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Meio & Mensagem — O senhor já está há um ano no Brasil. 
Qual a importância do País dentro da companhia?  
Mariano Lozano — No final de 2009, o Brasil ficou na po-
sição número 8 em faturamento. Hoje, com crescimento 
bem expressivo, já está na posição número 6. Queremos 
virar G4. Tem uma brincadeira com futebol, em que é 
importante ficar no G4 do topo e sair do G4 de baixo, que 
vai para o rebaixamento. Agora estamos mais perto do 
G4 do alto. Como motivação, como brincadeira interna 
da companhia, falamos que queremos virar G4: uma 
das quatro maiores para a Danone no mundo. Falamos 
como se fosse brincadeira motivacional, mas o que tem 
por trás disso é voltar a dobrar o tamanho da empresa 
em quatro anos. De 2005 a 2008, a companhia dobrou de 
tamanho: foi de R$ 500 milhões para R$ 1 bilhão (fatura-
mento ao final de 2008). Queremos voltar a dobrar de 
tamanho, passar para R$ 2 bilhões em 2012. Este valor 
nos colocaria no G4. Hoje os “top eight” do ranking são 
Espanha, França, Estados Unidos, Rússia, Alemanha e 
depois Brasil. Os outros dois são México e Argentina. O 
primeiro driver é dobrar o consumo de iogurte no Brasil. 
Um indicador que utilizamos para comparar o consumo 
de iogurte em um país é quantos quilos são consumidos 
por pessoa por ano. Em 2009, o Brasil ficou em 6,1 qui-

los, o que quer dizer um iogurte a cada seis dias. Muito 
pouco! A Argentina está por volta de 15 quilos; Portugal, 
22; Espanha, 26; França, 33. A Argentina, no ano 2000, 
tinha cinco quilos. 

M&M — Até 2012 vocês devem dobrar o faturamento. Isto 
elevaria para quanto o consumo per capita no Brasil?
Lozano — Queremos ter um consumo entre dez e 12 quilos 
em 2012. Em 2010 vai fechar um pouco menos de sete qui-
los. Em 2004 era por volta de quatro quilos. Para nós é im-
portante olhar não só o faturamento, queremos desenvolver 
o mercado. Hoje a Danone representa 85% do investimento 
em mídia da categoria. Activia é a marca de alimentos que 
mais investe em mídia no Brasil. Obviamente os grandes 
anunciantes — Unilever, Casas Bahia, Telefônica — têm 
volume alto, mas, se tomarmos as marcas de alimento com 
investimento em mídia, Activia é a maior.

M&M — Para dobrar o faturamento vocês pretendem investir 
em novos produtos ou diversificar os produtos que já estão 
no portfólio? 
Lozano — Em 2004, quando o consumo per capita era 
baixo (quatro quilos), foi lançada a marca Activia, que 
não existia no mercado brasileiro. É a maior marca Da-

none de iogurte no mundo, uma marca de 2,6 bilhões de 
euros de faturamento global. A marca não é só iogurte, 
está na categoria de alimentos funcionais. Ela tem um 
fermento, um probiótico especial. Estudos clínicos com-
provam que se a pessoa consumir, durante 14 dias, um 
iogurte por dia, há uma melhora no trânsito intestinal. 
Hoje, no Brasil, 55% das mulheres têm esse tipo de 
problema. E depois, entendemos que nosso modelo de 
negócio é comunicar na mídia, de maneira especial, para 
o consumidor brasileiro, porque é bom para a nutrição 
e a saúde consumir mais iogurte Activia. Isto resume 
nosso modelo de negócio: são marcas fortes, que têm 
alimentos funcionais, com estudos clínicos que mostram 
o benefício que estamos comunicando, e investimento 
em comunicação.

M&M — Pretendem aumentar este investimento? 
Lozano — É como um círculo virtuoso: quanto mais 
vendemos, mais dinheiro colocamos na mídia e mais 
vendemos. Este círculo virtuoso também tem que dar 
conta da maneira que você comunica à consumidora o 
benefício do produto. Activia está presente no mundo, 
mas não falamos com a consumidora do mesmo jeito em 
todos os países. No Brasil, os comerciais do último ano 
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têm a Patrycia Travassos, uma pessoa que tem progra-
ma de saúde, jeito divertido e sua imagem fala muito da 
imagem de Activia. Tem comercial na praia, tem muitos 
elementos que a publicidade atrelou ao Brasil. Este 
mesmo comercial, na Rússia, não funciona.

M&M — No caso da hashtag #mistureiactivia, que durante 
algumas semanas foi destaque dos trending topics brasilei-
ros, como analisaram o fato? O evento ganhou uma análise 
global da companhia? 
Lozano — Como seguimos a brincadeira de Misturei 
Activia? Nós adoramos, eu adorei! Foi a primeira rea-
ção, uma reação a um mundo novo. Nós seguimos — 
assim como temos clipping de mídia impressa, temos 
monitoramento, há muito tempo, de redes sociais, 
Twitter, blogs. Fazemos reuniões com blogueiros para 
entender um pouco mais e temos um approach muito 
transparente como empresa. Temos uma companhia 
que fabrica 700 produtos que falam de nutrição e 
saúde. E o foco é levar nutrição e saúde através de 
alimentos ao maior número de pessoas possível. Hoje 
temos quatro negócios: iogurte, água, nutrição infantil 
e nutrição medical. Voltando ao tema Twitter: ado-
ramos. Primeiro porque entendemos que nas redes 
sociais as pessoas brincam com as marcas com as quais 
se identifi cam. Estavam brincando com uma marca 
nossa, com muito senso de humor. Segundo: estavam 
brincando de uma forma que todo mundo entendia 
bem o que fazia Activia. 
 
M&M — O marketing da Danone foca em Activia e Danoninho. 
Um é produto infantil, o outro é muito consumido pelas 
mulheres. Como a empresa pretende convencer o homem 
brasileiro a tomar iogurte?
Lozano — Embora a comunicação seja focada, o ho-
mem consome iogurte, sim. Temos hoje três marcas 
nas quais investimos na mídia: Danoninho, Activia 
e Actimel. Danoninho é uma marca com 38 anos no 
mercado brasileiro, Activia tem só seis. Tem alta 
porcentagem de consumidores com 30 anos que con-
somem Danoninho e nunca vamos fazer publicidade 
do produto para pessoas com mais de 30 anos. Nossa 
comunicação de Danoninho está voltada para a mãe 
e para a criança. Além disso, 90% das compras nas 
lojas são feitas por mulheres. Com Activia, embora 
foquemos a comunicação na mulher, não quer dizer 
que não tem muito homem consumindo. Temos ou-
tras marcas: Danone, Dan’up, Corpus, Danito, mais 
para adolescentes (hoje tem o Danito com Ben 10) e 
Danette. Temos cinco marcas para as quais não faze-
mos investimento em mídia. Mas estamos lançando, 
continua mente, novos produtos. 

M&M — No Nordeste a Danone não é líder de mercado. Como a 
empresa planeja crescer na região? Há interesse em adquirir 
marcas locais para buscar este crescimento?
Lozano — A Danone tem quase 40 anos de mercado bra-
sileiro e, em 2000, adquiriu a marca Paulista. A empresa 
agia um pouco mais no Sudeste, e o Nordeste sempre 
fi cou como uma região onde tinha mais oferta de preço 
que de valor. A concorrência era feita mais por produtos 
de marcas regionais, mais básicos. Queremos chegar à 
liderança na região Nordeste e, para isso, vamos levar 
marca. Começamos a olhar como fazer acontecer o 
desenvolvimento de negócios através de marcas como 
Danoninho, Activia, Actimel e outras — mas, principal-
mente, Activia e Danoninho — e como chegar lá com 
oferta de valor, ou seja, marca, mas que seja mais aces-
sível para o consumidor nordestino. 

M&M — Com produtos mais baratos?
Lozano — Temos muitos produtos das linhas Danoninho 
e Activia abaixo de R$ 1. Por exemplo, a duplinha de 
Danoninho a R$ 0,99 e a de Activia por R$ 0,79. Traba-
lhamos com acessibilidade e produtos especiais para a 
região — por exemplo, um Danoninho cremoso, produto 
que temos só para o Nordeste, ajustado ao sabor e à cre-
mosidade que o nordestino gosta — e também com um 
perfi l adequado à carência nutricional da região. Em 2007 

e 2008 fi zemos o estudo Nutri-Brasil, em parceria com 
12 universidades, do qual participaram três mil crianças. 
O estudo detectou o estado e a carência nutricional das 
crianças. Corrigimos algumas, adaptamos o sabor de 
Danoninho, adicionamos zinco, alguns nutrientes que 
estavam faltando na população brasileira, e fi zemos o 
mesmo para este produto no Nordeste. Para desenvolver 
lá uma marca forte, montamos, em 2007, uma “business 
unity”, como se fosse uma companhia dentro de outra 
companhia. Um time focado só nos nove Estados da 
região, com a maioria do pessoal morando no Recife, 
como base, e olhando estratégias de comunicação e ações 
específi cas para o público nordestino.

M&M — Quais os resultados dessa iniciativa?
Lozano — Dobramos de tamanho em três anos, crescemos 
a taxas acima de 30%. Isto fez com que tivéssemos que 

sibilidade de negociar com alguém, mas hoje não estamos 
falando com ninguém. Seria tolo fechar a porta.
 
M&M — O senhor disse que a empresa vai dobrar em quatro 
anos. Em mídia também? Qual é o percentual destinado à 
área de marketing?
Lozano — Se tiver que dobrar, vamos dobrar. Faz parte do 
círculo virtuoso: quanto mais vendemos, mais investimos. 
O percentual do faturamento que vai para mídia é por volta 
de 10%, em publicidade e promoção. A agência é a Young 
& Rubicam, que é agência da Danone em nível mundial. 

M&M — Qual sua opinião sobre as restrições que estão 
sendo discutidas em relação à publicidade dirigida ao 
público infantil?
Lozano — A Danone é a pequena dos grandes. Nosso fatu-
ramento global é de 15 bilhões de euros. Se compararmos 

investir na fase 1 de uma fábrica no Ceará. No dia 7 de 
julho começou a operar a fase 1 da fábrica de Maracanaú, 
que fi ca a 25 quilômetros de Fortaleza. Fase 1 quer dizer 
que é um projeto modular. Quando decidirmos fazer a 
fase 2, é outro módulo. Já está preparado para fazer três 
módulos. Lá estamos produzindo Activia e Danoninho. 
Nesta fábrica estamos fazendo produto com oferta de 
valor: marca reconhecida, com investimento em comu-
nicação, com benefício específi co e muito mais perto 
que antes. Isto completa nossa estratégia Nordeste. Sem 
nenhuma aquisição, tudo crescimento orgânico.
 
M&M — Há interesse da Danone na compra da Batavo?
Lozano — Embora nosso foco seja no crescimento orgâ-
nico — marcas, investimentos, fabricação —, sempre 
estaremos abertos a considerar outras formas de acele-
rar o crescimento. Você viu que os Estados Unidos são 
a operação número 3. Para nós da Danone, os Estados 
Unidos são um país emergente em termos de consumo 
de iogurte, ainda menor que no Brasil. A dieta do norte-
americano não é a melhor, mas tem muito potencial para 
crescer na categoria. Os Estados Unidos, a Rússia e o 
Brasil, principalmente estes três países, têm um interesse 
especial para a Danone porque o crescimento tem que vir, 
fundamentalmente, destes três mercados. Nesse contexto 
vemos como acelerar nosso crescimento. Isso é natural, 
ninguém poderia falar que não está aberto a fazer alguma 
coisa aqui, fora o crescimento orgânico. O Brasil tem papel 
importante como motor de crescimento para o grupo, e 
quem diz isso é Frank Riboud (CEO do grupo Danone). 
Pode ser que em algum momento avaliemos alguma pos-

com as grandes — Hypermarcas, Unilever, “os suíços” 
(Nestlé) —, elas são 4,5 vezes maiores, com 50, 60 bilhões 
de euros. Para mantermos a independência, temos que 
crescer mais rápido e de maneira mais rentável que os 
outros. Em relação à restrição da publicidade infantil, não 
temos nenhum produto com isso. Antes de assinarmos o 
compromisso no Brasil, já havia o conceito de anunciar 
marca com valor nutricional. Temos publicidade para a 
mãe e para a criança. Nosso produto tem um perfi l que faz 
bem para a nutrição da criança. Não temos marcas que es-
tejam fora do perfi l nutricional que não poderia anunciar. 
Fazemos parte da Associação Brasileira da Indústria da 
Alimentação (Abia), assinamos com outras 26 companhias 
o compromisso (uma espécie de autorregulamentação 
adotada pelas empresas com regras para a publicida-
de destinada a crianças) e não mudamos nada depois 
disso. Continuamos anunciando Danoninho.
 
M&M — Em sua opinião, este tipo de restrição é benéfi ca?
Lozano — Em mercados regulamentados do ponto de vista 
de nutrição, a comunicação é benefi ciada com empresas 
que tenham autorregulamentação. Isto mostra um grupo 
de empresas que está procurando o melhor para a popu-
lação brasileira. E temos de estar alinhados com órgãos 
do governo. Nosso approach é transparente.
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