
Com as discussões 
iniciadas no começo do 
ano — antes do caso de 
adição de soda cáustica 
e água oxigenada ao leite 
— o setor de laticínios 
planeja um meio de me-
lhorar a imagem do leite 
no Brasil. A crise reforçou 
essa iniciativa e os produ-
tores estão em vias de 
criar uma entidade que 
cuidará exclusivamente 
do marketing do produto. 
A proposta é, por meio 
de ações publicitárias, 
campanhas e anúncios 
institucionais, reforçar a 
imagem do leite e atestar 
aos consumidores bra-
sileiros e aos potenciais 
compradores de lácteos 
brasileiros no exterior 
que “Nunca foi tão segu-
ro beber leite no Brasil 
quanto hoje” — mote da 
campanha. 

Segundo o presidente 
da Comissão Nacional 
de Pecuária de Leite da 
Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil 
(CNA), Rodrigo Alvim, o regula-
mento da entidade já está apro-
vado e nestes dois últimos meses 
de 2007 deve ocorrer o processo 
de associação das cooperativas, 
sindicatos e entidades repre-
sentativas de setores que irão 
integrar o conselho consultivo da 

Indústria

Produtores elaboram 
campanha pró-leite

nova entidade de promoção. Ele 
garante que, a partir de 2008, o 
Brasil já contará uma agência de 
promoção do leite e lácteos.

Alvim afirmou que a partir 
dessas ações será possível am-
pliar a participação do Brasil 
no mercado mundial de lácteos 

que hoje movimenta US$ 
40 bilhões ao ano. Ele 
explica que o Brasil deve 
fechar 2007 com US$ 200 
milhões em exportações, 
uma fatia muito pequena 
do mercado, mas que 
poderá crescer a partir 
da divulgação do produto 
em feiras internacionais. 
Esse trabalho será feito 
pela agência de promoção 
a partir do próximo ano. 

Segundo ele, as frau-
des deverão ter um im-
pacto apenas neste pri-
meiro momento. Alvim 
avalia que, como o Minis-
tério da Agricultura e os 
órgãos de vigilância sa-
nitária do País já vinham 
tomando as providências 
necessárias para o con-
trole das fraudes, elas 
foram reforçadas com a 
ocorrência da Operação 
Ouro Branco, da Polícia 
Federal.

“Queremos informar 
as pessoas sobre o leite 
e seus benefícios, além 
de desejarmos mostrar a 

cara do leite do Brasil lá fora e 
ampliar nossa participação no 
mercado externo, que é muito 
pequena”, disse Alvim. 

Para o presidente da Comis-
são Nacional de Pecuária de 
Leite da CNA, o leite e todos 
os lácteos precisam ter uma 

Para estreitar as relações 
com seu público consumidor e 
apresentar seus produtos imer-
sos em um cenário de assuntos 
plurais, a Picadilly, marca de cal-
çados femininos da corporação 
brasileira A. Grings, anuncia sua 
entrada no ramo editorial, com o 
lançamento de uma publicação 
gratuita customizada.

Semestral, a Revista Picadilly 
reúne matérias sobre moda, be-
leza e bem-estar. Programadas 
para serem lançadas em sincro-
nia com as coleções da marca, 
as edições serão distribuídas no 
mercado nos dois períodos prin-
cipais para o segmento fashion 
— o início das estações outono/
inverno e primavera/verão.

Elaborada pela Editora Pro-
fashional, a primeira edição 

da publicação conta com uma 
tiragem de 220 mil exemplares e 
será distribuída a todo o mailing 
de consumidores cadastrados 
na Central de Atendimento da 
marca. Outro canal de distri-
buição dos exemplares será o 
Clube Amiga Picadilly, portal que 
apresenta informações gerais 
sobre os calçados e as iniciati-
vas da empresa (www.picadilly.
com.br). 

Para a diretora de marketing 
da empresa, Cristine Nogueira, a 
meta é reforçar a preocupação da 
marca com o bem-estar das con-
sumidoras: “Como as mulheres 
se preocupam tanto com beleza 
quanto com conforto, achamos 
que a revista irá interessar às con-
sumidoras de todas as idades”. 

Bárbara Sacchitiello

Calçados

Picadilly lança 
revista customizada

divulgação melhor no País para 
conscientizar a população sobre 
os benefícios de seu consumo e 
desta maneira garantir melho-
res negócios para o setor. Ele 
explica que esse trabalho será 
feito com apoio de especialis-
tas e médicos que atuaram na 
formulação de matérias técni-
cas, que servirão de subsídios 
para qualificar a cobertura de 
imprensa sobre o setor e assim 
informar a população. 

“Vamos investir na qualifi-
cação e informação dos profis-
sionais de mídia que cobrem 
o setor, mas paralelamente 
a isso, teremos uma atuação 
publicitária mais forte junto à 
população”, explicou. 

Porém, os valores a serem 
investidos nas campanhas pu-
blicitárias ainda não foram 
definidos, pois a agência precisa 
estar em funcionamento para 
que ocorra essa definição. A 
única garantia dada por Alvim 
é que as ações de marketing 
serão implementadas a partir 
do próximo ano.

Alvim destaca que os produ-
tores têm feito sua parte para 
garantir a qualidade do leite no 
País, mas para que esse traba-
lho seja reconhecido é preciso 
que as ações sejam divulgadas 
e, conseqüentemente, cresça 
o consumo de leite no Brasil e 
no exterior. 

Alexandra Bicca, de Brasília
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