é de 36 milhões de itens/ano, mas apenas 60% vêm sendo 
utilizados. No ano passado, quando o faturamento somou R$ 4 milhões, a produção 
própria foi de 21 mil sachês de açúcar e adoçante, com publicidade de 150 clientes da 
empresa, entre eles a administradora de cartões American Express, a operadora de 
telefonia celular BCP, o Banco BCP e a montadora francesa Renault, além de empresas 
de base regional como a administradora HiperCard.  
 
A expectativa é que a ampliação dos negócios com a Mecano Pack tenha reflexos no 
merc ado nordestino, reforçando a Lacomex e, conseqüentemente, atraindo novos 
compradores. A meta é dobrar o número até o fim do próximo ano, totalizando uma 
carteira de 300 clientes. Os estabelecimentos em que a empresa atua são hotéis, 
restaurantes, bares, la nchonetes e lojas de conveniência. Criada em 1955, emprega 30 
pessoas.  
 
kicker: Um dos motivos para o sucesso é que se trata de uma ação de baixo custo e 
pequena dispersão  
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