
Pepsico fica mais perto do consumidor nordestino 
Paulo Emílio Do Recife 
 
Salgadinhos da multinacional já estão em 300 mil pontos de venda. 
 
A Pepsico do Brasil, através de sua divisão de alimentos, mais especificamente a área de 
salgadinhos, está fortalecendo a sua estratégia para o Nordeste, mercado prioritário para a 
multinacional e onde já colhe os primeiros resultados. A empresa inaugurou ontem sua primeira 
fábrica na região, abriu uma central de distribuição, reduziu preços e está estudando diminuir o 
tamanho das embalagens - tudo para caber no bolso do consumidor local, que também está 
assistindo pela TV campanha criada especialmente para ele pela agência AlmapBBDO. 
 
"O Nordeste é prioridade para nós. Cerca de 28% da população brasileira está aqui. Investimos 
R$ 20 milhões em uma fábrica em Pernambuco e outros R$ 7 milhões em ações de marketing e 
de comunicação", disse o presidente da Pepsico do Brasil, Oliver Weber, ontem, durante a 
cerimônia de inauguração da nona fábrica do grupo no País, localizada em Pernambuco - a 
empresa também produz salgadinhos em Curitiba (PR) e em Sete Lagoas (MG). 
 
Os primeiros resultados da política desenhada para o Nordeste, segundo Weber, já estão 
aparecendo. O número de clientes passou de 16 mil para 25 mil em menos de um ano. Os 
salgadinhos da Pepsico já estão em 300 mil pontos de vendas. 
 
Nos últimos três meses, as vendas de salgadinhos à base de milho - os mesmos que são 
produzidos na fábrica nordestina - cresceram 16% no Nordeste, acima da média nacional que foi 
de apenas 5%. 
 
Segundo dados da A/C Nielsen, a Pepsico lidera o mercado nacional de salgadinhos. No Nordeste, 
gira em torno de 15%. A meta de Weber, declarada ao Valor em março do ano passado, é 
aumentar essa fatia para 40% no médio prazo. A região representava, há um ano, cerca de 12 % 
do faturamento da empresa e o objetivo é ampliar isso para 30% em seis anos. 
 
"O Nordeste ainda representa bem menos que 25% de nossas vendas. Daí o fato de estarmos 
sendo mais agressivos nesta região. Mas estamos crescendo mais de 50% ao ano", disse ontem o 
presidente da Pepsico. 
 
Paralelamente à construção da fábrica no Recife, o executivo comandou uma política de redução 
de preços no mercado nordestino. A queda no preço final dos produtos da marca Elma Chips gira 
em torno de 20% . 
 
A fábrica aberta oficialmente ontem, com capacidade para produzir 7 mil toneladas anuais de 
salgadinhos à base de milho, poderá ser ampliada para receber linhas de produção de aveias, 
mingaus e pescados. Com isso, os investimentos podem crescer para até R$ 80 milhões. 
 
Atualmente, o uso da capacidade instalada oscila entre 40% e 50%. A meta é alcançar 100% da 
capacidade nos três próximos anos. 
 
A Pepsico também mexeu na estrutura logística que abastece o mercado nordestino. Foi 
implantada uma central de distribuição, que reduziu os custos logísticos entre 15% e 20%, 
quando em comparação aos produtos trazidos do Centro-Sul do País. O tempo de viagem e 
entrega dos produtos encolheu em até quatro dias após a entrada em operação da central de 
distribuição. 
 
As campanhas de marketing e publicidade estão a cargo da agência AlmapBBDO, que atende a 
Pepsico no mundo. A televisão é o principal canal para veicular os anúncios, que adotaram uma 



linguagem local. "Os resultados estão sendo muito bons. Se continuar assim deveremos 
concretizar nosso planos de trazer novas linhas e operações para o Nordeste", afirmou Weber. 

 
 
Leia Mais 
 
AmBev e Kaiser lançam produtos alusivos à Copa 
Daniela D'Ambrosio De São Paulo  
 
A sede da Copa do Mundo de 2006 tornou-se a estratégia de marketing perfeita para a indústria 
cervejeira. Segundo maior consumidor mundial da bebida - com 117,7 litros por habitante ao ano, 
atrás apenas da Rússia - a Alemanha inspirou as empresas brasileiras nas suas ações 
promocionais para o grande evento esportivo. O horário dos jogos, previstos para ocorrer no 
período da tarde, também vai ajudar. A expectativa dos fabricantes é de um aumento de até 20% 
no consumo da bebida. 
 
A AmBev irá lançar, pela primeira vez, uma nova cerveja para a Copa. A Brahma Bier, que será 
lançada nacionalmente em 1º de abril, foi desenvolvida com base em receitas alemãs. Trata-se de 
uma cerveja do tipo "helles", originária da região da Bavária, cuja principal cidade é Munique. 
 
A Kaiser também pega uma carona na região alemã da Bavária para promover sua cerveja de 
mesmo nome. A cervejaria escolheu a versão premium para concentrar suas ações na Copa - que 
ainda estão sendo definidas. A marca é patrocinadora oficial das transmissões dos jogos no canal 
de esportes ESPN e do serviço on-line MSN. 
 
A exemplo da Bavaria Premium - que, apesar de estar posicionada nesse segmento, está na 
mesma faixa de preços das marcas intermediárias - a cerveja criada pela AmBev terá preço 
próximo ao das marcas Brahma e Skol. Segundo Vivian Serebrinic, gerente da AmBev, a Brahma 
Bier chega ao mercado custando R$ 2,50 garrafa de 600 ml e R$ 1,09 a lata. 
 
"Trata-se de uma cerveja premium, com insumos importados, mas queremos que seja acessível", 
diz a executiva. 
 
A diferença entre o custo de produção e o preço promocional, segundo Vivian, será absorvido pela 
companhia e faz parte do investimento da marca, que tem por objetivo impulsionar a marca-mãe, 
Brahma. 
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Pepsi acusa coca-cola de propaganda enganosa 
Financial Times 
 
A Coca-Cola e a PepsiCo estão diversificando suas atividades, antes centradas em seus 
refrige¬rantes gaseificados, mas ontem a longa guerra que as duas compa¬nhias vêm travando 
no segmen¬to cola respingou em outras cate¬gorias de bebidas. A PepsiCo en¬trou com uma 
ação contra a Co¬ca-Cola alegando que a propaganda que esta vem fazen¬do sobre uma nova 
bebida isotônica é falsa e enganosa. 
 
A disputa mostra como a competição entre as marcas de bebidas não-gaseificadas das duas 
companhias está se tor¬nando tão feroz quanto a riva¬lidade que elas têm no segmento cola. O 
processo envolve um comercial de TV, que segundo afirma a PepsiCo, deixa implí¬cito que a 
marca PowerAde Option da Coca-Cola é superior ao Gatorade da PepsiCo. 
 



As bebidas esportivas isotônicas estão em um dos segmen¬tos de bebidas que mais cres¬cem. O 
Gatorade domina a ca¬tegoria, com uma participação de mercado de mais de 80% nos Estados 
Unidos, mas a Coca-Cola vem ampliando agressivamente sua marca PowerAde nos últimos dois 
anos. 
 
O novo comercial de W do PowerAde Option afirma que ele proporciona mais energia aos 
consumidores do que o seu rival, apesar de conter apenas 10 calorias, comparadas às 50 do 
Gatorade. 
 
A PepsiCo disse que o anúncio é enganoso porque as "calorias desprezíveis" do PowerAde Option 
"não conseguem repor as energias consumidas pelos atletas de maneira parecida com o que faz o 
Gatorade". 
 
A PepsiCo está tentando obter um mandado para impedir a veiculação do comercial, mas a Coca-
Cola está contestando a ação. "Nosso comercial diz a verdade, e nós mantemos nossa posição 
sobre ele", disse um porta-voz da Coca-Cola. 
 
As duas companhias estão diversificando suas operações de bebidas para uma série de produtos 
fora do segmento cola, uma vez que os consumidores estão cada vez mais preocupados com a 
saúde e vêm evitando as bebidas açucaradas. 
A PepsiCo foi mais rápida em perceber essa tendência com marcas como o Gatorade. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 
 
 


