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Grande parte dos acionistas da Danone que na semana passada participou da assembléia geral, 
no Museu do Louvre, para conhecer os resultados globais e as estratégias futuras da empresa, 
talvez nunca tenha ouvido falar na marca Poços de Caldas. Mas a recente decisão da Danone do 
Brasil de se desfazer de sua marca de requeijão é um movimento que revela para onde caminha a 
companhia. No Brasil e no mundo todo. Portanto, é de seu absoluto interesse.   
 
A companhia francesa, que no passado produziu até champanhe, vendeu seu negócio de biscoitos 
para a americana Kraft e entrou em nutrição infantil e médica, com a aquisição estratégica da 
holandesa Numico no ano passado. Reforçou, assim, a atuação como uma empresa de 
"alimentação saudável" - a Danone já lidera o mercado de produtos funcionais, com a linha de 
iogurtes. No Brasil, acaba de vender o negócio Poços de Caldas para a Parmalat, por R$ 50 
milhões, exatamente para focar nos funcionais.   
 
Na apresentação dos resultados de 2007, que mostraram uma receita global de ? 12,776 bilhões 
de euros, o presidente da empresa, Franck Riboud, disse, a mais de mil acionistas presentes, que 
"o modelo da Danone é durável e seguro".   
 
Mas a nova Danone, mais focada em saúde, parece preocupar alguns investidores. Um deles, 
sentado no auditório gigantesco do Louvre na terça-feira passada, disse temer que o crescimento 
da empresa seja afetado. Ao que Riboud respondeu: "Respeitamos nosso tamanho e tiramos 
proveito de nossas vantagens competitivas. (...) [Focar os negócios ] não atrapalha os 
resultados".   
 
O fato é que a Danone se transformou nos últimos anos. Em 1996, 39% de sua receita era 
proveniente dos chamados alimentos saudáveis; em 2006, o percentual era de 84%, incluindo o 
negócio de água mineral - a Danone é dona da Evian. Em 2007, com a venda da divisão de 
biscoitos e a compra da Numico, o resultado pró-forma indica que 100% do faturamento deveu-se 
aos "alimentos saudáveis".   
 
Outra mudança é a perda de importância da Europa Ocidental na receita total da Danone, saindo 
de 77% em 1996 para 50% há dois anos. Nesse período, ganharam peso o Leste Europeu (de 2% 
para 11%), América Latina (de 7% para 11%), Ásia de (de 7% para 17%) e América do Norte (de 
6% para 9%).   
 
No Brasil, a empresa também não é a mais a mesma. O argentino Gustavo Valle, que assumiu a 
presidência da Danone no país em 2004, disse que a decisão de focar em produtos de maior valor 
agregado no Brasil foi tomada "há alguns anos". Segundo ele, a linha Poços de Caldas não era 
estratégica e os recursos obtidos com a venda serão investidos no Activia, considerado um 
"blockbuster" pela companhia. A Danone também licenciou a marca Paulista no Brasil, Bolívia e 
Paraguai, para a Parmalat, por 15 anos.   
 
No mundo e no Brasil, as vendas do Activia, que auxilia o funcionamento do intestino, avançam 
40% ao ano. Mas esse crescimento no mercado brasileiro ainda não é suficiente para fazer o país 
ganhar mais peso no faturamento global da Danone. "O Brasil não tem o peso que deveria na 
Danone", afirmou Valle, em entrevista por telefone, da Califórnia. A fatia brasileira, hoje, é de 
menos de 4%. "Deveria pesar pelo menos 8% a 10%".   
 
Para ampliar o peso na Danone, o faturamento da subsidiária brasileira precisa continuar 
crescendo 20% ao ano, como ocorreu nos últimos três anos, segundo Valle.   
 



Uma pedra no caminho da Danone é o baixo consumo de iogurte no Brasil. Na França, o consumo 
anual per capita alcança 30 quilos e na Argentina, 16. No Brasil é de 6 quilos habitante/ano, de 
acordo com o presidente da Danone.   
 
E uma arma da empresa para enfrentar esse baixo consumo é uma verba de cerca de R$ 115 
milhões para publicidade este ano, 35% mais que em 2007. Em ampliação de capacidade de 
fábrica, o investimento será de R$ 100 milhões.   
 
Para 2008, o foco da Danone no Brasil ainda será o Activia, que é líder em iogurte funcional, com 
92% do mercado brasileiro, onde concorre com o Nesvita, da Nestlé, e o Biofibras, da Batavo. "O 
Activia está em só 7% dos lares", observou Valle.   
 
Na Europa, outros funcionais como o Actimel (ajuda a reforçar as defesas do organismo) e o 
Danacol (limita a absorção de colesterol) já puxam as vendas da empresa. "Precisamos estar 
dentro da média de rentabilidade da companhia (de 15%) para vir com produtos novos. (...) 
Ainda estamos um pouquinho abaixo disso", justificou Valle, que assumiu a Danone com a tarefa 
de retomar a rentabilidade após seis anos de perdas. Outro desafio é fazer deslanchar as vendas 
de produtos de nutrição infantil no Brasil, uma das principais apostas da Danone após a compra 
da Numico. "O foco é trabalhar com a comunidade médica e aos poucos introduzir no varejo", 
resumiu o executivo.   
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