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ara quem não se lembra, na segun-
da metade da década passada a ca-
tegoria de iogurtes foi, ao lado das
de frangos e dentaduras, símbolo da

explosão de consumo do Plano Real. Quase
dez anos depois essas especialidades lácteas
vivem um novo boom nos supermercados bra-
sileiros. Agora, entretanto, o crescimento das
vendas, concentrado em subcategorias pouco
expressivas naqueles já longínquos primeiros
anos do real, não está relacionado à estabilida-
de econômica ou ao aumento do poder aquisi-
tivo da população. Na verdade parece refletir
uma conhecida mudança comportamental dos
consumidores: a crescente predileção por die-
tas saudáveis, de preferência aliadas à conve-
niência e à praticidade de consumo.

Surfando a onda da preocupação com o
bem-estar, com o excesso de peso e com os
cuidados com a saúde em geral, fabricantes de
iogurtes e de outras bebidas lácteas refrigera-
das aproveitam para investir em novas catego-
rias e apresentações. Nessa tendência, pautada
pelo lançamento de extensões de linha e por
progressiva segmentação de marcas e produ-
tos, um dos setores que vêm se destacando é o
dos iogurtes misturados com suco de fruta,
hoje liderado pelas marcas Frutess, da Nestlé,
e Corpus Fresh, da Danone.

Por se tratar de um segmento específico e
relativamente novo - a categoria se consolidou
no Brasil há cerca de três anos -, é difícil obter
levantamentos sobre o consumo dessas bebi-
das. Mas sabe-se que tais produtos, também
considerados uma "evolução dos sucos pron-
tos para beber", estão por trás da incrível ex-
pansão apresentada pelo mercado brasileiro
de iogurtes líquidos, hoje um dos mais mo-
vimentados nas lucrativas gôndolas de be-
bidas lácteas refrigeradas.

Segundo dados da ACNielsen, a pro-
dução brasileira de iogurtes líquidos
cresceu 11,9% em volume entre 2003 e
o ano passado, quando o consumo foi



estimado em 207,5 milhões de quilos. Apesar
da inevitável atração exercida sobre pequenos
fabricantes, que traz embutidos os riscos de
guerra de preços e de invasão de marcas com
distribuição regional, tal expansão não com-
prometeu as margens de ganho do setor. Ao
contrário, no mesmo período, o mercado de io-
gurtes líquidos cresceu em valor 20,5%, movi-
mentando apenas no ano passado 660,7 mi-
lhões de reais.

"A razão do crescimento é a aposta em ino-
vação", arrisca Carlos Reis, diretor da Logo-
plaste, fabricante de frascos plásticos com for-
te atuação no mercado de iogurtes líquidos em
particular e de produtos lácteos frescos em ge-
ral. Além da aposta em iogurtes com menores
taxas de açúcar e gordura, novas formulações
e sabores, Reis refere-se aos investimentos fei-
tos em atualização de projetos de embalagem.
"Seguindo tendências que já estavam claras no
mercado europeu, os sistemas de decoração e
rotulagem, bem como o formato dos frascos
desse tipo de bebida, passaram nos últimos
anos por mudanças importantes", ele avalia.

As transformações relatadas pelo executi-
vo da Logoplaste, empresa especializada em
projetos in-house, que atende três das maiores
fabricantes de produtos lácteos do Brasil (Nes-
tlé, Itambe e Danone), resumem-se em grande
medida à adoção de rótulos termoencolhíveis
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no mercado brasileiro de iogurtes líquidos. Tal
estratégia, por sinal, virou marco no cenário de
sistemas de decoração de embalagem.

Cintura fina
Embora não tenham interferido no tipo de ma-
téria-prima das embalagens plásticas de iogur-
tes líquidos, que continua sendo em grande es-
cala o polietileno de alta densidade (PEAD),
nem no tamanho das embalagens, que variam
entre 200ml e l litro, os sleeves termoencolhí-
veis, ou shrink labels, fizeram surgir no setor

PIONEIRISMO? - Com
segmentação da linha
Kissy, de iogurtes líqui-
dos, Batávia reivindica
estréia de smoothies
no mercado brasileiro

frascos com perfil ondulado e cintura fina. Tais
formatos foram rapidamente associados à idéia
de boa forma que esses produtos buscam trans-
mitir, alinhando-se ao apelo do bem-viver por
trás do aumento das vendas de iogurtes. Talvez
por isso os rótulos termoencolhíveis tenham
encontrado na seara de bebidas lácteas refrige-
radas um campo tão fértil para a propagação de
suas vantagens de diferenciação e marketing.

"O mercado de iogurtes líquidos ajudou a
mostrar às empresas usuárias de embalagem
que os termoencolhíveis são uma alternativa de
rotulagem de grande impacto no ponto-de-ven-
da, aliando, com custos cada vez mais compe-
titivos, brilho, maior área de impressão e fras-
cos sinuosos", resume Roberto Brandão, ge-
rente de vendas da Propack, fornecedora de ró-
tulos termoencolhíveis que recentemente con-
quistou um importante cliente no mercado de
iogurtes líquidos. Trata-se da Batávia, que em
março último estreou a marca Kissy Smoothies
no favorável nicho de iogurte com suco de fru-
ta. A empresa defende que a nova linha trouxe
pioneiramente ao Brasil os chamados smoo-
thies, bebida cujo consumo cresce sem parar
nos mercados americano e europeu, combinan-
do num único produto sucos de fruta, frutas,
sorvetes ou iogurtes light.

Segundo Regina Boschini, gerente de mar-
keting da Batávia, a diferença entre os smoo-
thies e os iogurtes com suco de fruta resume-se
a uma questão de textura. "Os smoothies são
viscosos e aveludados, similares ao milk shake,
mas com sabor de suco." As perspectivas quan-
to ao lançamento são as mais otimistas possí-



Termoencolhíveis, os rótulos adotados pela
nova marca da Batávia são feitos de PVC
mono-orientado, com taxa de retração entre
50% e 55%. Na versão multipack, quatro uni-
dades vêm agrupadas por uma cinta de PEBD
esticável, fornecida pela PVA. Segundo Rober-
to Brandão, da Propack, o critério dessa esco-
lha foi o custo. "Essa manga poderia ser desen-
volvida com nosso PVC termoencolhível, que
a Danone utilizou por bom período nos four
packs da linha Dan'up e Corpus. Mas o PEBD
revelou-se mais econômico."

Apesar da crescente força dos frascos plás-
ticos, o mercado de iogurtes líquidos continua
sendo um porto seguro para as embalagens

veis. "Nos Estados Unidos os smoothies movi-
mentaram mais de l bilhão de dólares em
2002, contra 540 milhões de dólares em 1997",
informa a gerente de marketing da Batávia.
Outro bom sinal veio no primeiro mês de ven-
das, quando a linha Kissy Smoothies agregou
22% ao faturamento da família de iogurtes lí-
quidos da Batávia.
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cartonadas assépticas. Segundo dados da Tetra
Pak, somente em 2004 foram vendidos 15,2
milhões de litros da bebida nesse tipo de acon-
dicionamento no Brasil.

Mostrando que está atenta ao avanço das
garrafmhas sinuosas de PEAD, a empresa vem
concentrando no mercado de bebidas refrigera-
das, onde estão incluídos os iogurtes com suco
de fruta, a oferta de dois tipos distintos de cai-
xinhas: Tetra Rex e Tetra Top. Disponível em
três diferentes opções de família com volume
que varia entre 150ml e l litro, esta última tem
suas paredes feitas de material cartonado. Já a
estrutura do topo é plástica. A solução de ma-
quinário oferecida permite envase simultâneo
de dois produtos distintos em uma linha de en-
chimento dupla. Já a família Tetra Rex é feita
inteiramente de material cartonado, podendo
receber tampas plásticas rosqueáveis.

Outra opção oferecida pela multinacional
sueca no mercado brasileiro de iogurtes mistu-
rados com sucos de fruta é a Tetra Prisma
Aseptic, na qual o fechamento PullTab, forma-
do por uma etiqueta de alumínio que cobre o
orifício feito para escoamento do produto, per-
mite consumo direto da embalagem. A etique-
ta, cuja parte interna é composta por uma fita

ALÉM DOS LÁCTEOS -
Vendas de bebidas à
base de soja também
surfam onda da
preocupação com saúde
e boa alimentação

de polietileno, responsável pelo fechamento
hermético, é aplicada por um equipamento in-
tegrado à máquina de enchimento.

Deixando de lado os movimentos de emba-
lagem, o que se percebe é que a preferência por
alimentos e bebidas considerados mais saudá-
veis não é um fenômeno restrito aos brasilei-
ros. Após análise de 89 itens, pesquisa realiza-
da pela consultoria ACNielsen em 59 países,
responsáveis por 93% do PIB e 77% da popu-
lação mundial, concluiu que houve expansão
de 4% na receita das vendas de alimentos e de
bebidas em todo o mundo (na América Latina,
o aumento foi ainda maior, de 7%), durante um
período de doze meses encerrado em julho de
2004. Segundo o estudo, entre os principais
motivos disso está a constatação de que cada
vez mais consumidores priorizam alimentos e
bebidas menos gordurosos e adocicados.

Para muitos não há dúvidas de que as fa-
mosas dietas ricas em proteínas e com poucos
carboidratos têm estimulado as vendas de dis-
tintas categorias de produtos. Junto com os io-
gurtes, as bebidas à base de soja estão entre os
principais beneficiários da tendência, tendo
sua penetração nos lares brasileiros ampliada
em 147% entre 2001 e 2004.

Essa informação é do Latin-Panel, que, em
outra pesquisa, feita no ano passado em 6 mi-
lhões de residências brasileiras, revela que
30% das pessoas compram produtos light e
diet, e que mais de 50% consomem frutas, le-
gumes e verduras diariamente. Dados assim
atestam o crescimento da consciência sobre os
riscos da obesidade e da alimentação inade-
quada, e também deixam claro que os dividen-
dos que a indústria alimentícia pode extrair
desse panorama estão longe de se esgotar.

Fonte: Embalagem Marca, ano 7, n. 69, p. 14-18, maio 2005.




