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No mercado de salgadinhos, mais de 50% das vendas permanecem com a gigante Elma Chips.  
 
Se existe um bom exemplo de domínio de vendas é exatamente o que acontece no mercado de 
salgadinhos industrializados. Nele, a Elma Chips (da Pepsico) detém mais de 50% de participação, 
seguida pela Fritex, Lucky e Yoki, cada uma com 2%. A Fritex (marca da Pandurata, que possui 
ainda Bauducco e Visconti) promete mudar esta situação, com um crescimento de suas vendas.  
 
Para o início, investiu R$ 5 milhões em infra-estrutura e desenvolvimento de produtos. Com as 
novidades, a nova Fritex passa a ser um sobrenome, enquanto os seus produtos passam a ter 
cinco diferentes marcas: Snackitos (infantil), Yell (jovem), Aperitivo, Batata Palha (culinário) e 
Saudável - este são opções assadas e não fritas, uma tendência nos EUA.  
 
De acordo com o gerente de marketing de biscoitos e salgadinhos, Aluízio Periquito Neto, a 
empresa fez diversas pesquisas antes de promover as mudanças. "Visitamos os EUA e o México 
para saber de novidades e tendências", esclarece o executivo da Pandurata.  
 
Depois das mudanças de produtos e embalagens, a nova Fritex irá deflagrar uma campanha 
publicitária, mais precisamente a partir de janeiro. Para isso, começa um processo de 
concorrência entre duas agências, nomes não revelados pelo gerente de marketing.  
 
Potencial para aportes  
 
A Pandurata informa conseguir crescimentos de vendas ano a ano com a Fritex, até por isso agora 
está investindo na marca, que foi adquirida junto com a Bauducco, em 2001. "Em 2002, a Fritex 
cresceu 17%, em 2003, 26%, em 2004, 18%, e, para este ano, a expectativa é de que as vendas 
saltem 40% e mais 40% em 2006, para que assim possamos dobrar o volume no ano de 2007", 
diz Aluízio Periquito Neto.  
 
Além do investimento em novos produtos - para se diferenciar um pouco da concorrência que, 
inevitavelmente, segue a líder de mercado -, a Fritex também mudou as embalagens, com visual 
mais adequado, de acordo com o público-alvo de cada produto. Os infantis, por exemplo, têm 
personagens de alguns filmes para crianças estampados no desenho dos saquinhos.  
 
 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 out. 2005, Comunicação, p. C-6. 


