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Algum tempo depois 
de divulgar o ranking da 
primeira disputa feita 
em território brasileiro, 
o Instituto Produto do 
Ano e as organizações 
que inscreveram suas 
marcas no concurso re-
vêem as estratégias e 
meios para fornecer à 
iniciativa a mesma visi-
bilidade e peso merca-
dológico que ela detém 
nos 13 países europeus 
em que é realizada.

Nascido na França, 
há 22 anos, o instituto foi 
criado para ser uma vitri-
ne de inovações imple-
mentadas em alimentos, 
bebidas, itens de higiene 
pessoal e doméstica e eletro-
domésticos. Corporações que 
tenham quaisquer lançamentos 
ou reformulações nesses seg-

Inovações premiadas
Presente em 13 países, selo Produto do Ano  
busca mais repercussão no Brasil
Bárbara Sacchitiello

mentos podem inscrever seus 
produtos. Estes são submetidos 
a seleção feita pela comissão 
da entidade e, posteriormente, 

avaliados pelos próprios 
consumidores, que indi-
cam quais os melhores 
lançamentos do ano.

No Brasil, os resultados 
do primeiro ranking saíram 
em maio, contemplando 32 
marcas com o selo Produto 
do Ano. Para essa versão 
nacional, que foi realizada 
em parceria com o Ibope 
Inteligência, encarregado 
da realização das pesqui-
sas com os consumidores, 
o instituto recebeu 180 
inscrições de produtos do 
segmento varejista, con-
ferindo aos vencedores o 
direito de usar o selo Pro-
duto do Ano 2008 em toda 
a comunicação da marca, 

até o final do ano.
De acordo com o presidente 

do Instituto do Produto do Ano 
no Brasil, Antonio Peres, embora o 

mercado nacional disponha de fa-
tores favoráveis para a realização 
do concurso, como diversidade re-
gional e forte presença do varejo, a 
primeira edição ainda não ganhou 
a repercussão almejada.

“Consideramos que a pri-
meira edição ainda é um teste, 
mas achamos que o Brasil pode 
melhorar muito na questão da re-
percussão do selo. Na Europa, os 
produtos premiados conseguem 
utilizar esse ranking como uma 
importante ferramenta de marke-
ting para suas ações”, explica.

Para a edição de 2009, o 
plano é convidar entidades pu-
blicitárias, como a Abap, para 
fazer parte do projeto, amplian-
do o interesse na comunicação 
e divulgação dos resultados. A 
fase das inscrições para a pri-
meira etapa seletiva do concurso 
que vai definir os finalistas do 
ranking de 2009 termina no dia 
30. Os vencedores serão conhe-
cidos em janeiro.

As donas dos selos
Confiantes na credibilidade 

conferida à iniciativa no exterior, 
algumas empresas vencedoras 
do ranking de 2008 aproveitam 
para utilizar o selo Produto do 
Ano em suas ações de marketing 
e vêem de forma bastante positi-
va o fato de a avaliação ser feita 
pelos próprios consumidores.

“Quando nos apresentaram o 
conceito tivemos grande interes-
se em participar. O resultado da 
pesquisa comprova que os pro-
dutos têm conquistado uma boa 
aceitação”, conta Monica Lopes, 
gerente de produto para a cate-
goria barbeadores da Bic, que 
conquistou selos com o aparelho 
e a espuma de barbear. A marca 
aproveitou para divulgar os selos 
em seus materiais de ponto-de-
venda e em apresentações para 
o próprio trade.

 A Perdigão também inseriu 
o selo na embalagem da lasanha 
Batavo, campeã na categoria 
Pratos Prontos, além de divulgar 
o prêmio em seu portal na inter-
net. A Cervejaria Petrópolis, que 
conquistou o selo com a Itaipava 
Premium, utilizou-o em alguns 
anúncios de mídia impressa. 

Além de complementarem 
suas estratégias de marketing, as 
empresas também vêem no Pro-
duto do Ano uma boa ferramenta 
de teste para lançamentos. “A 
possibilidade de ter o produto 
avaliado pelos consumidores 
é ótima para a empresa, mas é 
preciso que os organizadores 
façam com que o ranking ganhe 
a devida repercussão”, opina 
o gerente de marketing para o 
varejo da Ajinomoto, Alexandre 
Moraes. A empresa conquistou o 
selo na categoria Temperos.

Peres: primeira edição é teste
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