
O presidente da Vigor, Gilberto Xandó, afirmou re-
centemente que o "marketing é o ponto nevrálgico da 
transformação da empresa". Por quê? 
É um ponto-chave porque estamos falando de uma empresa 
que tem 94 anos de história. Hoje, poucas conseguem esse 
feito. Ao longo do tempo, Vigor tornou-se conhecida pelos 
produtos de qualidade e também pelo foco nas áreas indus-
trial e comercial. Agora, chegou o momento de conectarmos a 
marca ao consumidor. Por um lado, já estamos muito presen-
tes no lar das consumidoras de classe C. Por outro, temos a 
oportunidade de dar uma nova roupagem à marca, trazendo 
inovações diferenciadas ao mercado. Inclusive, a idéia é que, 
ao longo deste ano, inovemos em vários segmentos. Sabemos 

que a categoria de lácteos é dinâmica e pode inovar em sa-
bor, segmento e embalagem. Acompanharemos, assim, essa 
tendência. Como indústria de alimentos, existe ainda a meta 
de desenvolvermos a categoria de iogurtes e queijos. Muitas 
pessoas estão consumindo, cada vez mais, produtos que an-
tes não consumiam. 

Como trabalha o departamento de marketing da Vigor 
neste momento? 
Mergulhamos no conhecimento das nossas marcas e esta-
mos trabalhando o posicionamento delas. Hoje, temos um 
portfólio que engloba Leco, Faixa Azul, Serrabella, Danúbio, 
entre outras. Com certeza, vamos buscar a essência de cada 
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uma. Hoje há clientes que consomem determinados produtos 
da marca, mas que deixam de comprar outros, como queijo 
ralado e margarina. A idéia, então, é tornar a marca mais ro-
busta dentro do seu portfólio. 

Como esse consumidor vê a marca? 
É muito bem recebida por ele, que enxerga um produto de 
boa qualidade, com preço justo. O único problema é que está 
um pouco esquecida. 

O que está sendo feito para mudar essa imagem? 
O primeiro passo foi a mudança de embalagens de Vigor. 
Desenvolvemos uma nova identidade visual, mais moderna, 

que trouxe os valores da marca. Se antes o sabor do produto 
estava atrelado à determinada cor, agora a marca está numa 
linha mais azul e branco. O objetivo foi buscar uma unidade. 
Cada categoria tinha uma cara, então a partir de agora Vigor 
passa a ter uma cara só. Além disso, acabamos de lançar o 
iogurte desnatado, com capacete de granola. Esse segmento 
já existia para crianças, com Sucrilhos, mas não para adultos. 

Como chegaram a essas mudanças? 
Por meio de pesquisas com o consumidor. "testamos algumas 
identidades visuais com ele e chegamos ã conclusão de que 
a cor azul sempre foi o ícone da marca Vigor, Decidimos, en-
tão, mantê-la. Além disso, também reformulamos nosso escri-
tóno, que antes tinha jeito de fábrica, tornando-o mais claro, 
algo que remete à indústria de lácteos. Tudo precisa transpa-
recer sabor e textura. O V de Vigor que vemos no prédio quer 
dizer verdade, de produtos que mantiveram sua formulação 
ao longo desses anos. Já as fotos de crianças que estampam 
as paredes da empresa são de filhos de funcionários nossos e 
simbolizam o futuro. Ou seja, Vigor está olhando para frente e 
criando essa imagem para os consumidores. 

O Estado de São Paulo responde hoje por aproxima-
damente 65% das vendas da Vigor. A marca pretende 
entrar em outros mercados? 
Vendemos em todo o Brasil, mas com uma presença realmente 
mais forte em São Paulo. Primeiro, vamos fortalecer nossa pre-
sença-aqui. Há potencial de expansão no futuro, mas acredito 
que é necessário fazer uma coisa de cada vez. A idéia é se con-
solidar na região Sudeste, para depois pensar em outras regiões. 

Além de Vigor, há também as marcas Leco, Faixa Azul, 
Serrabella e Danúbio. Como cada uma delas está sen-
do reposicionada? 
Todas têm seu público. Vigor, por exemplo, tem penetração 
em diversos targets, tanto nas classes AB quanto na C. Já 
Faixa Azul é um produto que tem toda uma particularidade, 
é quase que artesanal. Por isso, vamos trabalhar muito, não 
só o lado premium da marca, mas também seu diferencial. 
Faixa Azul está no mercado há mais de 70 anos. A idéia, 
portanto, é abordar essa questão do tempo, da história do 
parmesão. Danúbio, por sua vez, é tido como moderno, arro-
jado, que quer estar à frente. E temos Serrabella, uma marca 
de queijos especiais, que acreditamos ser o novo mercado 
- mais nicho, assim como foram os vinhos, que se segmen-
taram, passando a trabalhar melhor o tipo de uva e o tipo de 
safra. Acredito que o queijo tem hoje essa oportunidade de 
se modernizar na sua forma de consumir e também de se 
apresentar no ponto de venda. 
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E Leco? 
Estamos começando a trabalhar seu posicionamento. Trata-
-se de uma marca mais regional, mais São Paulo, que inovou 
em algumas categorias, mas que ainda é bastante tradicional. 

Qual o perfil do consumidor dessas marcas? Há muita 
diferença? 
Um pouco. Vigor, por exemplo, está presente em lares de 
mães com crianças, é mais família e também mais abrangente, 
permeando todas as classes sociais. Já Danúbio é voltado para 
jovens antenados que buscam inovações. Inclusive, acabamos 
de lançar o requeijão single da marca, para quem mora só. 

Após anos longe da midia, a Vigor 
lança agora sua nova campanha, que 
traz a assinatura "Um dia gostoso 
como deve ser, tem Vigor. Vigor. 
Bem feito como deve ser". Como ela 
foi pensada? 
A idéia é trabalhar essa questão da experi-
ência da marca, de olhar para o futuro, ten-
do como foco a visão das crianças, "tentar 
extrair o melhor disso de forma criativa. 

Hoje a marca está presente no meio 
digital? 
Não. E o objetivo é justamente que esteja-
mos presentes. Não dá para olhar para o 
futuro e para as crianças sem olhar para 
esse canal. Esse é um ponto que começa-
mos a estudar agora. Temos que nos de-
safiar, até porque, pessoalmente, acredito que a indústria de 
alimentos ainda é bem tradicional nesse sentido. Mas não é 
possível continuar nesse modelo. Tudo evoluiu. 

A campanha, então, vai contemplar o meio digital? 
Sim, vai. 

Quanto a Vigor tem de market share hoje? 
Se somarmos as categorias de iogurte e requeijão, temos 7,7%. 
Somos líderes em requeijão, com as marcas Vigor e Danúbio, 
mas nossa presença em iogurtes ainda é tímida. Há, no entanto, 
um potencial de crescimento, já que, nos dois segmentos, cres-
cemos o dobro do mercado em 2011. Nos próximos anos, existe 
a possibilidade de Vigor ocupar a 2a ou 3a posição em termos de 
participação de mercado. Hoje, estamos em 4o lugar. 

Por sinal, a empresa quer quadruplicar seu faturamento 
até 2016, passando de R$ 1,2 bilhão no ano passado para 

mais de R$ 5 bilhões. Como o marketing se posicionará? 
Construindo a imagem de marca. Sua taxa de awareness 
precisa estar mais forte, Também pretendemos reforçar as 
inovações. Há oportunidade de entrarmos em segmentos não 
existentes hoje no mercado. 

Quais segmentos? 
Um deles é justamente o que lançamos há um mês, com gra-
nola, que não existia para adultos. 

Já há um retorno? 
Trouxemos nossos clientes aqui, fizemos um evento de apre-

sentação e a repercussão foi muito po-
sitiva. Mesmo por parte do consumidor, 
nosso SAC mostrou que o produto teve 
boa aceitação. 

O presidente da Vigor afirmou 
também que não quer diversificar 
a linha de produtos como fizeram 
seus antecessores, que lançaram 
de iogurte probiótico à massa de 
pastel. O objetivo agora é restringir 
a marca a laticínios e derivados de 
leite. Isso realmente vai ser feito? 
Vai. 

Foi uma estratégia errada? 
Acredito na estratégia de foco - é melhor 
ser muito bom em alguma coisa do que 
ser médio em muitas outras. Uma das 

metas, portanto, é nos fortalecermos em lácteos e queijos -
nosso core business. Isso não quer dizer que deixaremos de 
inovar em outras categorias, como a de sucos e achocolata-
dos. Mas o importante é saber onde está nossa diretriz, 

Em dezembro do ano passado, pela primeira vez, a 
Danone passou a Nestlé e se tornou a empresa que 
mais vendeu iogurtes no Nordeste, com mais de 32% 
de market share. Com base na sua passagem pela 
empresa, como a senhora vê esse avanço? 
O intuito é desenvolver a categoria de iogurte no mercado 
brasileiro. Temos hoje um per capita de 40kg por pessoa na 
França e de 15kg no Brasil. Já estamos alinhados, por exem-
plo, com a Argentina. Quando entrei, estava em 5kg. Acredito, 
então, que a missão é justamente desenvolver categorias que 
tenham um diferencial na alimentação do brasileiro e, com 
isso, acelerar o crescimento desses segmentos. Há, no Brasil, 
um espaço considerável para todas as companhias. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 471, p. 38-40, abr. 2012.




