
EMPRESAS

28 Brasil Econômico Quarta-feira, 11 de maio, 2011

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

A Vigor é uma empresa de 90
anos que ficou conhecida no
mercado por sua associação di-
reta com produtos lácteos como
leites, iogurtes, queijos, marga-
rinas e achocolatados. São, ao
todo, 368 itens de marcas como
Vigor, Leco, Danubio, Faixa
Azul, Serrabella e Franciscano.
Embora a divisão de lácteos da
brasileira JBS, gigante global da
proteína animal, tenha faturado
R$ 1,2 bilhão no ano passado e
crescido surpreendentes 35%
após uma série de lançamentos
e reformulações, seu futuro está
mais próximo de uma Sadia que
de uma Danone.

“Deixamos de ser uma em-
presa de lácteos para nos trans-
formar em uma empresa de ali-

mentos. A ideia é que a impor-
tância dos lácteos diminua na re-
ceita anual, o que não significa
que os deixaremos de lado”,
afirma Rodnei Guariza, gerente
de marketing da divisão de lác-
teos da Vigor. Por conta disso, a
Vigor está investindo em produ-
tos não lácteos, estratégia que
fica bem clara durante a Apas
2011, feira dedicada ao setor su-
permercadista, onde 30 itens
como pizza, massa fresca, ma-
carrão instantâneo, sanduíche
pronto e até mesmo vinagre bal-
sâmico estão sendo apresentados
aos compradores de todo país.

Há duas explicações por trás
desta aposta. A primeira está re-
lacionada com a fase de consoli-
dação pela qual está passando a
JBS após várias aquisições. O se-
gundo motivo é a busca por au-
mento de margem, o que é mais

fácil de se conquistar a partir de
de produtos de valor agregado.
“Daqui para a frente, lançamen-
to é só assim”, diz Guariza. Além
disso, o desejo da Vigor é fazer
com que sua marca deixe de ser
sinônimo de café da manhã ou
acompanhamento de outras re-
feições para transformar-se em
prato principal.

Embora Guariza negue o de-
sejo de transformar a Vigor em
uma BRF, ele admite que a briga
será pelos mesmos consumido-
res. “A diferença entre nós e a
BRF é que eles trabalham com
produtos congelados, enquanto
nós atuamos com itens refrige-
rados”, diz. A pizza e o hambúr-
guer da marca, que devem che-
gar aos supermercados em bre-
ve, são resfriadas e duram 40
dias, ao invés da versão conge-
lada dos concorrentes.

Mesmo assim, ele admite que
a Vigor passe a brigar, mais cla-
ramente, pelos mesmos consu-
midores da BRF Brasil Foods.
Diante desta estratégia de não
lácteos, a Vigor deve tirar os lác-
teos de menor margem de linha,
como as margarinas mais bara-
tas, “uma vez que a gôndola não
é elástica”, explica Guariza, sem
detalhar os nomes dos produtos.

Os investimentos para crescer
em não lácteos estão mais con-
centrados em ações no ponto de
venda que em linha de produ-
ção. Guariza explica que a siner-
gia entre as empresas da JBS está
funcionando bem e que a tercei-
rização com indústrias de fora é
uma prática adotada quando não
há linhas similares dentro de
casa. Este é o caso do lançamen-
to das massas leves, confeccio-
nadas por um terceiro. ■

Vigor amplia linha com pizza,
massas frescas e sanduíches

Companhia recorre
à terceiros para
incrementar linha
de produtos

INTERNET

Google lança serviço de música sem
gravadoras e compete com a Amazon
O Google vai lançar seu serviço de armazenamento de música que
permitirá aos usuários guardar e acessar canções em qualquer lugar,
similar ao apresentado pela Amazon.com em março. E como o Amazon
Cloud Drive, o serviço de música do Google está sendo introduzido
sem qualquer acordo prévio de licenciamento com as grandes
gravadoras, depois de meses de negociações sem sucesso.

ENTRETENIMENTO

Warner Music melhora resultados devido
ao aumento de vendas de produtos digitais
A Warner Music, companhia em processo de aquisição pela Access
Industries, do bilionário Len Blavatnik, reportou prejuízo trimestral menor
que o esperado, respaldado por um salto de 9% na receita de produtos
digitais. O prejuízo líquido no segundo trimestre fiscal da empresa foi
de US$ 0,25 por ação, enquanto analistas esperavam, em média, uma
perda de US$ 0,28 por ação, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

Divulgação

Divisão do grupo JBS investe na diversificação e coloca produtos de maior valor no portfólio

NOVOS PRODUTOS

30
itens foram lançados ontem pela
Vigor. A empresa do grupo JBS já
conta com um total de 368 itens
em seu portfólio com marcas
como Vigor, Danubio e Faixa Azul.

RECEITA

R$ 1,2 bi
foi o faturamento da divisão de
lácteos do grupo JBS no ano
passado. O número representa
crescimento de 35% na
comparação com o ano anterior.

Marcela Beltrão

Divisão de lácteos da
JBS reúne 368 itens
de várias marcas,
entre elas a Vigor
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