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O mercado de iogurtes se apresenta movimentado nos últimos anos, o que gerou o aparecimento 
de uma nova categoria, a dos funcionais (voltados para o bom desempenho do intestino) . Assim, 
um novo cenário começa a se formar no setor, com a migração de consumidores de uma 
categoria para outra. "O que temos percebido é a migração de consumidores da categoria light 
para a de funcionais, independentemente deles serem light ou não", comenta o gerente de 
refrigerados da Batavo (Perdigão), Damiano Sanna. O executivo conta ainda que, com o recente 
lançamento dos funcionais light, essa categoria já representa uma fatia de 10% do segmento light 
como um todo.  
 
Mesmo com esses dados, o potencial do segmento light é grande, uma vez que em 2007 ele 
representou 8% do mercado total de iogurtes, com uma produção de 48 mil toneladas, e 
movimentou R$ 290 milhões, em um setor cujo faturamento é de R$ 2,4 bilhões.  
 
"Mesmo com essa migração, o mercado de iogurtes light se mantém atraente para a indústria", 
afirma o executivo. É com o objetivo de estar entre os líderes em dois anos que a Batavo lança a 
marca Pense Light. "Era o momento de tirar a marca mãe (Batavo) e criar algo mais forte", afirma 
o executivo. Sanna explica que para isso foram utilizados três pilares: bem-estar, leveza de 
pensamento e a busca por transformar o produto em algo aspiracional. Daí a companhia ter 
escolhido a modelo e atual apresentadora da Rede Record, Ana Hickmann, como a garota-
propaganda da marca. "Foi uma escolha estratégica, uma vez que estamos no momento de 
construção da marca e ela representa muito bem o conceito que queremos passar para as 
consumidoras", afirma Sanna.  
 
A Batavo fechou 2007 com uma participação, em volume, de 16% na categoria light. Sanna 
conta, por exemplo, que as marcas consideradas regionais, que fecharam 2007 com uma 
participação de 17%, já apresentaram uma fatia de 38% na leitura de dezembro/janeiro. Ele 
comenta que, para se estabelecer no segmento, é preciso uma marca forte, "para não entrar na 
briga de preços com os regionais."  
 
O lançamento da Pense Light conta com uma campanha assinada pela Dez Propaganda, com 
filmes para a TV aberta e por assinatura, anúncios impressos e ações de merchandising em 
diferentes programas da TV aberta.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 mar. 2008, Comunicação, p. C8. 


