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Empresa aposta na marca para disputar mercado dominado por multinacionais  
 
RIO - Com seus 93 anos de existência, a União quer deixar de ser apenas uma marca 
de açúcar para se transformar numa indústria de alimentos.  
 
Nas próximas semanas, começará a disputar o mercado de barras de cereais, que 
movimenta R$ 255 milhões por ano, e há estudos para entrar em outros, como bolos 
prontos, bebidas, leite condensado, biscoitos, achocolatado, balas e iogurte.  
 
A meta é duplicar o faturamento no varejo em cinco anos. A aposta, contudo, é 
ambiciosa. A União enfrentará pesos pesados do setor alimentício, sobretudo 
poderosas multinacionais. E com a peculiaridade de que concorrerá, em produtos 
finais, com empresas para as quais fornece açúcar industrial.  
 
No caso das barras de cereais, a União encontrará pela frente três fabricantes que 
somam 95% do volume de vendas: Nestlé, Nutrimental e Grain Mills. Mas aposta na 
expansão do me rcado das "barrinhas", que cresceu 36% em 2002. Em volume, foram 
consumidas 361 milhões de unidades "Há quatro anos de trabalho e estudos por trás 
disso. Não estamos partindo de peito aberto", diz o diretor comercial da União, Carlos 
Alberto Poletini.  
 
Ele reconhece que concorrentes em novos mercados são clientes do açúcar industrial 
da empresa, mas defende que "há espaço para a marca". E argumenta que a entrada 
de um novo competidor aumenta o tamanho do mercado.  
 
Com a diversificação, a empresa reduzirá a dependência da commodity (produto 
primário, de grande presença no comércio internacional e baixo preço) que é o açúcar, 
para ganhar mais com produtos de maior valor agregado. De quebra, rejuvenesce a 
imagem da marca.  
 
As vendas da empresa no varejo, hoje limitadas basicamente ao açúcar refinado, light 
e especiais, representam 17,3% do Grupo Copersucar União, verticalizado da produção 
da cana à venda de açúcar e álcool.  
 
Caso surta o efeito desejado, a estratégia permitirá duplicar o peso relativo do varejo 
de açúcar para 30% do movimento do grupo, com avanço das vendas anuais de R$ 
600 milhões para R$ 1,2 bilhão em cinco anos.  
 
O Grupo Copersucar União fatura US$ 1,2 bilhão por ano. Do total, 53,4% são vendas 
de açúcar (varejo, para indústrias e exportação) e 46,6% de álcool (anidro, hidratado 
e comércio exterior).  
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