
A aposta na comunicação do paladar  
Regina Neves 

 
São Paulo, 2 de Setembro de 2003 - Empresas do setor alimentício fazem marketing para criar 
hábitos na mesa e ampliar mercados. O paladar nacional está na mira de quatro empresas do 
segmento de alimentação que querem aumentar, através de diversas ações, o consumo de seus 
produtos, incentivando mudanças nos hábitos alimentares dos brasileiros. Uma das campanhas é 
resultado de uma parceria entre as duas maiores produtoras de leite-de-coco do País, a alagoana 
Sococo e a cearense Ducoco, responsáveis por 70% do mercado brasileiro de leite de coco, que 
movimenta cerca de R$ 100 milhões por ano. Tradicionais concorrentes, elas se juntaram à CIV 
(Companhia Industrial de Vidros), que fabrica as embalagens, e que idealizou o "Projeto Frango 
com Leite-de-Coco", uma campanha nacional orçada em R$1 milhão.  
 
A campanha baseia-se nos resultados de uma pesquisa do instituto americano Copernicus 
Marketing Consulting, realizada em outubro de 2002, a pedido da CIV. O instituto americano 
realizou 360 entrevistas domiciliares, no Rio de Janeiro e São Paulo, para encontrar o melhor 
acompanhamento para o leite-de-coco fora das tradicionais receitas com peixe da culinária 
baiana. A preferência recaiu sobre o frango, a ave mais comum no prato do brasileiro: 85% dos 
entrevistados declararam que utilizariam com certa freqüência o frango com o ingrediente nas 
refeições, pois consideraram que a comida ganharia em qualidade, sabor e diversidade.  
 
"Para a pesquisa foram escolhidas duas cidades do "sul" do País exatamente porque é onde o 
hábito de consumo é menor. No Nordeste, o leite- de-coco está associado aos pratos a base de 
peixes e frutos do mar, mas nos outros estados o consumo está ligado apenas às sobremesas", 
diz Paulo Roberto de Maia Gomes, diretor comercial da Sococo. "Como nunca fizemos uma ação 
específica para o produto, este mercado, nos últimos anos, tem crescido apenas no ritmo do PIB. 
Com a campanha e outras ações junto aos clientes pretendemos um up grade em torno de 20% 
no consumo".  
 
Ao contrário da água-de-coco, que pretende se expandir também por meio de exportações - de 
forma incipiente já se exporta aos Estados Unidos -, o leite-de-coco depende exclusivamente do 
mercado local. "Tradicionalmente só os países que produzem coco, como Brasil, os da África e da 
Ásia, o utilizam e por isto as chances de exportação são praticamente zero", explica Gomes.  
 
A campanha mostra aos consumidores como utilizar os dois produtos em diversos pratos. Para 
isso, estão sendo apresentadas receitas em programas de culinária, como o Bom Dia Mulher 
(Rede TV), Note e Anote (Rede Record) e Dia-a-Dia (Bandeirantes), cobrindo 90% do território 
nacional. Também serão desenvolvidas ações em pontos-de-venda e divulgadas nacionalmente 
receitas que destacam as qualidades nutritivas do leite-de-coco, que, seguindo os fabricantes é 
um produto 100% natural, não tem colesterol, possui mais selênio, ácido fólico e Vitamina E que o 
creme de leite de vaca e algumas frutas tropicais, como acerola, maracujá, abacaxi e graviola, e 
combate os radicais livres. A campanha se estenderá até o final deste ano.  
 
Geléia no prato do dia  
 
Já a Kiviks Marknad, empresa que detém a marca de geléias Queensberry) promove, em outubro, 
em parceria com a escola de culinária Atelier Gourmand, de São Paulo, um campeonato de 
receitas com o tema "Cozinhando com Geléias". Para Cristiano de Moraes, diretor comercial da 
Kiviks Marknad, a geléia ainda não está devidamente inserida na culinária brasileira. "Ainda não 
há o hábito de se utilizá-la como ingrediente nos pratos principais de uma refeição do dia-a-dia e 
queremos desmistificar a idéia de que este uso é restrito à alta gastronomia, em pratos 
preparados por grandes chefs" .  
 
Segundo ele, o concurso pretende criar uma "cultura de consumo de geléias de frutas no País". A 
expectativa da organização do evento é de receber mais de duas mil receitas. Profissionais do 



Gourmand vão selecionar as 12 melhores. Os finalistas serão chamados para prepará-las diante 
de um júri formado por dez pessoas, entre chefs de cozinha, jornalistas, artistas e gourmets e 
receberão prêmios como microondas e caves de vinhos.  
 
Com 17 anos de atuação, a Queensberry lidera o segmento de geléias premium com cerca de 
30% de participação, segundo a empresa. O mercado de geléias no Brasil movimenta cerca de R$ 
100 milhões e produz em torno de 20 mil toneladas por ano, englobando os dois segmentos do 
setor: o das geléias populares, com 80% do total e o das geléias premium, com 20%.  
 
A Queensberry fabrica anualmente 900 toneladas de geléia. O consumo per capita no Brasil ainda 
é pequeno se comparado a países de primeiro mundo: 130 gramas/ano contra 5 quilos/ ano na 
França, por exemplo. Segundo Moraes, a Queensberry tem registrado um crescimento de 25% 
nos últimos dois anos. "A expectativa para 2003 é de um crescimento de 45%." Ele atribui essa 
perspectiva positiva à ampliação do mercado nacional e à constante ampliação da gama de 
produtos Queensberry.  
 
Sardinhas por Anquier  
 
Também a Gomes da Costa, líder no mercado nacional de peixes enlatados, com 46% da 
produção de atum e 40% de sardinha, segundo dados da Nielsen, criou a promoção "Surpresa na 
mesa todo dia - 50 Receitas do Mar". Os consumidores devem juntar cinco comprovantes de 
compra de produtos Gomes da Costa e enviar para a caixa postal da empresa para receber um 
livro de receitas, assinado pelo boulanger, chef, apresentador e empresário Olivier Anquier, 
editado especificamente para a promoção.  
 
Anquier, ao lado da atriz Suzana Vieira, atualmente no papel de Lorena da novela "Mulheres 
Apaixonadas" da Rede Globo, protagoniza o comercial veiculado em todas as emissoras abertas. A 
expectativa inicial, de distribuir 500 mil exemplares do livro até outubro, já foi superada. Entre a 
promoção e a campanha de divulgação, a Gomes da Costa deve investir R$ 3 milhões.  
 
kicker: Donas de 70% das vendas de leite-de-coco se unem para impor receitas fora do peixe  
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