
ara a Batavo, recentemente separa-
da judicialmente da Parmalat, 2005
está sendo um ano de renovações.
Gigante em anos recentes, ela tenta

recobrar a antiga pujança explorando a tradi-
ção de um nome forte na lembrança popular.
Criada em 1928, a marca, cuja imagem foi aba-
lada cerca de dois anos atrás com o escândalo
contábil envolvendo a Parmalat, está inves-
tindo 3 milhões de reais para lançar a cam-
panha "Naturalmente Batavo", que marca um
posicionamento renovado, calcado na oferta
de produtos mais saudáveis. O plano de expan-
são visa reverter os resultados dos últimos
cinco anos, período de maior crise, investindo
em produtos de maior valor agregado, como
queijos finos (nova marca Batavo Hollander),
bebidas refrigeradas e molhos prontos.

Além de austero planejamento econômico,
a Batavo elegeu suas embalagens como fer-
ramentas fundamentais na retomada da com-
petitividade. Para Regina Boschini, gerente
de marketing da Batávia, detentora da marca
Batavo, a renovação visual das embalagens
permite aperfeiçoar a comunicação direta com
os consumidores e acompanhar as tendências
de mercado. "Não há melhor forma de ressal-
tar as características, diferenciais e mudanças
de fórmulas de cada linha", ela ressalta.

Bom exemplo dessa postura aparece na linha
Kissy Smoothies, que marcou o interesse da
Batavo no rentável mercado de bebidas refri-
geradas em geral, e no crescente segmento
de iogurtes misturados com suco de fruta em
particular. Conforme EMBALAGEMMARCA já
mostrara em sua reportagem de capa da edição
69 (maio de 2005), a marca foi lançada em
garrafas plásticas recobertas por rótulos elabo-
rados pela Propack em filme termoencolhível
mono-orientado de PVC, com taxa de retração
entre 50% e 55%. "A idéia foi aproveitar o lan-
çamento dessa linha para rejuvenescer a marca
Kissy, que é voltada ao público jovem", conta
a gerente de marketing da Batávia.



Reformulação abrangente também ocor-
reu nas linhas Batavito e Batavinho, de leites
fermentados e iogurtes para crianças. Como
forma de se diferenciar das garrafinhas plásti-
cas disseminadas na categoria, o leite fermen-
tado Batavito também é comercializado em
caixinhas longa-vida de 80g fornecidas pela
Tetra Pak. "O layout está muito mais atrativo,
pois o famoso astronauta Batavito ganhou uma
imagem mais moderna e lúdica, dando maior
vazão ao imaginário dos pequenos", conside-
ra Regina Boschini. As embalagens da linha
Batavinho, fornecidas pela Huhtamaki (potes
plásticos de poliestireno) e Alcan (tampas de
alumínio), também ganharam novos layouts,
além de imagens em 3D de animais brasileiros
em extinção.

As mudanças marcam a nova fase da
Batávia, que pouco tempo atrás obteve limi-
nar para atuar de forma independente da
Parmalat. A medida concedeu à empresa o
direito de comercializar a marca Parmalat na
linha de refrigerados, composta por iogurtes,
petit suisse, sobremesas e leites fermenta-

dos. Um indício do sucesso da estratégia de
reposicionamento aparece na quantidade de
lançamentos. Em 2004, a empresa agregou
mais de quarenta itens a seu portfólio, e até o
final deste ano estão previstos outros quarenta
lançamentos. Ao todo, a Batávia comercializa
hoje 170 produtos refrigerados e 48 lácteos. A
empresa é atualmente controlada pela CCLP
(Cooperativa Central de Laticínios do Paraná)
e pela Cooperativa Central Agromilk, que con-
grega cooperativas do oeste catarinense.

Anúncio

Fonte: Embalagem Marca, a. 7, n. 72, p. 48-49, ago. 2005.




