
Concorrentes, mas unidos 
Pierre Baldez 
 
Associações lançam campanhas para incentivar consumo ou melhorar padrões de qualidade. 
 
Campanhas para o aumento de consumo de um determinado produto podem unir concorrentes 
com objetivos comuns. A estratégia, embora pouco usada no País, costuma trazer resultados 
significativos para empresas que precisam desenvolver seus mercados ou aumentar padrões de 
qualidade na cadeia produtiva. Este tipo de campanha deve reunir ações de caráter institucional, 
para fazer com que todo o grupo seja beneficiado. A dificuldade encontrada é convencer os 
empresários de que uma ação em conjunto pode valorizar o produto e, em conseqüência disso, 
gerar aumento de consumo, beneficiando todos os atores envolvidos. 
 
Preocupada com a popularidade dos vinhos e das bebidas destiladas, a Anheuser Busch, 
fabricante da Budweiser, buscou recentemente apoio de outros participantes do mercado de 
cerveja nos Estados Unidos, incluindo distribuidores e varejistas, para veicular uma campanha em 
que incentiva o consumo da bebida. Um dos anúncios, veiculado na TV, mostra consumidores 
bebendo cervejas de diversas marcas e brindando ao redor do mundo. Alguns especialistas, 
porém, duvidam da eficácia desta estratégia, pois acreditam que pode destacar uma marca em 
meio a outras.  
 
No Brasil, a Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic) é responsável por uma das 
campanhas mais eficientes para o aumento de consumo. Em 1989, a instituição lançou o Selo de 
Pureza do Café, com o objetivo de aumentar a qualidade do produto. Em conseqüência, conseguiu 
ao longo dos anos, que o brasileiro desse mais valor à bebida. Embora a produção brasileira seja, 
hoje, a segunda maior do mundo, ficando atrás dos americanos, o País ainda está longe de ser 
um dos maiores consumidores do planeta. Em 2005, o consumo interno foi de 15,54 milhões de 
sacas, crescimento de 3,96% em relação ao ano anterior. 
 
 
Programa para combater fraudes na mistura do café 
 
No início do programa, o objetivo era combater fraudes, como a adição de misturas ao café 
torrado e moído. "Na época, uma pesquisa feita com a população revelou que o público tinha a 
mentalidade de que o café de qualidade era para exportação e o carregado de impurezas ficava 
aqui", explica Nathan Herszkowicz, diretor-executivo da Abic.  
 
Naquele período, segundo Herszkowicz, realmente, cerca de 30% do produto comercializado em 
território nacional era de péssima qualidade. A associação então percebeu que era a hora de 
mudar a percepção do consumidor fazendo, com campanhas por todo o País, o produtor se 
conscientizar de que, para aumentar a venda do produto final, o setor deveria primeiro apresentar 
um café puro.  
 
A estratégia gerou a união do segmento. Hoje, segundo Herszkowicz, o índice de impureza no 
café vendido no mercado nacional é ínfimo: cerca de 4% do café torrado e moído que chega aos 
pontos de venda ainda têm alguma mistura. "Essa foi uma grande conquista, que reuniu cerca de 
200 marcas, entre pequenas e grandes. O que estava em jogo não era uma marca, mas o setor 
como um todo", retrata Herszkowicz.  
 
Há quase dois anos, a Abic percebeu que era preciso continuar o trabalho do fim da década de 80, 
que durou 11 anos, e desenvolver novos projetos para alavancar a venda do café. Assim nasceu, 
em 2004, o Programa de Qualidade do Café (PQC). Uma das finalidades é informar a qualidade do 
produto que está sendo vendido, permitindo que o consumidor identifique o tipo de grão utilizado 
por cada marca e escolha o sabor que mais o agrada.  
 



O PQC consolida-se como elo de confiança entre a indústria e os consumidores e pretende 
avançar sobre as questões básicas para uma verdadeira oferta de produtos melhores. É baseado 
na premissa de que a adesão ao programa significa um comprometimento da empresa com a 
adoção de padrões de qualidade da matéria-prima, manutenção de sabor ao longo do tempo, 
além de boas práticas de fabricação. O grande diferencial é a melhoria contínua e a briga pelo 
melhor produto com um preço mais justo. Além disso, o PQC é um passo decisivo para orientar o 
setor e, conseqüentemente, mudar a percepção do consumidor, fazendo com que ele abandone a 
crença de que os cafés são todos iguais. 
 
 
CAMPANHA CONFUNDIA CONSUMIDOR SOBRE A QUALIDADE DO PRODUTO 
 
Gerente de Produto da companhia Cacique, produtora do Café Pelé, Márcio Pereira acredita que a 
campanha do Selo de Pureza confundia o consumidor sobre o que é um produto de qualidade. 
Para o executivo, um café impuro não está necessariamente associado à qualidade.  
 
"Apesar de a campanha do selo ter dado uma enfraquecida nos últimos anos, sem dúvida, ela foi 
um divisor de águas para todas as outras campanhas que contribuíram para diferenciar o café de 
qualidade do fraudado. Mesmo assim, ainda há muito o que melhorar no setor", avalia. Para ele, 
diferente do Selo de Pureza, o PQC é um trabalho que mostra ao público as diferenciações entre 
um produto e outro, e o valor da bebida.  
 
Na opinião do gerente de Produto da Cacique, hoje o setor cafeeiro está colocando na cabeça do 
consumidor, através do PQC, que ele precisa consumir um produto de qualidade que possui várias 
características. Porque uma determinada marca pode não ter nenhum grau de impureza no 
produto dela e, ao mesmo tempo, o nível do café ser ruim. Como acontece com o segmento de 
vinhos, o objetivo é fazer o consumidor conhecer a variação do produto.  
 
A Abic não pára de criar estratégias para elevar o número de consumidores. O próximo passo da 
associação é lançar a campanha "Adote uma escola". O objetivo é conquistar desde cedo o público 
infantil, que já não consome mais o produto nos colégios como acontecia nas últimas três 
décadas. A primeira etapa da campanha enfatiza que estudos científicos demonstram que o 
consumo diário e moderado de café estimula o sistema de vigília, a atenção, a concentração e 
pode ajudar no aprendizado escolar.  
 
A partir daí, a finalidade é propor às companhias de café que adotem uma escola da rede pública 
e ofereçam gratuitamente a bebida para a merenda dos alunos. Desta forma, a Abic pretende, no 
futuro próximo, uma evolução do aproveitamento escolar desses estudantes, bem como uma nova 
relação destes com o café, fixando assim a bebida como item básico da cultura alimentar das 
novas gerações. "Perdemos espaço, há algum tempo, para os refrigerantes e achocolatados, mas 
queremos mudar esse quadro. De uma forma geral, a nossa meta é, até 2010, aumentar o 
consumo interno para 21,5 milhões de sacas de café", explica Herszkowicz, diretor-executivo da 
Abic.  
 
Há cinco anos, a Associação da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados 
(Abicab) teve a mesma percepção da Abic com o Programa Pró-Amendoim: melhorar a qualidade 
do produto para ganhar mercado. Desde o início foram promovidas discussões técnicas, 
regulamentações, monitoramento de mercado, estatísticas e, principalmente, a organização da 
cadeia produtiva do amendoim a partir da indústria, que é o maior cliente da matéria-prima. 
 
"O programa foi fundamental porque surgiu num momento de grande dificuldade para o setor. A 
nossa indústria usava matéria-prima de péssima qualidade.  
 
 



A partir da fiscalização da Vigilância Sanitária e do programa de auto-regulamentação, foi possível 
construir o conceito de um alimento seguro", avalia o coordenador do programa, Carlos Barion. 
Segundo ele, a campanha conseguiu mostrar que não havia mais toxina no amendoim e contou 
com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). "Chegamos aos grandes 
atacadistas e explicamos que haveria retorno favorável se eles acreditassem que não havia mais 
impureza no amendoim", complementa Barion.  
 
Na opinião de André Guedes, diretor comercial da Agtal, líder no varejo carioca de amendoim, o 
trabalho de base já foi feito. Agora, chegou o momento de direcionar a campanha ao consumidor. 
"Com o trabalho já feito, o mercado está preparado para uma campanha de aumento do consumo 
voltada para o público final", opina. Desde o início do Pró-amendoim, acrescenta o executivo, a 
Agtal teve um crescimento de 160% no faturamento. Guedes salienta que o programa, sem 
dúvida, contribuiu muito para melhorar o desempenho da empresa, mas não foi o único motivo. 
 
Na primeira fase, apenas as cinco maiores empresas adotaram o programa. Hoje já são 11 
indústrias que apoiam o Pró-Amendoim, que não teve nenhuma campanha publicitária. O foco foi 
direcionado para qualificar a indústria e depois ir para o mercado. "Ainda faltam recursos 
financeiros e nosso esforço é trazer as empresas menores para participarem do programa. Um 
dos entraves é justamente a resistência do produtor, que não quer estar ao lado do concorrente 
numa campanha", analisa Barion, que também é diretor de qualidade da Dori Alimentos, uma das 
grandes indústrias de amendoim. 
 
Para Guedes, seria interessante estimular o consumo do amendoim com todas as marcas 
associadas numa mesma campanha, como na ação Anheuser Busch, fabricante da Budweiser. No 
entanto, o que deve ser sempre destacado é a divulgação do produto como um todo, isto é, o 
institucional do amendoim. "Há o risco de uma marca aparecer mais do que outra em veículos 
como rádio e TV, mas, na mídia impressa, não haveria esse problema. Existem também formas de 
divulgar o produto proporcional ao mercado de atuação", finaliza o diretor da Agtal. Lançado em 
2002, o Selo Amendoim de Qualidade Abicab foi um dos passos para valorizar o Pró-Amendoim e 
garantir a continuidade e permanência do programa. A concessão do Selo leva em conta a 
implantação e a continuidade dos rígidos parâmetros técnicos previamente estabelecidos na 
criação do Pró-Amendoim. Até agora, o Selo  foi concedido a nove empresas. 
 
AmBev divulga cerveja 
Vinicius Neder 
 
Embora campanhas pelo aumento do consumo de determinado produto ou pela melhoria de 
padrões de qualidade reunam concorrentes com o mesmo objetivo (ainda que sob o comando de 
uma associação), muitas vezes este papel cabe às empresas líderes de mercado. Quando uma 
empresa detém grande quantidade de marcas no mesmo setor, isto fica ainda mais evidente. A 
AmBev, cujas marcas de cerveja respondem por quase 70% do mercado nacional, também 
investe em campanhas para incentivar o consumo e degustação, com caráter institucional. Neste 
sentido, a principal plataforma de marketing da gigante do setor de bebidas é a Sociedade da 
Cerveja. A campanha começou com força no ano passado e teve inserções tímidas em TV a cabo. 
Seu principal objetivo é apresentar o rol de cervejas premium da companhia, como as variações 
da Bohemia e a Original. Entre as ferramentas utilizadas estão passar informação ao consumidor 
sobre fabricação e degustação de cerveja, incluindo harmonização com pratos.  
 
"Ao gerar interesse sobre a fabricação, levamos o consumidor de cerveja premium a experimentar 
as diferentes marcas que temos, notando a diferença entre elas", afirma Andréa Fernandes, 
gerente de Marketing de Portfólio da AmBev. Entre as ações que fazem parte da Sociedade da 
Cerveja estão um site sobre o produto e o lançamento da Enciclopédia Bohemia, voltada para o 
consumidor interessado na bebida. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 mar. 2006, Gerência, p. B-8 


