
P R O D U T O D O A N O P O R É R I K A R A M O S

RECOMPENSA
NACIONAL
ELEITOS CAMPEÕES PELOS CONSUMIDORES
BRASILEIROS, PRODUTOS INOVADORES RECEBEM
o PRÊMIO PRODUTO DO ANO (PDA) NA
PRIMEIRA EDIÇÃO DO PROJETO NO PAÍS

MAGINE DESENVOLVER UM PRODUTO

COM CAPRICHO, CRIATIVIDADE E QUALI-

DADE E DE QUEBRA SER RECOMPEN-

SADO POR ISSO? Até aí nenhuma no-

vidade, milhares de empresas fazem isso

em todo o mundo e faturam milhões. A

idéia começa a ter um significado dife-

rente quando esse produto ganha o re-

conhecimento de especialistas, princi-

palmente o maior deles, o consumidor.

Com o objetivo de avaliar e laurear

aqueles mais inovadores foi lançado na

França, em 1987, o prêmio Produto do

Ano. Desde então, o Groupe Manage-

ment Europe tem desenvolvido o pro-

jeto em países como Alemanha, Bélgi-

ca, Dinamarca, Espanha, Irlanda, Israel,

Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Po-

lônia, Portugal e Reino Unido. As mar-

cas que concorrem à premiação passam

por um processo de análise dos produtos

por comitês ou júris e, na seqüência, pe-

los consumidores finais, por meio de um

estudo de mercado realizado em cada

país. Os artigos eleitos são premiados

anualmente e têm direito ao uso do selo

Produto do Ano em suas embalagens.

O Brasil foi o primeiro País na

América Latina a participar dessa elei-

ção, com apoio da revista Consumidor

Moderno. No próximo ano, a premiação

estende-se aos seguintes países: Estados

Unidos, Áustria, Suíça, Índia, África do

Sul, México, Argentina e Chile. Mer-

cado de referência na região, o Brasil foi,

no contexto dos BRIC - Brasil, Rússia,

índia e China, o país que mais se des-

tacou, ocupando lugar entre as dez
maiores economias do mundo. O
principal fator de dinamismo em 2007
foi o bom desempenho da economia
doméstica, em particular o consumo
privado, beneficiado pelo crescimento
do crédito, do rendimento e do em-
prego. "Mas a opção pelo Brasil não
foi feita apenas por razões de ordem
macroeconômicas. O dinamismo co-
mercial, a atitude do consumidor bra-
sileiro e um mercado fortemente in-
fluenciado pela agressividade do mar-
keting norte-americano ditaram a es-
colha. Cada vez mais informados, os
brasileiros aprendem a fazer as suas
opções de consumo, e optarão, com
certeza, pelo símbolo vermelho do
prêmio", prevê Antônio Peres, presi-
dente da Produto do Ano para a
América Latina.

Para as empresas, as oportunidades
de negócios geradas pela premiação es-
timulam o investimento em novidades.
"O selo representa mais valor aos eleitos
que, por meio dessa distinção, podem
conferir visibilidade e uma competência
distintiva determinante que reside no
reconhecimento da sua inovação por
parte dos consumidores", explica Peres.

"Cada vez mais a decisão de compra
se faz na gôndola. Estudos indicam que
cerca de 75% dos consumidores tomam
na loja a sua decisão de compra, e nesse
sentido o selo também determina a di-
ferença e conduz à decisão do com-
prador", acrescenta. Segundo o executi-

vendas da ordem de 6 a 60%, conforme
as famílias e ou categorias a que per-
tencem. "O aumento das vendas está
comprovado em toda a Europa, na
qual o Produto do Ano já tem mais de
20 anos de existência. O marketing
dos selos é um instrumento que se ins-
creve no mix de publicidade, com re-
sultados em nível de notoriedade e de
vendas, pois são fatores de distinção
pelo cliente", indica.

Para ele, os investimentos em origi-
nalidade ganharão dimensão e expres-
são empresarial cada vez maior. Segun-
do estudos recentes de empresas de con-
sultoria em inovação estratégica, para
87% dos executivos a inovação é muito
importante ou até crucial. Para 39%
deles é uma condição de sobrevivência
das empresas. "Os atributos para a ino-
vação podem ser internos, fundamental-
mente com origem na área de marke-
ting e gestão da empresa, e externos,
com origem nos clientes que vão reco-
nhecê-los. E nesse contexto que se me-
de a importância global do selo", aponta
o diretor.
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Além da embalagem, os eleitos em
cada categoria têm o direito de utilizar
o logotipo do prêmio nos vários
suportes de comunicação como publi-
cidade, Ponto-de-Venda (PDV) e pro-
moções durante o período de um ano.
Peres afirma que as empresas que
optam por campanhas integradas na
grande mídia e promoção no PDV re-
gistram crescimentos maiores nas ven-
das, já que há uma relação com o in-
vestimento na divulgação.

NA EUROPA
As pesquisas realizadas no mercado

europeu que comprovam as escolhas do
consumidor mostram que 65% deles
afirmam experimentar produtos novos.
Cerca de 60% dos consumidores decla-
ram-se dispostos a pagar mais por um
produto que os satisfaça. Em torno de
76% dos europeus consideram que o lo-
gotipo Produto do Ano contribui para a
sua definição de compra. Aproximada-
mente 60% dos decisores no varejo con-
sideram que o logotipo PDA é um ar-
gumento de aceleração de vendas e efi-
cácia junto aos consumidores. Por volta
de 63% consideram o PDA um bom
incentivo na referenciação de um novo
cliente. Os números são do consolidado
de estudos da TNS/GFK Europa.

De acordo com a organização do
prêmio, os vencedores nos anos anterio-
res registraram aumento de notoriedade
imediata do produto e 73,5% conse-
guiram manter o produto em linha por
más de dez anos.

que tiveram seus produtos lançados no
período de 16 de fevereiro de 2004 a 15
de junho de 2007, no mercado interno,
fizeram suas inscrições de maio a agosto
de 2007, ano de operação do Produto
do Ano 2008.

Os inscritos foram divididos em
categorias (mínimo de dois e máximo
de seis produtos por categoria) e ava-
liados por um comitê de ética, composto
por profissionais representantes da in-
dústria, do varejo e marketing como
Anpei (Associação Nacional de Pes-
quisa, Desenvolvimento e Engenharia
das Empresas Inovadoras), do Ibope
(Instituto Brasileiro de Opinião Pública
e Estatística), da ABA (Associação Bra-
sileira de Anunciantes), da Associação
Viva e Deixe Viver, da ABMN (Asso-
ciação Brasileira de Marketing e Ne-
gócios) e do INPI (Instituto Nacional
de Propriedade Industrial).

O comitê validou as inscrições e
analisou o caráter inovador de cada pro-
duto, como formulação, embalagem e
composição, entre outros. Na segunda
fase, o Ibope submeteu os artigos sele-
cionados a um painel de 5 mil con-
sumidores finais, representantes de dois
mil lares brasileiros, nas regiões dos
principais Estados, como São Paulo
(SP), Belo Horizonte (MG), Rio de Ja-
neiro (RJ), Porto Alegre (RS) e Curitiba
(PR). Os consumidores fizeram suas es-

colhas com base em suas próprias opi-
niões, levando em consideração o valor
de originalidade e de utilização, satis-
fação medida pela intenção de compra
do produto.

Concluída a segunda fase do pro-
cesso, fundamentada no julgamento
de um júri referendado e da opinião
dos consumidores brasileiros, a Pro-
duto do Ano Brasil Consultoria em
Marketing anunciou os eleitos do Pro-
duto do Ano 2008.



pelos consumidores como os mais inovadores nas
categorias que representam. "Participar do prêmio foi
especial, principalmente por se tratar da primeira
edição, Ele traz o reconhecimento dos consumidores à
qualidade com que desenvolvemos nossos produtos",
diz o gerente de marketing das marcas M!D e Vono,
Hiroki Oizumi."Foi bastante importante, pois se trata
de um reconhecimento de todo um: trabalho de
desenvolvimento de produto por parte não apenas de
profissionais da indústria, do vareio e do marketing,
mas também por parte do consumidor final",
endossa o gerente de marketing da marca Sazón,
Alexandre Moraes,

No caso da marca MID, Oizumi comenta que
sempre se buscou, desde o lançamento, trazer mais
qualidade e sabor para a categoria,
inovando não só em
novas versões (sabores),
mas, principalmente, em
encontrar o equilíbrio de
sabor. Para cair no gosto
dos consumidores, há
diversas ações, "Todo o
nosso trabalho é guiado
pela política de qualidade,
Em primeiro lugar,
procuramos desenvolver
produtos com qualidade
superior que atendam
às expectativas dos
consumidores. Em seguida
buscamos comunicar essa
qualidade por meio da
embalagem, de materiais
de ponto-de-venda e
ações como degustação
e propaganda", aponta,

Já no caso de Vono,
Hiroki Oizumi afirma
que entre as inovações
que fizeram o produto
se destacar estão o novo

conceito de sopa para o lanche, uma nova experiência
ao consumidor proporcionada pela variedade
de sabores, e alta
qualidade do
produto, "Vono
é muito cremosa
e dissolve
completamente em
15 segundos", diz.
Ele afirma que as
estratégias de
sucesso da sopa
individual foram
desenvolver
um produto
inovador com
14 variedades,
e ter uma
linha de
comunicação
bastante
integrada entre
embalagem, materiais e ações de
ponto-de-venda e propaganda.

Em relação ao tempero Sazón, Alexandre
Moraes afirma que sempre se procura trazer o
máximo de qualidade para o consumidor, com
produtos voltados às suas necessidades e desejos.
"Por meio do estudo de hábitos locais, específicos da
região Nordeste do Brasil, o tempero Sazón lançou
uma versão diferenciada e bastante característica, o
que fez com que se destacasse dentre as demais
versões da linha e do mercado", ressalta. Quais as
estratégias e ações de marketing contribuíram para
que o produto fosse eleito Produto do Ano na .
primeira edição feita no Brasil? Moraes responde:
"Primeiramente, buscou-se desenvolver um produto
de qualidade superior, diferenciado e que atendesse
às necessidades do consumidor Posteriormente,
foram realizadas ações no ponto-de-venda, envolvendo
degustação, receitas e material promocional, com
o objetivo de comunicar os principais diferenciais
do produto para o consumidor", explica o gerente
de marketing de Sazón,

Para promover os produtos Sazón com o
selo de Produto do Ano, Moraes afirma que
irá comunicar essa conquista para o consumidor
e para o varejo por meio de parcerias com redes
e meios de comunicação, Na mesma linha será
a ação das marcas MID e Vono. "Buscaremos parcerias
de grandes redes, como o CBD (Companhia Brasileira,
de Distribuição).Também faremos a divulgação
dos produtos em feiras exclusivas, além da
comunicação para o consumidor e equipe
de vendas", comenta Hiroki Oizumi,



P R O D U T O DO A N O

Omaior consumo de sanduíches
no mundo está relacionado ao

hambúrguer, que quando não é
saboreado em lanchonetes ou redes
de fast-food é preparado para ser
consumido em casa. Geralmente
se compra a carne (um hambúrguer
de 56g) em um supermercado.

"A grande inovação do sanduíche
de Picanha Fine Burguer foi a carne
de hambúrguer 120g assada na
churrasqueira com um pão especial
com gergelim, queijo e requeijão
cremoso. Utilizamos a mesma
tecnologia da NASA para a
conservação dos alimentos dos
astronautas.Você tira o sanduíche da
geladeira, que tem 30 dias de validade,
coloca no microondas por um minuto
e estará pronto para o consumo",
comenta Marco Túlio Leite, gerente
nacional de vendas e marketing do
Grupo Alimenta.

Além do produto pronto para
o consumo, com grande tecnologia
para a conservação, outros fatores
que contribuíram para a que o
consumidor escolhesse o produto
foram o modo de preparo e o
layout jovem e alegre da embalagem.
"Fizemos várias viagem internacionais
e envolvemos universidades nas
pesquisas tecnológicas. Outro ponto

importante foi
a pulverização
dos sanduíches
em vários
Estados, como
Minas Gerais,
Bahia, São
Paulo, Goiás,
Rio Grande
do Sul, Ceará
e Amazonas",
conta. De
acordo com

Leite, outros produtos virão
complementar a linha. "Lançaremos
o primeiro hambúrguer saudável
do mundo, rico com ferro e
ácido fólico", diz.

completa do mercado com aparelhos
descartáveis de uma, duas e três
lâminas, duplo fio e a linha de produtos
específicos. "Entre eles, o novo
Personna DermaGard, que elimina os
problemas de inflamação da pele
causados pelos pêlos encravados, o
Personna Perfilador, produto de maior
venda no check-out do Wal-Mart da
América Central", diz.- Entre as
inovações que fizeram dos produtos
vencedores há, por exemplo, o
Personna B'kíní, um aparelho de
dimensões reduzidas que permite o
perfeito controle na depilação da área
da virilha com a exclusividade da
lâmina protegida.

"No caso do Personna Speed3
Woman, as três lâminas alinhadas
com precisão e o cabo anatômico
permitem um depilar perfeito e suave
com a fita lubrificante com aloe vera e
vitamina E".

Para promover os produtos
vencedores, a empresa irá divulgar com
o selo nas embalagens já na produção
de maio, além de inserir o selo nos
anúncios de revistas e materiais de
ponto-de-venda. "Todos os clientes
também estão sendo comunicados por
e-mail, assim como a comunidade
Personna da internet, que conta hoje
com mais de dez mil consumidores
cadastrados e identificados, o que ajuda
na divulgação e aprovação das
novidades", finaliza.

Um fator que chamou a atenção da
Bic para participar da eleição do

Produto do Ano foi que quem decide
qual produto apresenta maior inovação
é o próprio consumidor "O resultado
da pesquisa com mais de cinco mil
pessoas comprova que o produto tem
conquistado cada vez mais aceitação e
reconhecimento do consumidor final.
O selo ainda ajuda o comprador na
escolha de novidades e não deixa de
ser um aval de qualidade", comenta
Rogério de Andrade, diretor de
marketing da empresa.

Segundo o executivo, o primeiro
Bíc Comfort 3, barbeador descartável
com 3 lâminas, foi lançado em janeiro
de 2004. Como as vendas superaram
as expectativas, a companhia optou
por redesenhar o produto, apostando
num novo desígn, embalagem
e tecnologia. Já a Bic For Men
é uma linha completa com
produtos de preparo para o
barbear e pós-barba,

O lançamento do novo Bic
Comfort 3, que foi acompanhado
por forte campanha em TV e
internet, contribuiu para que os
produtos fossem eleitos.
"Investimos em materiais de
ponto-de-venda e uma promoção
nacional em que o consumidor
concorria a viagens e carros.
Realizamos diversas ações, em
academias e universidades em todo o
Brasil, para divulgar a novidade. Com o
selo Produto do Ano, a empresa
acredita num incremento nas
vendas dos produtos vencedores.
"Pretendemos desenvolver materiais
de ponto-de-venda e também incluir o
selo Produto do Ano nas embalagens,
Esperamos atingir maior exposição
nos meios de comunicação em
função da conquista e também no
ponto-de-venda", diz
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OGrupo Santa Clara, que detém
as marcas Três Corações, Santa

Clara, Pimpinela e Kimimo, teve três de
seus produtos vencedores no PDA
Brasil, "No caso do Cappucino,
inovamos na embalagem, que tem um
frasco mais moderno que o dos
concorrentes", comenta Paula

Castellan, diretora de
marketing de Café Três
Corações. Além disso, a
linha de capuccinos tem
uma grande variedade,
como o Descafeinado,
o Light, o Diet e o
Classic. Em
Achocolatados, a
empresa também
mudou o visual da
embalagem e tem um

produto que contém nove vitaminas e
minerais. "É usada uma tecnologia
avançada no Brasil, que permite o uso
de um creme de cacau que destaca o
sabor do chocolate", ressalta, Na
categoria de Descafeinados, a empresa
fez um estudo de blend no café para
permitir que após o processo de
descafeinação mantivesse o sabor
original do café. "Uma característica
que todos os nossos cafés têm é a
embalagem com camada dupla de
proteção que faz com que não exista
nenhuma área de contato com o ar, o
que faria o café oxidar e perder suas
características originais", diz a diretora.

Para levar esses diferenciais ao
consumidor; a empresa-investiu em
duas fortes campanhas de marketing
para as linhas de cappucinos e cafés.
"Fizemos rádio, mídia exterior;
distribuição de amostra grátis e ações
promocionais no ponto-de-venda, além
de atividades próximas à comunidade,
como eventos esportivos e festas de
gastronomia", diz.

a itaípava Premium, por se tratar de
um reconhecimento dos próprios
consumidores", revela Douglas Costa,
responsável
pelo
marketing
corporativo
da Cervejaria
Petrópolis,
Que
inovações o
produto
apresentou
que o tornou
vencedor?
O executivo
afirma que,
no caso da
Itaipava Premium, os principais
diferenciais estão na embalagem, na
lata com selo de proteção e na
embalagem de transporte, um
dispenser com dez latas que não tem
só como função protegê-las, mas
também que pode ser levada
diretamente à geladeira, de onde as
latas são retiradas uma a. uma como
se estivessem num display. "A própria
inovação que a embalagem do
produto traz, como o selo na lata
que representa proteção e higiene
para os consumidores, e o dispenser,
que oferece comodidade e
praticidade, além da divulgação do
produto por meio de anúncios de
revistas direcionadas e materiais
específicos de ponto-de-venda, foram
ações que contribuíram para a
conquista do PDA". Para promover o
produto vencedor a empresa
pretende seguir as estratégias já
desenvolvidas para o lançamento
dele, "Consideraremos exposição
diferenciada nas redes de
autos-serviço, materiais de
ponto-de-venda adequados para uma
melhor exposição, além da mídia
impressa direcionada ao público-alvo
desse produto", conclui.

Para a Chocolates Garoto, participar
do prêmio Produto do Ano teve

grande importância, pois mostrou que
a qualidade e inovação de produtos da
empresa são reconhecidas pelo
consumidor brasileiro. Na categoria de
Chocolates e Bombons, uma das
inovações da empresa foi o
lançamento de Talento Intense, um
produto que tem alto teor de cacau e
o gostoso sabor das amêndoas. Desde
que foi lançado, a guloseima caiu no
gosto dos brasileiros,Talento Intense
tem em sua composição 55% de
cacau, além de possuir antioxidantes
naturais que fazem bem a saúde. Na
categoria de Culinários, a empresa
também levou a melhor com a
Cobertura de Chocolate Blend.
Segundo a Chocolates Garoto, o
diferencial do produto está calcado em
oferecer praticidade e ganho de
tempo, pois traz os chocolates
combinados na medida certa. Entre as
ações que de marketing que fizeram a
cabeça do consumidor está a da Linha
Talento, que teve forte campanha de
mídiaTV, revista e muita visibilidade no
ponto-de-venda.
já a cobertura
foi trabalhada
em mais de
l .600 cursos
de culinária
que a Garoto
realiza em
todo o
Brasil. De
acordo
com a fabricante de
chocolates, o selo de Produto do Ano
será aplicado nas diversas estratégias
de marketing para os produtos
vencedores ao longo do ano. Como,
por exemplo, nas embalagens, nos
materiais do ponto-de-venda e nos
anúncios de revista.



ma empresa preocupada com o
_ bem-estar e a satisfação de seus

consumidores e parceiros. Assim é a
Cotochés, sediada em Minas Gerais,
cuja história começou com a chegada
das famílias Maroca e Russo ao Brasil,
trazendo todo know-how na
produção de queijos, e que hoje se
estende a vários produtos. A
empresa tem como filosofia inovar
Tradição e modernidade estão juntas
em cada produto fabricado, resultado
de uma busca constante pela
qualidade e valorização do trabalho
de seus funcionários. "Participar do
prêmio foi de extrema importância
para a Cotochés, demonstrando o
reconhecimento do produto pelo
consumidor e fortalecendo ainda
mais a marca", ressalta Daniela Leão,
do departamento de marketing da
empresa. Segundo ela, as inovações
do produto que o fizeram se
sobressair dos demais são a

embalagem
moderna, a
distribuição
eficiente, a alta
qualidade do
produto e a tradição
da marca. Entre as
ações de marketing
contribuíram para
que o produto fosse
eleito está o
lançamento do
produto no
Memorial Cotochés
no Carnaval de 2007.
"Essa é uma época
de grande

movimento em que os mineiros
transitam pelo local para acessar o
Estado do Espírito Santo.Também
fizemos ações de degustação em
diversos pontos-de-venda de Belo
Horizonte (MG) e uma intensa
divulgação, sendo ele o produto foco
de trabalho nas feiras Superagro e
Superminas realizadas em Belo
Horizonte, em 2007", finaliza.

diretor de marketing da Femsa,
Ricardo Morici, conta que a

empresa está
buscando inovação
desde que foi
comprada,''A Sol
Shot é uma das
apostas dessa
proposta de
novidades que
temos seguido",
comenta. Segundo
ele, as inovações que
fizeram com que o
produto saísse
vencedor são o
volume menor, de
250ml, a garrafa que
ficou com design
diferente, moderno e fashion; o
conceito publicitário 'Geladaaaa',
apontando que a bebida não esquenta;
e a embalagem menor que oferece
preço menor "Por ter um preço
menor, estimula o consumidor a
provar a cerveja", diz,

Para divulgar o produto, a
empresa fez exposições em ponto
extra em supermercados e criou um
site. "O consumidor brasileiro é muito
aberto a novidades e então quando
você traz uma coisa legal, com
conceito bacana e uma comunicação
boa, ele vai lá e prova.

O mercado brasileiro de cervejas
ficou muito tempo estagnado e para
esse público que gosta de novidades a
chegada da Sol, que já é uma marca
forte, foi bem recebida", aponta o
executivo. Para promover o produto
vencedor com o selo PDA, a Femsa
planejou algumas ações, "já temos
feito em mídia impressa o selo do
Produto do Ano, e também temos
utilizado o selo em mídia eletrônica.
Mais do que o volume de vendas, a
questão é mostrar que é um produto
que os brasileiros estão gostando
muito. Isso é muito importante para o
público", finaliza o diretor de
marketing da Femsa.

edro Henrique Lima Veloso, diretor
de negócios, e Rodrigo Greco,

coordenador de design e marketing,
acreditam que a participação em um
prêmio de renome internacional é
sempre importante para as marcas.
"Estamos sempre preocupados em
mostrar para os nossos consumidores
que estamos trilhando um caminho
de crescimento, do qual eles fazem
parte, e este selo mostra que
estamos na direção correta",
comentam os executivos.

Segundo eles, a tradição e a história
da Estrada Real, com o
desenvolvimento
de um produto de
qualidade que
remete à época
do "café da roça"
contribuíram para
que a empresa
levasse a melhor
na categoria.
Outro ponto é a
ligação entre a
energia que o café
proporciona e a
prática de
esportes radicais no circuito da Estrada
Real, "O produto também traz consigo
o peso da marca Estrada Real, que
remete à história, tradição, credibilidade
e qualidade, que são os mesmos
valores que constróem a nossa
empresa", revelam. Os executivos
comentam também sobre a parceria
com o IER (Instituto Estrada Real) no
desenvolvimento de um produto
diferenciado. "O projeto de embalagem
e a participação em diversos eventos
do circuito Estrada real também foram
fatores decisivos". Com o selo do
PDA nas embalagens, além do
desenvolvimento de estratégias
diferenciadas e direcionadas ao
ponto-de-venda, há um projeto para
ampliar a distribuição do produto.
"Pretendemos, até o final do ano, estar
presente nas principais cidades por
onde passa a Estrada Real", revelam.



P R O D U T O DO A N O

e acordo com a Itambé, o
Produto do Ano Brasil vem

reforçar o cuidado da empresa com a
alta qualidade dos produtos oferecidos
ao mercado. "Trata-se do
reconhecimento do público
consumidor que a qualidade dos
produtos Itambé está em todo o
processo", comenta Cristiane
Gonçalves de Oliveira, do
departamento de marketing da
empresa. Segundo ela, entre as ações
que contribuíram para que o produto
fosse eleito está a embalagem alegre,
que segue a mesma identificação da
linha infantil Itambé; o
acondícíonamento em um conjunto
com seis unidades; e o sabor
característico do leite fermentado. "O
Itambito chega para fazer parte deste
mercado. Possuí em sua composição
lactobacilos vivos que garantem o
bom funcionamento das funções
intestinais, sem perder o prazer de se
consumir um produto saboroso a
qualquer hora do dia. Aliado a uma
boa dieta e à prática de atividades
esportivas, traz como resultado o
aumento na qualidade de vida das
pessoas'', enfatiza.

Assim como acontece em
diversos países em que o selo
Produto do Ano foi implementado, os
produtos eleitos conseguiram
aumento de vendas. Para conseguir
isso, a Itambé apostará em degustação
nos principais pontos-de-venda e em
eventos; divulgação em mídia e
elaboração de materiais para PDV,

'' linha Johnson's Crescidinhos
tem se firmado junto aos seus

consumidores e pontos-de-venda
como um
sinônimo de
categoria e
qualidade, a
exemplo do
que já
acontece
com a linha
Johnson's
Baby", diz
Leonardo
Bastos, gerente
de marketing de produtos da linha
Johnson's Baby. "Para a marca é
importante levar a conhecimento dos
seus consumidores o seu sucesso e
crescimento, em forma de
reconhecimento público e constante
aprimoramento", completa. Segundo
ele, as inovações que fizeram da linha
a vencedora na categoria estão as
embalagens divertidas, personagens
que animam o banho das crianças,
fragrâncias e fórmulas que se
adaptam ao gosto do seu
público-alvo. "A linha Johnson's
Crescidinhos tem se apresentado
como uma opção cada mais
abrangente para crianças na faixa de
18 meses a cinco anos. Atualmente
conta com xampus e
condicionadores, para cabelos lisos e
cacheados, gel para pentear; spray
desembaraçante, além das novas
colônias, versão meninos e meninas",
comenta. Bastos explica que parte
das ações de marketing da marca
estava voltada às ações desenvolvidas
no canal fechado Discovery Kids.
"Além disso, o projeto previa um
plano de ativação bem executado
nos principais pontos-de-venda do
País". Segundo o gerente, a empresa
comunicará aos seus consumidores
sobre o selo Produto do Ano por
meio de exposição em materiais
de ponto-de-venda.

e acordo com Laura Barros,
diretora de marketing de Garníer,

o prêmio de Produto do Ano é muito
importante para a marca. "Não
somente por se tratar de uma
premiação que já existe há bastante
tempo na Europa e onde Garnier
sempre esteve presente, mas por se
tratar de um júri popular, e nada
melhor do que a consagração dos
consumidores sobre um produto", diz.
Segundo ela, um dos fatores que faz
Garnier Nutrisse destacar-se é a
exclusiva cápsula de óleo de
frutas que é
adicionada à mistura
no momento da
coloração. A
principal estratégia
da marca é trazer
inovação em cada
um dos produtos.
"Os consumidores
brasileiros adoram
uma novidade e
cada produto nosso
traz uma inovação
tecnológica adaptada
especialmente para
os hábitos deles", conclui.

Em esmaltes, a L'Oreal lançou, por
exemplo, a linha Verniz & Cor, a
primeira de esmaltes dois-em-um, e a
única, segundo a empresa, a unir a
riqueza da cor com o brilho verniz de
alta resistência, já a marca Elséve tem
expertíse capilar e o domínio das
tecnologias mais avançadas que
permitem à marca elaborar programas
completos de tratamentos sob medida
que contribuem dia após dia para
deixar os cabelos visivelmente mais
saudáveis e bonitos.
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Para Concilio Corrêa júnior; gerente
de marketing da marca Batavo, a

boa surpresa do PDA é que a empresa
teve dois pratos
congelados premiados.
"Isso comprova a

, qualidade de nossos
produtos e reforça a
competência da
Batavo em ser uma
empresa de

alimentos completa, com
produtos desde o café da manhã até o
jantar; sempre pensando no melhor
para o consumidor", diz, O que levou a
Lasanha Pizzaiolo a levar a melhor?
"O destaque fica por conta do molho
que tem uma quantidade generosa de
queijo, e o uso de tomates e
manjericão frescos, moídos no
momento da produção, o que dá um
toque caseiro ao sabor", diz Corrêa
júnior Já a Almôndega ao Molho Sugo
se destaca dos concorrentes por sua
praticidade, alega ele. "Trata-se da única
almôndega congelada do mercado que
já vem com molho vermelho, ou seja,
já é um prato pronto para servir. Assim
como no caso das lasanhas congeladas,
a Batavo pensou na dona de casa que
precisa de praticidade sem perder
sabor e qualidade para sua família",
ressalta. Ele acredita que os prêmios
são fruto, principalmente, da qualidade.
"Temos uma preocupação constante
em entregar o que há de melhor para
os consumidores e esses prêmios
foram o reconhecimento desse
nosso trabalho". Para promover os
produtos vencedores, a empresa
está preparando material de
ponto-de-venda, e-mail marketing para
divulgação junto aos supermercadistas
e para suporte ao endomarketing,
banner eletrônico para o site da
Batavo, e material para a equipe
de vendas.

R enata Vieira, gerente de marketing
da Reckitt Benckiser; comenta que

foi muito importante participar da
primeira edição do Produto do Ano
no Brasil. "O prêmio representa a
opinião do consumidor sobre os
produtos com melhores níveis de
inovação e satisfação em performance
dentro de suas categorias. O que para
nós é motivo de orgulho", diz Renata,
De acordo com a executiva, o que
levou o Harpic Max Lavanda, o Veet Kit
Rasera, Morteín Noite Tranqüila, Veja
Multiuso Maçã Verde, Veja Limpeza
Pesada Maçã Verde, e Vanish Poder O2
Multí e Crystal White, a levarem a
melhor nas respectivas categorias são
as inovações que trazem tanto no que
se refere à tecnologia como no que diz
respeito a fragrâncias. Assim como
acontece em diversos países em que o
selo Produto do Ano foi
implementado, em que os eleitos
conseguiram aumento significativo de
vendas, a Reckitt está
preparando um
calendário com diversas
atividades para divulgar o
prêmio. "Isso envolverá
atividades no
ponto-de-venda, para
comunicar a premíação
aos consumidores, e
algumas ações de
relações públicas", finaliza,

S abor agradável e embalagem
prática. Essas foram as principais

impulsionadoras a levar o produto da
Agropecuária Tuiuti a ser o mais
inovador aos olhos do consumidor
brasileiro,
segundo o
diretor
comercial
da
empresa,
Pedro
Ribeiro.
"Em todos
os nossos
lançamentos, vamos corrigindo o
produto ao longo da fabricação, Nos
aprimoraremos ainda mais para
continuar ganhando o prêmio nos
próximos anos, usando o feedback
trazido pelo pessoal de campo para
melhorar o produto. O valor do
departamento de marketing foi escutar
o consumidor e esse foi o nosso
sucesso", comemora o executivo.

Ribeiro diz que a seriedade de
uma marca dá credibilidade para o
consumidor testar um novo produto,
"Ele é ávido a inovações, mas só
continua comprando se o produto
for bom, Existe muita rejeição a
produtos a base de soja porque as
pessoas não os conhecem. Com a
degustação, acabam percebendo que
o produto a base soja é bom, O
brasileiro quer tomar um suco
refrescante com o benefício do grão,
mas ele quer o sabor da fruta e não
o gosto forte da soja", comenta.
Com a conquista, Ribeiro conta que
a empresa fará campanhas com o
selo do Produto do Ano e que
algumas cadeias de supermercado
darão destaque para o produto. "Nos
pontos-de-venda colocaremos o selo
também. Temos de aproveitar que
ganhamos o prêmio para divulgar
essa conquista. Levamos para a
imprensa, agora vamos levar
para o consumidor", finaliza o
diretor comercial.


