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A empresa francesa estava prestes a deixar o Brasil, mas um iogurte levou a operação do 
prejuízo ao lucro em apenas dois anos. 
 
Se há um produto que poderia ser escolhido como símbolo da estabilidade econômica brasileira 
e do aumento do poder aquisitivo da população de baixa renda é o iogurte. Em 1995, um ano 
após o lançamento do Plano Real, suas vendas praticamente dobraram a reboque do fim da 
inflação. Era de esperar, portanto, que a Danone, maior fabricante de iogurtes no Brasil, 
estivesse no melhor dos mundos desde então. Não foi o que aconteceu.  
 
A multinacional se envolveu de tal forma em uma violenta disputa de preços com seus vários 
concorrentes - boa parte deles surgida graças à expansão do mercado -- que sua margem de 
lucro simplesmente despencou. Em 2003, no auge da crise, a Danone registrou prejuízo de 25 
milhões de reais (foi o segundo ano seguido de perdas e o quinto de desempenho muito 
inferior à média mundial da empresa).  
 
Diante de números tão ruins, a matriz francesa decidiu adotar um plano emergencial. No fim 
de 2004, convocou o executivo argentino Gustavo Valle para dirigir a filial brasileira. O cenário 
apresentado foi claro: ou a empresa deixava de perder dinheiro, ou sairia do Brasil. Em 2005, 
a subsidiária voltou ao azul e em 2006 passou a ser lucrativa. A Danone não revela números, 
mas 2007 deve ser o ano mais lucrativo desde que a operação brasileira foi aberta, em 1970. 
 
 
 

 
 
 
Entre as estratégias adotadas por Valle, uma se destaca, de longe, como a mais importante 
para a reviravolta da companhia: o lançamento do iogurte Activia, há três anos. O produto 
segue o conceito de alimento funcional, uma das grandes tendências da indústria nos 
mercados mais ricos e desenvolvidos - além de alimentar, oferece benefícios à saúde. No caso 
do Activia, o benefício é auxiliar no funcionamento do intestino.  
 
Isso é possível graças à adição na fórmula de uma bactéria desenvolvida pelos laboratórios da 
Danone na França. Há quase 30 anos o produto já era vendido na Europa, mas nunca havia 
sido experimentado em grandes mercados fora do continente, especialmente em países 
emergentes. O principal motivo era o preço, cerca de 40% mais caro que o iogurte 



convencional. Apostar em um produto "premium" para aumentar as margens naquele 
momento foi visto como uma estratégia de altíssimo risco, inclusive pela matriz. Por causa 
disso, nos primeiros oito meses de sua gestão, Valle tinha reuniões mensais com os franceses 
para prestar contas do andamento da operação - agora, esses encontros se resumem a duas 
vezes por ano. "A grande aposta que fizemos no Brasil foi optar por um plano de crescimento 
em meio à crise, e não seguir o caminho de cortes de custos. Eu poderia, simplesmente, ter 
mandado metade dos funcionários embora", diz Valle. 
 
Hoje, o Activia é o iogurte mais vendido no Brasil - com receita de 160 milhões de reais por 
ano, o que representa 20% do total do faturamento da empresa no país. Além do apelo à 
saúde, o produto contou com um impulso poderoso na área de marketing. Ao todo, Valle 
destinou, até agora, mais de 100 milhões de reais para campanhas publicitárias.  
 
Essa foi uma mudança radical para a companhia, que não investiu intensamente em 
propaganda por sete anos. Em 2006, as vendas do produto cresceram 90% graças ao 
chamado "Desafio Activia", campanha em que a Danone convidava os consumidores a pedir o 
dinheiro de volta caso o iogurte não entregasse o benefício prometido (no período, foram 
vendidos 50 milhões de embalagens de Activia e apenas 3 000 pessoas pediram o reembolso).  
 
Outra frente do marketing da Danone é o convencimento da comunidade médica sobre a 
eficácia de seus produtos. Para isso, a multinacional começou a patrocinar congressos de 
saúde e a solicitar aos especialistas que dêem palpites no desenvolvimento de iogurtes. A idéia 
é que esses profissionais, depois de conhecer as pesquisas da Danone, passem a receitar os 
iogurtes a seus pacientes. 
 

A força do Activia 

Amarca da Danone consolidou-se na 
liderança dos iogurtes funcionais, a 

categoria que mais cresce no segmento 
(em percentual de participação de 

mercado) 

Activia (Danone) 92% 

Bio Fibras (Batavo) 6% 

Nesvita (Nestlé) 2% 

 
 
PARALELAMENTE AO LANÇAMENTO do Activia, Valle promoveu mudanças profundas na 
operação da Danone nos últimos três anos. Mais da metade dos executivos da diretoria e alta 
gerência da empresa foi trocada. Ele também criou uma nova unidade, batizada de saúde e 
nutrição, cuja tarefa é deixar claro aos consumidores que os benefícios de iogurtes como o 
Activia são comprovados cientificamente - o poder da nova divisão é tamanho que tem direito 
de veto sobre toda a publicidade da empresa.  
 
O departamento comercial, que antes se envolvia em quedas-de-braço mensais com os 
varejistas, passou a vender iogurtes com o preço final já impresso nas embalagens. O objetivo 
era deixar de conceder descontos e, assim, ganhar mais margem - medida que, obviamente, 
não foi aceita facilmente pelos supermercados. Durante o processo de implantação da nova 
política, alguns supermercados chegaram a reduzir à metade seus pedidos à Danone. "Nossas 
vendas caíram e meu telefone não parava de tocar. Os franceses me ligavam o tempo todo 
para perguntar o que estava acontecendo", diz Valle. Depois de dois meses de negociações, as 
vendas voltaram aos patamares anteriores -- e a margem da companhia aumentou 20%. 



 
O presidente da Danone brasileira tem experiência em resgatar operações em situação de 
risco. Há cinco anos, em meio à dramática crise econômica argentina, Valle assumiu a divisão 
de água mineral da filial portenha, unidade que apresentava seguidos prejuízos. Em vez de 
baixar preços, o caminho escolhido foi investir no lançamento de novos produtos. Com apenas 
um ano e meio no mercado, a Ser - água levemente gaseificada e com gosto de limão -- 
tornou-se responsável por 25% de todo o faturamento da Danone no país. Foi esse 
desempenho que cacifou Valle para assumir a operação brasileira.  
 
Uma vez equacionados os prejuízos, o executivo tem como meta aumentar ainda mais as 
margens de lucro da companhia - que ainda estão abaixo da média mundial da Danone. O 
trabalho pode ficar um pouco mais difícil agora que rivais como Nestlé e Batavo despertaram 
para o mercado de funcionais. A resposta da Danone para o aumento da concorrência deve vir 
no ano que vem, com o lançamento de mais um iogurte inovador. Especialistas do setor de 
alimentos apontam duas possibilidades, ambas bem-sucedidas no mercado europeu: o 
Actimel, que aumenta a imunidade do organismo, ou o Danacol, que ajuda a diminuir o 
colesterol. Seja qual for a escolha, Valle terá de bancar mais uma aposta. 
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