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Festivalconvocamais
juradosparamídia
OFestival Internacional dePu-
blicidadedeCannes, represen-
tadonoBrasil pelo jornalO
EstadodeS. Paulo,aumentou
onúmerode juradosdacatego-
riamídia, devidoao grande
númerode inscrições.O repre-
sentantebrasileiro nesse júri,
PauloStephan, diretordaagên-
cia Talent, ganhará tambéma
companhiada argentinaVale-
riaBeola (UniversalMcCann);
JimGoh, diretor gerente regio-
nal, OMDSingapore, Cingapu-
ra;AdriánGarcía, diretor geren-
te,MediaCom, Espanha; Johan
Eidmann, fundador/CEO, Bi-
zkit Sweden, Suécia; eCharlie
Makin, CEO,BLMMedia, Rei-
noUnido.

OBoticáriopremia
paravendermais

CANNES

Coma campanha “OBoticário
TransformaVocë”, que come-
çaa ser veiculada hoje, a rede
deperfumaria e cosméticos,
espera aumentar em12%o
fluxode pessoas nas suas2,4
mil lojas. As expectativas são
dadiretora comercial deOBo-
ticário, AndreaMota, quediz
que a rede nunca investiu tan-
to emapenas umaação. Para
seduzir os consumidores, se-
rão sorteadosR$500mil, 5
carros Ford EcoSport e vales-
compra instantâneos. Andrea
diz que apromoção, que ocor-
rerá paralelamente àCopa,
tambémservirá para a rede
reforçar seu slogan: “ Você
pode ser oque quiser”.

EmFoco

Exibiçãode
cachaça
nofestival
deCannes

MÍDIAEPUBLICIDADE

Moraes investe emmarketing
para criar umamarca global

RECORDE-BimboentrouparaoGuinness compãode formagigante

Adisputabilionáriadospães

SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

Carlos Franco

O empresário Marcos de Mo-
raes, de 39 anos, filho do ex-rei
da sojaOlacyr deMoraes, ficou
conhecidonomeio empresarial
por ter vendido o site Zip.net
porUS$365milhõesàPortugal
Telecom,emfevereirode2000,
meses antes do estouro da bo-
lha da internet. Ele levou qua-
tro anos para transformar uma
idéia num negócio milionário.
Agora,Moraesbatalhaparare-
petir a história com amarca de
cachaça Sagatiba. Para chegar
lá, está inventandoumnovo jei-
to de vender cachaça, investin-
domuito dinheiro, e enfrentan-
do todo tipodeproblemadeum
negócio original.
Na próxima semana, Mo-

raes desembarca no balneário
francês da côte D’Azur. Ele
queraproveitaroFestivaldeCi-
nema de Cannes como uma
oportunidade para lançar em
grande estilo seu produto na
França. Hoje, mais de 80% das
suasvendasexternas, que tota-
lizaram 90 mil garrafas no ano
passado, estão concentradas
na Inglaterra. Moraes vende a
garrafa da Sagatiba por US$
10, em média, aos ingleses. Na
Alemanha,aindanãodeucerto.
Moraes até tentou vender a Sa-
gatibapor lá,mas os alemães já
estavam acostumados a com-

prar a Pitú e a 51 até porUS$ 2.
Moraescriticaosexportadoras
da Pitú, que, segundo ele, che-
gam a vender a bebida em to-
néis, semmarca.
“Estruturamosumaestraté-

gia capaz de garantir mídia pa-
ra o produto e, ao mesmo tem-
po,mostrarsuaidentidadecom
ouniversopremium,maissofis-
ticado,nãoqueremosvenderca-
chaça emvolume, comomuitos
fazem, mas com marca, com
qualidade”, dizMoraes.
A cachaça de Moraes é, an-

tesdetudo,umprodutodemar-
keting. Foi lançada há pouco
maisdeumano,coma intenção
desetornaraprincipalreferên-
ciadecachaçanoexterior.Para
isso, contratou a agência ingle-
saSaatchi&Saatchieabrasilei-
ra F/Nazca, afiliada da mesma
Saatchi&Saatchi.
Para chamar a atenção dos

francesesedivulgar seuprodu-
to,Moraesalugoua casaPierre
Cardin, do famoso estilista, em
Cannes, ondedaráuma festa. E
está levando integrantes da se-
leçãobrasileirade1994,coman-
dada por Dunga, que vão fazer
um jogo amistoso com artistas,
diretores e técnicos de cinema.
Hoje, a marca está presente

em 12 países e a previsão é de
venda de 450 mil garrafas este
ano, apoiadapor investimentos
de R$ 100 milhões até o fim do

ano, tanto no mercado interno
comoexterno. “Estamosdando
saltos de vendas. Passamos de
3,7mil garrafas no primeiro se-
mestre do ano passado para 40

mil garrafas neste primeiro se-
mestre apenas para a Europa.”
No ano passado, as vendas ex-
ternas somaram 90 mil garra-
fas, mas ele quer chegar até o

fim do ano com vendas de 1 mi-
lhãodegarrafas, cadaumaven-
dida na média a US$ 10, preço
quedobraquandooproduto éa
Sagatiba Velha, envelhecida

embarris demadeira.
Na última quinta-feira, ele

contouentusiasmadoqueaesti-
lista americanaDonaKaran te-
riaorganizadorecentefestaem
NovaYork, onde serviu aSaga-
tiba. “É esse público, essa per-
cepçãoquenos interessaeCan-
nesseráaportaparaessavisibi-
lidadeparaonossoprodutoque
é super-premiumemcompara-
ção aos concorrentes”, afirma.
No ano passado, a Sagatiba

vendeu 338 mil garrafas no
País. Este ano, a expectativa é
de negociar 820 mil garrafas,
240% a mais. Mesmo com todo
esse crescimento, a produção
aindaépequenadiantedacapa-
cidade da processamento da
destilaria na qual o empresário
investiu R$ 4milhões na região
deRibeirãoPreto.Essadestila-
ria tem capacidade para 1,8mi-
lhãode litrosmensaiseéoprin-
cipal diferencial da Sagatiba.
“Onossosegredoédestilaraca-
namaisdeumavez, atécincose
for necessário, para garantir a
transparênciaeapurezadaSa-
gatiba”,dizele,mostrandouma
garrafa cheia e transparente.
A marca surgiu da união da

expressão nórdica “saga’, que
significa história lendária, he-
róica, comapalavra"tiba", infi-
nita em tupi-guarani. O cami-
nho até aqui não tem sido fácil.
Moraesseviu,nofimdoanopas-
sado, forçadoadisputaracana-
de-açúcar de produtores da re-
giãodeRibeirãoPretocompro-
cessadores de álcool combustí-
vel e vendedores de açúcar. O
preço subiu. “É um setor que
tem esses altos e baixos, mas a
nossaopçãoéadenãoterumpé
de cana sequer, mas comprar e
destilar”.
Além da proximidade com

os produtores, a opção por Ri-
beirão Preto teve a ver com o
abastecimento de água da re-
gião, considerado um dos mais
puros do mundo. “Como mais
da metade da cachaça é água
isso temvalor, quando sebusca
a pureza.”
Moraesacreditaque,dentro

de mais cinco anos, a Sagatiba
já terá atingido a suameta, que
é a venda de toda a capacidade
deproduçãodadestilaria,de1,8
mlhão de litros mensais. E de-
pois, vai vender? “Não penso
nisso ainda, a Sagatiba hoje é
meu único negócio.” ●

BEBIDAS

O grupo mexicano Bimbo, se-
gundomaior fabricantedepães
industriais do mundo – depois
dos japoneses da Yamazaki
Baking–,preparaumaofensiva
de crescimento global, com
aquisições e investimentos em
marketing. Neste mês, o grupo
entranomercadouruguaio,on-
deacabadecomprarumafábri-
ca, e até o início do primeiro se-
mestre, na China. No Brasil, a
investida será em lançamento
deprodutos,apoiadosporpesa-
dos investimentos em propa-
ganda.
Com faturamento global de

US$ 5,2 bilhões no ano passa-

do, a empresa mexicana en-
frentaconcorrentesnoPaísco-
moWickbold e Pamco.
Dono das marcas Pullman

(mercado paulista) e Plus Vita
(mercado carioca), que com-
proudaBunge em2001, oGru-
po Bimbo decidiu unificar es-
sas duasmarcas numa nova li-
nhadeprodutosdepães,volta-
da para a vida saudável.
Com a marca Plus Vita, a

idéia é aliar novas tecnologias
de produção, comdestaque pa-
ra produtos “whole grain”, o

grão inteiro, quehoje faz suces-
so nos EstadosUnidos – onde a
BimboélíderdevendasnaFlóri-
daeCalifórnia.Esta linha rece-
berá o maior investimento de
marketing que a empresa já
fez no País nos últimos cinco
anos.Acampanha ficaráacar-
go da agência de publicidade
McCann-Erickson.

ESTRATÉGIA
Apublicidadeépontoestratégi-
co no negócio de pães indus-
triais , segundo o presidente do
GrupoBimbo no Brasil, Rober-
toAzevedo,assimcomoadistri-
buição, que assegura a presen-
çadoprodutojuntoaoconsumi-
dor.
Aapostaempãeslighteespe-

ciais tem ainda outra explica-
ção.Ovalor de vendadoprodu-
to é, em média, de 15% a 20%
mais alto, e o crescimento des-
sas linhas tem sido de 10% nos
últimos anos.
Carlos Cortez, gerente de

Produtos do Grupo Bimbo no
País, conta que omote da cam-
panhapublicitária, quecomeça
aserveiculadaestasemana,se-
rájustamenteos“saboresdavi-
da saudável”. Tudo para refor-
çar a qualidade dos alimentos
especiais e light.
“Vamosapresentaracompo-

siçãodopão,comgrandedesta-
queparaainovaçãorepresenta-
dapelosgrãosinteiros”,dizCor-
tez, queespera significativoau-
mentonasvendas.“Adiferença

de preço não é tão grande e o
consumidorcertamentefaráes-
sa conta”, diz.
Com fábricas em São Paulo,

Rio de Janeiro e Jaboatão dos
Guararapes (PE), oGrupoBim-
bo também investirá emdoces.
Aempresaélídernasvendasde
alguns produtos industrializa-
dos, comoos emrocamboles da
marcaAnaMaria.
Esse mercado de pães e do-

ces industriais movimenta por
ano noPaís R$ 1,8 bilhão. A dis-
puta é acirrada.
AWickbold, empresa brasi-

leira com 60 anos de mercado,
tambémlançounovosprodutos

especiais como a parceria com
aCasa Suíça, que temapresen-
tadoaomercadonovasreceitas
de bolos. Com uma produção
anualde 38mil toneladas, aWi-
ckbold lançou a linha Grão Sa-
bor. Já a Pamco aposta no pão
de forma branco, tradicional.
Os mexicanos da Bimbo ga-

rantem,porém,queserãoospri-
meiros a oferecer o produto
grão inteiro, e não triturado ou
composto.
Já a Bauducco direciona in-

vestimentos para os doces, a
exemplo dos tradicionais pane-
tone, colomba pascal, petit ga-
teau, alémdos biscoitos.

CONCORRENTES
Em pães, a Pamco e aWick-
boldsãoasúnicasconcorren-
tes diretas do Grupo Bimbo,
quehádois anos entroupara
o livro dos recordes com a
produção do maior sanduí-
chedepãode formadomun-
do, orgulho dosmexicanos.
Aestratégiademarketing
deu tão certo que projetou a
marcaBimbonomundo.Nas
novas embalagens de Pull-
man e Plus Vita, a marca já
começa a aparecer por aqui,
masaempresanãotempres-
sa.
Alémdas indústrias tradi-
cionais, o GrupoBimbo tam-
bém enfrenta hoje a concor-
rência dos pontos de varejo
com marcas próprias, como
CompreBem, Pão de Açú-
car,Carrefour,Sendas,Wal-
Mart e BomPreço.
O presidente do Grupo
BimbonoBrasilacredita,po-
rém, que asmarcas tradicio-
nais ainda têmmuito espaço
paracrescer.Opãode forma
industrial, diz Roberto Aze-
vedo, está presente apenas
em20%doslaresbrasileiros,
porcentual que chega ao do-
bro noMéxico.
Hoje, o brasileiro, segun-
do dados do Grupo Bimbo,
consome por ano cerca de
R$1,8bilhãoempãesedoces
industriais. E é esse merca-
doqueestáemjogoeestimu-
la os investimentos. ● C.F.

Grupomexicano Bimbo investe no Brasil, mercado quemovimenta R$ 1, 8 bilhão por ano

COSMÉTICOS

CONCORRÊNCIA -Moraes tentouvender aSagatibanaAlemanha,masaPitúeramaisbarata

ALIMENTOS

HÉLVIO ROMERO/AE

Empresa vem
concorrer no País
com aWickbold
e a Pamco

HENRY ROMERO/REUTERS
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