
Elma Chips usa futebol para atrair homens a salgadinho 

Sandra Azevedo 

Investimento de R$ 3 milhões inclui minirrede de TV entre adversários. A Elma Chips, empresa do 
grupo Pepsico, resolveu assumir de vez que não fabrica produtos alimentícios só para crianças e 
adolescentes. Apesar de desde o ano passado já ter começado a se posicionar no segmento, com 
o lançamento de dois salgadinhos para o público adulto, só agora a empresa trabalha com uma 
campanha de peso, com investimentos de R$ 3 milhões entre agosto e novembro, para 
apresentar o Agito, que prefere chamar de "aperitivo". A campanha publicitária, desenvolvida pela 
AlmapBBDO, conta com ações em pontos-de-venda, peças de mídia externa, filme e, 
principalmente, merchandising em rede de programas de futebol.  

Nesse sentido, a tacada parece ter sido precisa. A Elma Chips escolheu dois desafetos 
reconhecidos - ao menos no passado - para falar em seus programadas dominicais do novo 
aperitivo: Milton Neves, que apresenta "Terceiro Tempo", na Record, e Roberto Avallone, do 
"Mesa Redonda", programa veiculado na Gazeta. A conversa entre Milton Neves e Avallone - para 
falar sobre o lançamento da Elma Chips - é feita ao vivo nos dois canais. "A ação está ligada ao 
posicionamento do produto no mercado. Homens adultos são o nosso target para o Agito e não 
temos como deixar de incluir o futebol. Além disso, é uma excelente estratégia de divulgação. 
Quem não assistiu, certamente ouviu o comentário de um amigo", diz o gerente de marketing da 
Elma Chips, Roberto Angelino Filho.  

O aperitivo Agito começou a chegar aos pontos-de-venda em 
meados de julho e a campanha teve início em 10 de agosto. 
No próximo domingo (31) acontece a última ação de 
merchandising envolvendo "Mesa Redonda" e "Terceiro 
Tempo". "Em pesquisas de mercado, descobrimos que o nosso 
market share apresenta uma queda entre o público adulto, 
diferentemente de outros mercados. O brasileiro, 
tradicionalmente, não tem tanto o hábito de consumir 
salgadinhos", diz Angelino Filho. Os EUA e Inglaterra são os 
países onde mais se vende esse tipo de produto. "O consumo 
no Brasil é sete vezes menor que nos EUA e três vezes menor 
que no México, por exemplo", diz o executivo, reforçando que 
no País existe um potencial para ao menos triplicar esse 
comércio.  

Por isso, a estratégia da Elma Chips no Brasil foi encontrar 
oportunidades na segmentação. Dois lançamentos 
inauguraram, no ano passado, esse novo posicionamento da 
empresa: o do Parker’s (com uma tímida campanha voltada 
para mulheres, anunciando calorias reduzidas) o e do Festa 
Snack (que não contou com ação publicitária). "Esses dois 
produtos foram um ‘teaser’ do que seria a chegada do Agito", 

conta o gerente de marketing. Além de peças publicitárias, o objetivo da Elma Chips de se 
aproximar dos adultos envolve também algumas estratégias nos pontos-de-venda. "Colocamos 
esses produtos em destaque, em prateleiras mais altas, de modo que realmente tenha uma 
percepção por parte da mãe/pai da criança."  

O Agito (vendido em três sabores), explica Angelino Filho, chega para substituir aperitivos de bar 
que vão desde uma porção de batata frita até um punhado de castanha ou amendoim. "É para ser 
apreciado num momento de descontração, como uma reunião de amigos para assistir a um jogo 
de futebol e tomar cerveja." O executivo ressalta que, apesar de nos últimos anos ter aumentado 
a disputa, com pequenas fábricas de salgadinhos, a Elma Chips não tem um grande concorrente 



pela frente no segmento. O market share da companhia é de 50%. "Já quanto ao laminados de 
trigo, no qual está o Agito, não somos os pioneiros."  

Parceria com a AmBev  

A primeira parceria da Elma Chips com a Companhia de Bebidas da Américas (AmBev) foi para o 
lançamento do Festa Snack, que na embalagem vem com o logotipo da cerveja Skol. A ação de 
co-branded se repete, agora com Brahma, que vem com o nome estampado na embalagem de 
Agito. "Com isso, automaticamente já focamos direto em nosso público-alvo, os adultos", comenta 
Angelino Filho. "Também conseguimos a exposição de dois produtos de uma única vez." Vale 
ressaltar que a parceria não é nova. A AmBev já é a distribuidora de algumas marcas do portfólio 
da Pepsico, como Pepsi (refrigerante) e Gatorade.  
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