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A Yakult pretende comemorar seus 40 anos de Brasil, no ano que vem, com o lançamento de 
um novo produto e o alvo são os consumidores da classe A. O leite fermentado, carro-chefe da 
Yakult tem maior penetração dos públicos das classes B, C e D e é mais identificado com o 
público infantil. Daí a empresa também estar aumentando o foco nos jovens. Não é por outro 
motivo que nos últimos três anos, suas propagandas passaram a mostrar jovens praticando 
esportes.   
 
O diretor-superintendente da Yakult, Eishin Shimada, diz que a empresa está investindo R$ 9 
milhões ao longo deste ano - R$ 4 milhões foram direcionados à nova campanha publicitária 
da marca Yakult, que estreou na semana passada e fica até o final de abril no ar. Os outros R$ 
5 milhões estão sendo aplicados no desenvolvimento do novo produto, que deve chegar ao 
mercado entre o final deste ano e o início do ano que vem. "Já temos o Yakult 40, com 
quarenta mil lactobacilos, dirigidos à classe A. O produto responde por 10% da receita da 
empresa e queremos ampliar nossa presença junto a esses consumidores", diz Shimada.   
 
Os planos da empresa podem ser interpretados também como uma tentativa de recuperar a 
liderança no mercado de leites fermentados nas prateleiras dos supermercados. Desde 2001 a 
Yakult divide a liderança com Chamyto, o leite fermentado da Nestlé. "Nossa força está nas 
distribuidoras porta-a-porta", diz Shimada, acrescentando que, por esse sistema, a marca 
Yakult continua na liderança.   
 
Difícil saber pois não há medição de institutos de pesquisa, como AC Nielsen ou LatinPanel, 
para a venda porta-a-porta. A empresa conta com 47 mil comerciantes autônomas, conhecidas 
como "Yakult Ladies", no Japão e 33 mil em 11 outros países. No Brasil, são 10 mil vendedoras 
- 6,5 mil só no Estado de São Paulo. Segundo a Yakult, as autônomas representam 60% das 
vendas da empresa no Brasil.   
 
O mercado brasileiro é o quarto maior da Yakult no mundo - e o país foi o segundo país fora do 
Japão a receber uma fábrica - o primeiro foi Taiwan.   
 
Recentemente, o presidente da empresa no Brasil, Masahiko Sadakata, disse que a meta da 
empresa é ampliar as vendas do leite fermentado em pelo menos 10% neste ano e dobrar de 
tamanho no médio prazo. Os executivos não informam o faturamento da Yakult no Brasil. O 
faturamento líquido global, em 2006, foi US$ 125 bilhões.   
 
Mas, além dos concorrentes diretos, como o Chamyto da Nestlé, a Yakult enfrenta uma nova 
categoria de produtos que está roubando mercado dos leites fermentados. São os chamados 
alimentos funcionais, especialmente os iogurtes que prometem regular o funcionamento 
intestinal. Entre 2005 e 2006, o mercado de refrigerados (que compreende leites fermentados 
e iogurtes em geral) cresceu 12%. Os leites fermentados cresceram 6% e a venda dos 
iogurtes funcionais disparou 62%, segundo a Nielsen.   
 
No entanto, a Yakult já sabe como desmontar essa armadilha. João Fernando Vassão, sócio 
diretor da GP7, agência de publicidade da Yakult há dois anos, diz que a estratégia da empresa 
é continuar explorando o conceito de produto saudável voltado para toda a família. "O grande 
diferencial é que ninguém toma Yakult para regular o intestino. Toma porque é saudável", diz 
Vassão acrescentando que os iogurtes funcionais estão muito identificados com o público 
feminino e atrelados ao conceito de regulador intestinal.   
 
Eishin Shimada diz que a Yakult está preparada para a nova configuração do mercado de 
alimentos. "É um mercado que tende a ter itens cada vez mais específicos. Não está longe o 
dia em que teremos alimentos customizados."   
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