
O
s mamíferos da Parmalat estão de volta,
mas agora crescidos. A campanha dos
mamíferos foi um estrondoso sucesso,
estudado como um case de marketing

Brasil afora, e ajudou a posicionar a Parmalat na
liderança do mercado de leite e a expandir a marca
em uma série de categorias de produtos, alavan-
cando as vendas e o crescimento do grupo. A com-
provação vem do forte recall da marca, que perma-
nece na mente dos consumidores mais de 10 anos
depois - a campanha da DM9DDB é de 1996. A
Parmalat foi considerada, por sete vezes consecuti-
vas em oito, Top of Mind da Folha de São Paulo,
ou seja, é a primeira marca lembrada pelo consu-
midor quando ele pensa em leite.

O resgate dos mamíferos, em campanha assinada
pela África, veio de encontro a um tema muito que-
rido pelos consumidores, e o gancho serviu para
mostrar que não foram só os mamíferos que cres-
ceram; a linha de leites também cresceu. São dois
novos tipos de leite premium: Fibresse e Physi-cal.
O primeiro é um leite desnatado associado à dieta
equilibrada com adição de fibras, que atua no
sistema digestivo, auxiliando no equilíbrio da flora
intestinal, e tem como foco o público feminino. Já
o segundo lançamento é um leite semi-desnatado
com adição de cálcio natural do leite que ajuda no
fortalecimento de ossos e dentes. O produto substi-

tui a versão Plus Cálcio. Segundo a Parmalat, o cál-
cio natural do leite é melhor absorvido pelo orga-
nismo, perfeito para quem pratica esportes.

A linha premium conta ainda com o leite in-
tegral, semi-desnatado, desnatado, Extra Pre-
mium (gourmand), Dietalat (0% gordura) e Zy-
mil (fácil digestão), e ganhou novas embalagens

Tetra Prisma Aseptic, da Tetra Pak, que reposi-
cionam o produto na gôndola, através de uma
nova comunicação visual.

A revista embanews entrevistou Ana Claudia
Malamud Rossi, gerente de marketing da Parma-
lat, que falou deste momento de revitalização da
empresa e sobre o mercado de leites especiais e
funcionais, que cresce a cada ano. Ana Claudia so-
ma cinco anos de trabalho na Parmalat, de 2000 a
2002, seguido de uma breve interrupção, e o re-
torno há três anos. Em sua bagagem estão passa-
gens pela Refinações de Milho Brasil e Revlon.

Embanews: Como se comporta atualmente
o mercado de leite premium?

Ana Claudia M. Rossi: O segmento de leites pre-
mium representa 4% do mercado de leites, segundo
a Nielsen, e para a Parmalat, chega a 10%. A empre-
sa foi precursora no lançamento de leites premium
no Brasil, com o leite Omega, que todos se lem-
bram. Com os lançamentos, queremos incrementar
ainda mais a participação da empresa entre os leites
especiais. Sabemos que entre as categorias de consu-
mo que mais crescem ano a ano estão os produtos
relacionados ao conceito de bem estar. Tudo come-
çou com os produtos light e diet, que se expandiram
para os funcionais. Sabemos que, no ano passado,
este mercado movimentou 600 milhões de dólares
no mundo. E um momento importante para a cate-
goria de leites e para a Parmalat, e de inovação para
a empresa, que se consolidou exatamente por sua ca-
pacidade inovadora. Queremos explorar esse bom
momento que acreditamos deverá aumentar em
30% o nosso volume de vendas.

Embanews: Qual é o posicionamento que
a Parmalat está buscando com o lançamento?

Ana Claudia M. Rossi: Nosso objetivo como lí-
der de categoria em leite UHT é oferecer, além
das novidades, valor de produto, resultado que se
origina da transformação da qualidade em um be-
neficio perceptível pelo consumidor. E acredita-
mos que uma das maneiras de se comunicar o va-
lor do produto está na embalagem.

Embanews: Como a embalagem participa do
processo de valorização do produto, neste caso?

Ana Claudia M. Rossi: Através de uma proposta
na alteração da embalagem, que passou para o
Tetra Prisma, chegamos a um visual moderno,
que ao mesmo tempo mantém a identidade da
marca Parmalat e transmite o aspecto da funcio-
nalidade. Algumas questões acerca da embalagem
estão contempladas em todas as marcas do mer-
cado, como o fator segurança. No caso da linha
premium Parmalat queremos, além disso, ofere-



cer funcionalidade. A tampa de rosca remete cla-

ramente à conveniência, à preservação do leite na

geladeira, e à segurança, reforçada pelo lacre de

segurança na tampa. Acreditamos que o shape

também contribui para o aspecto funcional do
produto, ao criar maior facilidade para guardar o

leite na geladeira, na dispensa, e também para se-

gurar. E ainda uma embalagem 100% reciclável,

um importante fator na decisão pela mudança,

pois a nova embalagem tem esse apelo de recicla-

bilidade reconhecido pelo consumidor, algo cada

vez mais valorizado, além disso somos os únicos

na categoria do leite UHT, com essa embalagem.

Embanews: Poderia nos falar sobre a nova
comunicação visual da embalagem?

Ana Claudia M. Rossi: O layout da embalagem

foi criado pela Seragini Farné e se caracteriza por

um visual clean. Uma de nossas preocupações foi
manter a forte identificação da marca e do tipo de

leite, através do símbolo da rosácea e do código de

cores, que são importantes identificadores da

marca. O consumidor identifica de imediato a cai-

xa rosa da Parmalat como a do leite integral; a azul

para o semi-desnatado e a verde, para o desnatado.
Novos padrões de cores foram criados para as

demais categqrias de leite especial.

Embanews: A campanha dos mamíferos crescidos

vai migrar para as demais categorias de produtos?

Ana Claudia M. Rossi: Não, a princípio a cam-

panha é focada no leite premium. As demais cate-

gorias de produtos serão trabalhadas a seu tempo.

Embanews: As versões anteriores de embalagem

da linha de leites regulares sairão de linha?

Ana Claudia M. Rossi: Não, as versões integral

e semi-desnatada de leites regulares permanecem

ao lado das novas embalagens em Tetra Prisma.

O conteúdo do produto acondicionado nas em-
balagens prisma é diferente na origem, é melhor

selecionado, por um processo me-
nos agressivo, que conserva me-

lhor o padrão de leite fresco. A

embalagem plástica sai de linha.
Com a mudança da embalagem

plástica para a Tetra Prisma hou-

ve um aumento de shelf life de 3

para 4 meses, o que é um benefí-
cio para o trade, sem mudar o sa-

bor do produto.

Ana Claudia M. Rossi: Os R$ 40 milhões englo-
bam tanto os investimentos em desenvolvimento

de produto e embalagem, quanto na campanha.

Embanews: Em quais unidades deverá se

concentrar a produção dos leites premium?

Ana Claudia M. Rossi: Os leites premium serão

captados nas filiais do Rio Grande do Sul, Per-

nambuco e Goiás, junto a produtores qualifica-

dos, cujo leite é submetido a um rigoroso contro-

le de qualidade, seguindo o padrão dos produtos

Parmalat. Ao todo, a empresa possui 7 fábricas

próprias, 5 terceirizadas e 7 centros de distribui-
ção para o processamento, armazenamento e dis-

tribuição dos produtos.

Embanews: Além da categoria de leites especiais,

como a Parmalat vê o mercado de leite
para as camadas mais populares da população?

Ana Claudia M. Rossi: Há condições de

aumentar a penetração na categoria de leites regu-

lares. A penetração do leite no mercado consumi-

dor já é alta, mas sabemos que está havendo uma

Embanews: Que áreas foram

contempladas no investimento
de R$ 40 milhões?

migração do consumo de leite cru e pasteurizado

para o UHT, e isso é uma tendência que se reflete

em crescimento, principalmente entre as classes de
menor renda, inclusive no Nordeste. Um dos mo-

tivos de termos lançado essa embalagem é a possi-

bilidade de expansão de nossa distribuição para o

Nordeste, região que não atingíamos ainda, pois a

produção se concentrava no Sul do País, e se tor-

nava inviável transportar o produto até o Nordes-

te. Agora, linha de leites especiais vai ser produzi-

da inclusive em nossa planta em Garanhuns, Per-

nambuco, o que possibilitará atender o mercado

nordestino, prevendo justamente um aumento de

vendas para a classe AB no Nordeste.

Embanews: A Parmalat trabalha com outras
marcas de lácteos; como elas se posicionam?

Ana Claudia M. Rossi: A marca Gloria é forte
em lácteos, principalmente em culinários lácteos,

como leite condensado e creme de leite, e é bas-

tante valorizada pelo consumidor. A marca está há

muito tempo no mercado, e em algumas regiões,

como o Rio de Janeiro, tem a liderança do merca-

do. E uma marca adquirida pela Parmalat e traba-

lhada de forma independente. São dois posiciona-

mentos distintos, para dois tipos de consumidores

diferentes. A Alimba é uma marca vendida no

Nordeste, bastante forte, principalmente na Bahia

e Sergipe, e também existe há muito tempo, fa-

bricada apenas em UHT.

Embanews: A Parmalat tem um
público infantil considerável para seus

produtos, como vê esse mercado?

Ana Claudia M. Rossi: Kidlat é uma marca da

Parmalat que engloba as guloseimas infantis e é
encontrada tanto em bebida láctea, quanto nos

biscoitos e bolinhos infantis. É uma categoria que

exige cuidados adicionais em relação ao conteúdo

nutritivo e saudável. É um nicho que demanda
uma linguagem específica de comunicação. Todos

os lançamentos da Parmalat que estão por vir têm

também como foco o público infantil, que tem

um histórico de identificação com

a marca, pois cresceram vendo a

marca Parmalat. Queremos preser-

var os valores da marca que são in-

trínsecos. A criança hoje influencia

cada vez mais a decisão de compra
das mães, e as empresas estão cada

vez mais preocupadas com esse pú-

blico, que é muito influenciado pe-

la mídia, seja os personagens licen-

ciados ou qualquer imagem em ge-

ral, mas pode ser fiel também, se

for feito um trabalho de longo

prazo e não de forma pontual.

www.parmalat.com.br

monica
Text Box
Fonte: Embanews, a. 18, n. 210, p. 26-28, nov. 2007.




