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Distribuição de amostra de novos produtos em praças de pedágio e até aula de salsa. Esses são 
alguns dos exemplos das ações alternativas de marketing de que as empresas de alimentos e 
bebidas resolveram lançar mão para tornar suas marcas mais conhecidas e, assim, ampliar as 
vendas. Os investimentos, em média, giram em torno de R$ 30 mil, e segundo as empresas, 
geram um incremento de 30% na receita.  

Um acordo com a concessionária das rodovias paulistas Anhangüera e Bandeirantes, AutoBan foi a 
‘vitrina’ escolhida pela Vinagre Castelo Ltda para divulgar sua nova linha de molhos para saladas.  

A ação, concentrada nas praças de Campo Limpo (SP) e Valinhos (SP), e realizada no último final 
de semana, recebeu investimentos entre R$ 25 mil e R$ 30 mil. Foram distribuídos 25 mil sachês. 
“O alvo da empresa está nesse nicho específico de consumidor que viaja de carro e tem poder 
aquisitivo um pouco mais elevado”, afirma o superintendente da Castelo, Marcelo Cereser. 
Segundo o executivo, o direcionamento é o grande diferencial em relação a outras estratégias 
como a degustação em ponto-de-venda que atinge a todas as classes, sem a segmentação em um 
público específico.  

Além disso, segundo o executivo, os produtos fornecidos aos motoristas no pedágio podem ser 
vistos pelos passageiros durante toda a viagem. “Colocamos junto com a amostra um folheto com 
a história da Castelo.” Paralelamente à distribuição das amostras, os sachês também serão 
vendidos nas redes atacadistas, para atender o mercado food service , alimentação fora do lar. A 
Castelo já fechou com a rede Makro , onde haverá pacotes com 50 unidades.  

Del Valle  

Há um mês, a líder no setor de sucos prontos para beber, Del Valle , investiu cerca de US$ 10 mil 
no fechamento de uma parceria com as franquias Pizza Hut e Flying Sushi (comida japonesa). Na 
ação, foram distribuídos folhetos com vales-desconto. Na compra de uma pizza acompanhada por 
um suco Del Valle, o consumidor ganha 50% de desconto no valor da massa.  

O Flying Sushi estipulou uma lista de pratos que, se pedidos com a bebida e acompanhados de 
rolinho primavera, têm 50% de desconto no preço final.  

Segundo o gerente de marketing da mexicana Del Valle, Marcelo Passafaro, as vendas crescem 
entre 2% e 3% ao mês com a utilização desse canal de vendas. Os resultados foram tão positivos 
que a direção da empresa está negociando a inclusão de sua linha de sucos no cardápio da rede 
de lanchonetes Friday’s.  

Nelore  

A direção da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) fechou um acordo com o 
supermercado D’Avó para ações de degustação.  

O alvo é a divulgação da chamada ‘carne de nelore natural’. Durante uma semana, vários pratos 
são preparados com a proteína da raça bovina e servidos para os clientes do supermercado. Além 
disso, a direção do D’Avó coloca em promoção o corte servido no local, segundo o responsável 
pelo departamento de planejamento da ACNB, André Locatelli.  

Segundo ele, as vendas costumam aumentar cerca de 30% com a ação no ponto-de-venda.  



“O pioneiro na ação, Supermercado Andorinha , atualmente é o ponto-de-venda que registra o 
maior volume de carne de Nelore comercializada em São Paulo.”  

Bacardi-Martini  

A empresa de bebidas Bacardi-Martini do Brasil pegou carona no apelo caribenho da novela global 
Kubanacan e resolveu divulgar a marca patrocinando o ‘Club de La Salsa’, que promoverá um 
rodízio por bares de São Paulo, com direito a drinques e aulas de salsa.  

“Vamos aproveitar a sinergia que existe na salsa e a origem cubana da empresa para divulgar 
nossa marca nas principais casas da noite paulistana com drinques e distribuição de brindes”, 
afirma a gerente da empresa, Elisa Duque Estrada.  

Para a executiva, esse tipo de promoção fortalece a marca para o consumidor e eleva o volume de 
vendas dos produtos.  

“Este ano iremos investir mais do que no ano passado nas promoções, pois elas estão mais 
estruturadas.”  

A gerente não revelou os valores envolvidos. Para o ano de 2003, a empresa projetou um 
crescimento de 6%, sobre o faturamento de 2002, que foi de R$ 135 milhões.  

Os investimentos giram, em média, em torno de R$ 30 mil, e, segundo as empresas, geram um 
incremento de 30% na receita  
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