
O novo Mundo Batavo é feito de
papel, caras, bocas e corpinho
reciclável. A marca, que pertence
à BRF Brasil Foods, investe em
campanha ousada: a artista
plástica Nani Brisque comandou
a construção de uma maquete
gigantesca de 45 m2 com
20 mil caixas de leite.
O comercial custou R$ 1 milhão.

O que a campanha representa?
A Batavo está iniciando um
projeto de reposicionamento,
continuidade e evolução.
Fazia tempo que não nos
comunicávamos com o
consumidor. Este primeiro passo
está focado no universo de Leite
UHT, e reforça a plataforma de
proximidade com a natureza em
duas dimensões: na característica
do material, feita com papel e
papelão de florestas certificadas,
reciclável, e na funcionalidade, pois
elimina o desperdício do conteúdo.

E dentro da BRF Brasil Foods?
A BRF passou o último período
bastante focada no processo
de consolidação da fusão.
Uma vez virada esta página,
volta a atenção para os negócios
de uma forma mais ampla e
consistente. O negócio de lácteos
sempre fez parte do portfólio
desde que a Batavo foi
adquirida, no ano passado,
pela Perdigão. Teve continuidade
com a Eleva, a Elegê, assim
como a compra da Cotochés.

Existe a intenção de mudar
o perfil da Batavo?
A Batavo é a terceira marca
do mundo lácteo de modo geral,
com liderança em algumas
regiões - em iogurte no Paraná
e Santa Catarina, e em UHT no
Rio de Janeiro. Somos o único
que atua efetivamente em todas
as categorias. Recentemente,
lançamos a linha de queijos com
a Sadia. Nosso projeto é trazer
inovação para cada uma das
categorias, consolidar a posição,

crescer e aspirar a liderança
em algumas delas. Em outras,
manter posição de satisfação
extremamente relevante.
Teremos uma série de
lançamentos em 2012, com foco
na inovação, e em voltar a se
comunicar com o consumidor
em cada uma dessas categorias
de uma forma mais sólida e
efetiva. O UHT é a primeira etapa.

A ousadia é uma tendência
já que vocês usaram
animação para o UHT?
É uma forma de comunicação
inusitada. Encontramos uma
oportunidade de construir uma
relação diferenciada, que
inclusive criasse uma campanha
mais ativista, e permitisse
a participação do consumidor
‘de forma mais intensa.
Algumas atividades ao longo
do processo, que vai até o
primeiro quadrimestre de 2012,
continuarão a convidar o
consumidor a participar de forma
divertida, um pouco mais lúdica.

Inovando pela linha
de menor resistência

PARA QUE ASSUSTAR?

No milenar livro de sabedoria chinesa, o I Ching, existe
uma citação sobre o que é chamado no texto de “lei na-
tural do movimento”, na qual é ensinado que o movi-
mento acontece pela linha de menor resistência. Fica
evidente, que a água vai contornando os obstáculos, se-
guindo seu curso e aproveitando a força da gravidade.

Tomando emprestado esse conceito, podemos trans-
ferir para a inovação a lei do movimento, pois se deseja-
mos gerar algo novo, precisamos nos distanciar do pas-
sado, do que está posto e disponível no mercado. O con-
ceito de inovação pela linha de menor resistência pres-
supõe que devemos inovar pelo caminho mais fácil. Por
aquilo que está mais próximo da realização. Estamos fa-
lando aqui da inovação simples, que traz benefícios ime-
diatos a um custo relativamente baixo.

Uma série de casos estudados no trabalho de elabora-
ção da metodologia demonstrou que as empresas que
souberam inovar em suas embalagens chegaram a qua-
druplicar sua participação de mercado. O Núcleo de Es-
tudos da Embalagem da ESPM vem trabalhando há três
anos numa nova metodologia de inovação exclusiva para

a embalagem. O estudo come-
çou em setembro de 2006,
quando uma pesquisa apre-
sentada pela ACNielsen mos-
trou que 80% dos lançamen-
tos de produtos saíam do mer-
cado em dois anos. Apontava
as razões do fracasso e desta-
cava como principais causas
a falta de investimento em
marketing, de inovação e de
benefício ao consumidor.

A partir desses dados, os
professores do núcleo monta-
ram um modelo teórico que

comprovou sua eficácia, abrindo assim, uma nova pers-
pectiva às empresas brasileiras que utilizam embalagens
- incluindo as médias e pequenas que agora podem me-
lhorar a competitividade de seus produtos. Estudando
modelos consagrados como a metodologia Stage & Ga-
tes®, a mais utilizada pelas grandes empresas do mundo,
foi constatado que quase todas elas buscam gerar ideias e
partem de seções de brainstorming. Esse modelo, entre-
tanto, demanda grande esforço das empresas. A 3M, con-
siderada a terceira mais inovadora do mundo (atrás da
Apple e Nokia), consegue viabilizar uma a cada 3 mil
ideias geradas no início do processo.

Ficou claro que precisávamos de algo mais simples e
aplicável nas empresas brasileiras, por isso procuramos
simplificar ao máximo o processo, restringindo sua aplica-
ção apenas à embalagem e a geração de uma inovação na
categoria em que o produto compete.

A nova Metodologia de Inovação na Embalagem® tem
como conceito: síntese e a busca de uma inovação na cate-
goria que traga um benefício que o consumidor perceba. A
combinação desses dois fatores resulta num diferencial.

Precisamos criar algo novo na categoria, não no plane-
ta! Inovar na embalagem de forma simples e objetiva, co-
locando a percepção de valor do consumidor no centro
do processo, é uma forma inteligente de seguir pela li-
nha de menor resistência. ■

Se desejamos
gerar algo novo,
precisamos nos
distanciar do
passado, do
que está posto
e disponível
no mercado

No embalo do climão Halloween da semana, a Oi Velox 3G lançou a divertida
“Sem Susto na Conta”, que reúne figurões do terror - Drácula,o assassino Jason
e o “senhor” Zumbi. A campanha é da O2. Aos moldes do velho Jack, vai despejar
uma série de 12 vídeos no YouTube em pedacinhos a partir de 11 de novembro.

F451vêofuturoemmultiplataformas

Divulgação

DE ÚLTIMA HORA
● Segunda-feira começa a
14ª edição do Festival El Ojo de
Iberoamérica, em Buenos Aires.
O evento vai até quarta.
● Por aqui, a ABEMD promove,
na quarta e na quinta, o seminário
DMA no Brasil, sobre as
tendências do marketing direto.

criatividade@brasileconomico.com.br

QUATROPERGUNTASA...

Gustavo Scatena

Vice-presidente de Lácteos
da BRF Brasil Foods

...FÁBIO MEDEIROS

FABIO MESTRINER
Professor coordenador
do Núcleo de Estudos da
Embalagem da ESPM-SP

“ABRF volta aos
negócios de forma
ampla e consistente”

Recém-lançada no mercado, a agência digital F451 anuncia projetos
ambiciosos: quer faturar R$ 50 milhões em 2015. E já começou a traçar
suas estratégias de dominação. O site Gizmodo Brasil, que faz parte
da carteira, acaba de assinar com a Kiss Fm. A ideia é oferecer
três inserções diárias de um boletim de um minuto sobre tecnologia.
“Um conteúdo forte tem a possibilidade de transbordar para outros
meios”, diz José Wilson Fonseca, ex-MTV, que vai comandar a F451.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 27.
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