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Com planos audaciosos de crescimento para 2009, a Batavo, marca de alimentos da Perdigão 
desde 2006, está patrocinando pela segunda vez o Corinthians. O acordo é de R$ 18 milhões, 
considerado o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro. Eric Boutaud, diretor de 
marketing da Unidade de Negócios, diz que a parceria com o clube é uma das ferramentas 
para alavancar a marca no setor de alimentos. 
 
A Batavo vai patrocinar, pela segunda vez, o Corinthians, em 2009, num acordo de 
R$ 18 milhões. Como foi o processo de negociação com o clube? 
 
As conversas com o Corinthians vêm desde o segundo semestre do ano passado. Víamos com 
bons olhos essa parceria não só pelo clube ser o expoente que está se mostrando em sua 
atividade, mas porque já havia uma herança interessante tanto para a Batavo quanto para o 
Corinthians. O clube viveu um momento bastante glorioso quando o patrocinamos pela 
primeira vez, nos anos de 1999 e 2000, e o retorno foi muito simpático para ambos os lados. 
 
Qual benefício o patrocínio trará para a Batavo? 
 
O esporte, de um modo geral, traz associações muito positivas e está muito ligado à nossa 
essência que é o bem-estar. A Batavo, por exemplo, patrocina vários circuitos de corrida. A 
parceria com o Corinthians reforça essa posição. No caso específico do futebol, é evidente 
que traz muita visibilidade para a marca. Além do mais, o Corinthians vem num ciclo virtuoso 
e esperamos que continue nesse ritmo. A Batavo, que passou a integrar a Perdigão desde 
2006, tem planos bem desafiadores de crescimento. E o Corinthians é uma das ferramentas. 
 
E quais são esses planos audaciosos de crescimento? 
 
A Batavo, originária do Paraná, tem participações importantes em algumas praças, 
principalmente no Sul e Sudeste. Há outras em que a marca não possui tanta visibilidade.  O 
Nordeste é um exemplo disso. Há espaço para a Batavo crescer e participar da vida das 
pessoas nessa região. Já estamos, por exemplo, com uma campanha focada no Ceará. 



 
Qual o market share de Batavo no mercado de laticínios? 
 
Não costumamos abrir market share específico por marca dentro do segmento de laticínios. 
Mas tivemos 14% de share em processados lácteos no ano passado. Desse número, quase a 
totalidade é de Batavo. 
 
O senhor assumiu recentemente o cargo de diretor de marketing da Unidade de 
Negócios. Quais marcas ela abrange? 
 
Além de Batavo, a unidade abrange Elegê, Cotochés que é uma marca regional, focada em 
Minas Gerais e os negócios de margarinas, que são Doriana, Claybom e Delicata. 
 
E quais as estratégias e posicionamento que a empresa pretende direcionar às 
marcas daqui para frente? 
 
Nesse sentido, a Batavo é a marca mãe, que se posiciona e está orientada para o bem-estar, 
com produtos que, além de gostosos, têm um cunho de saudabilidade. A Batavo conta com 
várias submarcas que contribuem para a construção da marca mãe. Temos a Batavinho, um 
petit suisse direcionado para a nutrição; a Pense Light, produto voltado para quem está 
preocupado em se cuidar e manter a forma. Sendo assim, cada submarca tem uma proposta 
diferente, mas todas estão alinhadas nessa coluna mestra que é o bem-estar. Pretendo 
manter o posicionamento dessas marcas. 
 
Qual a verba de marketing para este ano? 
 
Nós não costumamos divulgar esse número. 
 
Mas é possível dizer se é maior em relação a 2008? 
 
É maior. Em relação à Batavo, por exemplo, vamos investir mais. O próprio Corinthians é um 
sinal disso. A Perdigão está apostando em suas marcas.  No ano passado, a Batavo teve 
campanhas interessantes. A marca vem num crescente de investimento e está respondendo 
bem. 
 
Mesmo com a crise econômica? 
 
Sim, mesmo com a crise. A decisão de investir nas marcas é anterior à crise. Planejamos no 
longo prazo. A crise está aí, mas vamos manter os investimentos. 
 
De que maneira a crise está impactando a Perdigão? 
 
Temos expectativa de passar bem nesse período. Por enquanto, no mercado interno, há 
poucos sinais desse impacto. Retraindo-se o crédito, e as pessoas se preocupando com crise, 
acredito que a alimentação seja um dos segmentos beneficiados. As pessoas comem menos 
fora e, talvez em casa, busquem pequenas recompensas. 
 
Qual a perspectiva de crescimento da Perdigão neste ano? 
 
Estamos analisando mais de um cenário. No decorrer dos anos, a Perdigão vem numa base 
de crescimento entre 12% e 14%. Trabalhamos com essas bases. Mas acreditamos que seja 
necessário que se desenrole um pouco mais o contexto econômico para firmar nossas 
expectativas. 
 
Com quais agências a empresa trabalha atualmente? 
 
A agência que cuida de Batavo é a Dez Propaganda. A Elegê tem a QG, do Grupo Talent, e 
Doriana, Claybom e Delicata contam com a Borghier/Lowe. 
 



A Wunderman (do grupo Newcomm) assinará a nova plataforma de internet da 
Perdigão, sendo que Batavo será contemplada. Como está  esse trabalho? 
 
Ainda estamos reavaliando a comunicação online da marca. Isso é ainda muito recente. Mas 
sempre trabalhamos tanto a parte de comunicação online como os pontos de contato via site 
de Batavo. Às vezes realizamos uma força-tarefa para fazer um movimento maior. Contudo, 
sempre está em constante renovação. 
 
Mas um dos objetivos da Batavo não é chamar a atenção do público jovem?  
 
É claro que o público jovem é importante, já que é uma porta de entrada para o 
relacionamento com as pessoas. Mas a Batavo acompanha a vida das pessoas desde muito 
cedo. O consumo e a penetração de nossos produtos são amplos. 
 
Há novidades de campanhas? 
 
Neste ano pretendemos manter a linha mestra de comunicação, que é o bem-estar.  Entre 
maio e junho teremos novidades. 
 
Há especulações de uma possível parceria entre Sadia e Perdigão. Como anda a 
negociação? 
 
O posicionamento é ainda o que divulgamos recentemente em comunicado, e é realmente o 
que está acontecendo. Não há qualquer negociação em curso. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 6 abr.. 2009, p. 9.   


