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Sinônimo de pipoca de microondas, a Yoki vai invadir o varejo numa das maiores ações de 
ponto-de-venda de toda a sua história. Com um portfólio extenso - que inclui 180 itens, de 
canjica a amendoim até paçoca ou curau - a empresa preparou uma tática de guerra para a 
Festa Junina deste ano: vai montar cinco mil barraquinhas dentro de supermercados em todo 
país.  
 
Como moeda de troca pelo espaço cedido pelas redes varejistas, a fabricante oferece um 
desconto generoso no valor das vendas aos supermercadistas. "Não é tanto assim", minimiza 
Gabriel João Cherubini, vice-presidente da empresa, referindo-se ao deságio no preço dos 
produtos.  
 
Para convencer os varejistas de que a "barraquinha Yoki" é uma estratégia certeira, o 
executivo usa um poderoso argumento: garante que, em época de São João, elas aumentam 
em 250% as vendas de pipoca; em 310% as de amendoim, em 700% as de canjiquinha. "Uma 
loja bem decorada atrai mais pessoas para o ponto-de-venda."  
 
O entusiasmo do executivo explica-se: a Festa Junina é o "Natal" da Yoki no quesito vendas. A 
data - que na verdade se concentra em metade de maio e em junho - representa 25% das 
vendas da companhia que fatura R$ 585 milhões. "O evento ajuda a puxar as vendas de 
outros produtos também", diz.  
 
A Yoki preparou uma verdadeira paranafenália para distribuir aos lojistas. São mais de 70 
toneladas de bandeirinhas, 15 toneladas de plástico para "embalar" as barraquinhas e mais 5 
mil toneladas de banners. Um exército de 1,5 mil promotores de venda - 30% mais do que o 
número habitual - vão garantir as ações no ponto-de-venda, que terá degustações, música e 
gente vestida à caráter.  
 
Pela primeira vez, o Carrefour, uma das maiores redes de varejo do país, vai colocar 
barraquinhas Yoki em suas 130 lojas espalhadas pelo país. César Collier, diretor do grupo 
francês, afirma que o consumidor responde imediatamente aos estímulos no ponto-de-venda. 
"Um cliente não vai ao supermercado para comprar paçoquinha, mas se ele for lembrado 
disso, com certeza irá comprá-la."  
 
A expectativa do grupo, segundo Collier, é aumentar em 16% as vendas de "produtos juninos" 
apenas por conta dessas ações de marketing. "É um crescimento importante, considerando-se 
que os alimentos estão com preços deflacionados", diz.  
 
O grupo Pão de Açúcar, que também decidiu estender a ação da Yoki a todas as suas cerca de 
500 lojas este ano, aproveita o evento para fazer uma "teatralização" no ponto-de-venda. A 
empresa montou até grupos de quadrilha com funcionários para criar um clima festivo dentro 
da loja. "É importante estimular a nostalgia no consumidor", diz Ronaldo Betelli, gestor de 
categoria do grupo.  
 
Em junho, as vendas de "produtos juninos" chegam a aumentar até 100% se comparado com 
meses anteriores. Para seduzir os fregueses, o Pão de Açúcar também inclui na barraquinha da 
Yoki produtos de outras categorias, que, tradicionalmente, ficam em outros corredores do 
supermercado. Vestido de chita, chapéu de palha, vinho, batata-doce e pinhão são alguns 
exemplos.  
 
E quanto vai custar à Yoki uma ação de marketing desse porte? "É uma verba especial", diz 
Cherubini, mantendo sigilo sobre o valor. O fato é que a Festa Junina, tradição herdada dos 
portugueses, faz parte da trajetória de sucesso da Yoki, desde a sua origem.  
 
A companhia nasceu como uma mera fabricante de milho de pipoca saborizado em junho de 
1989, um ano depois que o empresário Yoshizo Kitano havia vendido a sua empresa de 
especiarias, chás e sobremesas, a Kitano, à Refinações de Milho Brasil.  



O empresário fundou então a Yoki, que capitalizada, apostou tudo na inovação. Trouxe para o 
Brasil a pipoca de microondas e revolucionou o mercado, do qual ainda detém mais de 75%.  
 
A tacada foi tão certeira que, sete anos depois da sua fundação, a Yoki recomprou a Kitano da 
Unilever (que havia adquirido a Refinações de Milho Brasil). Nas mãos dos antigos donos, a 
Kitano ressurgiu com o portfólio mais robusto e passou a contar com molhos condimentados, 
realçadores de sabor, temperos e caldos. Em 2003, a Yoki voltou a bater às portas da Unilever. 
Recomprou a área de chás e levou, ainda, a marca Lintea - também da Unilever. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 maio 2006, Empresas & Tecnologia, 
p.B1. 


