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Usina Nova América investe R$ 8 milhões em campanha. 
 
A crescente preocupação dos consumidores de melhor poder aquisitivo com uma alimentação 
mais saudável e com a manutenção da boa forma física está afastando as classes A e B do 
consumo de açúcar já há alguns anos. O resultado é que as classes C, D e E respondem hoje por 
70% das compras desse produto no país. 
 
E é para a população de menor poder aquisitivo que a usina Nova América, dona da marca Açúcar 
União, lança nesta semana, sua nova campanha publicitária - depois de cinco anos sem anunciar 
o produto. A empresa está investindo R$ 8 milhões na propaganda, desenvolvida pela agência de 
publicidade Fess', que terá mídia impressa, rádio, material de ponto-de-venda e TV aberta. A 
veiculação exclui as regiões Norte e Nordeste, que preferem o açúcar cristal, mais barato, e 
respondem por apenas 8% do consumo nacional de açúcar refinado. 
 
A maior vedete da ação de marketing da Nova América, porém, não é a campanha publicitária em 
si, e sim a distribuição de seu tradicional livro de receitas. A publicação, lançada em 1960, e que 
só entre 1999 e 2000 distribuiu 2,2 milhões de exemplares, reflete na edição 2005/2006 o perfil 
do consumidor atual do produto. 
 
A empresa, que detém cerca de 28% do mercado nacional de açúcar refinado, substituiu as 
receitas mais elaboradas e sofisticadas por pratos mais simples e com maior rendimento. "Setenta 
por cento das receitas são mais econômicas, exigem ingredientes mais em conta e têm 
rendimento maior", diz o gerente de marketing do Açúcar União, Sérgio Alves Teixeira. 
 
O diretor comercial da empresa, Melchiades Terciotti, chama a atenção para outro aspecto da 
publicação. "O livro tem novo formato, tipo calendário, que pode transformar-se em porta-retrato. 
Isso tudo para estimular o prazer da consumidora na hora em que estiver elaborando o doce". 
 
Enquanto as classes A e B preferem, e podem, consumir produtos prontos - nos grandes centros 
urbanos, em geral, esse tipo de consumidor não têm tempo ou disposição para cozinhar -, nas 
camadas mais pobres da população, preparar o próprio alimento é uma questão de orçamento, e 
não necessariamente uma atividade prazerosa. "Também queremos atenuar essa sensação das 
classes com menor poder aquisitivo de cozinhar por obrigação", Terciotti. 
 
Os livros de receita serão vendidos em bancas de jornais e, embora o foco seja as classes C, D e 
E, para adquiri-los, o consumidor tem de juntar cinco selos das embalagens e pagar R$ 9. 
 
Segundo Terciotti, há pelo menos cinco anos que o consumo per capita de açúcar mantém-se na 
casa dos 54 quilos anuais, sendo que desse total, 24 quilos são comprados em forma de produto 
final e 30 quilos estão embutidos em produtos industrializados - sucos, sobremesas, doces, bolos. 
 
Segundo ele, o consumo doméstico só não apresenta queda nas classes de menor renda por conta 
da inserção de novos consumidores no mercado, trazidos pela estabilidade econômica. Ele calcula 
algo entre 1,8% e 2% o crescimento anual, em volume, do mercado de açúcar no País. 
 
Terciotti estima em 4 milhões de toneladas, ao ano, o consumo doméstico de açúcar refinado. 
Com a campanha publicitária, que fica no ar até abril, a empresa espera elevar suas vendas em 
até 10%. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 nov. 2005, Tendências & Consumo, p. B5. 


