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Gregos tiram 
iogurtes da mesmice 
Variação mais cremosa e consistente chega ao Brasil após conquistar a Europa e os EUA 

Por J A N A I N A L A N G S D O R F F jlangsdorff@grupomm.com.br 

Nos últimos dois anos, a simples men-
ção da palavra Grécia, cuja delicada 

situação financeira vem colocando em 
risco a economia europeia, tem sido o 
bastante para causar um frio na barriga 
de investidores no mundo inteiro. Mas 
ao menos uma categoria tem consegui-
do manter uma associação positiva com 
o emblemático país do Velho Continente. 
No Brasil, o iogurte grego, variante mais 
cremosa e consistente e com 35% mais 
proteínas do que o iogurte natural, che-
gou para tirar o mercado de iogurtes de 
uma monotonia instaurada desde o lan-
çamento do Activia, alimento funcional 
apresentado em 2004 pela francesa Da-
none, líder do setor. 

Anunciada em julho, simultaneamen-
te, pela Nestlé e pela Vigor, a novidade 
promete posicionar o setor na mesma ro-
ta de expansão já verificada nos Estados 
Unidos. Nos últimos três anos, a versão 

grega já acumula uma representativida-
de de quase 30% do mercado total de io-
gurtes na terra do Tio Sam. 

Se depender da Nestlé o apetite pelos 
iogurtes gregos só tende a crescer também 
por aqui. "Essa categoria deve acelerar o 
crescimento do mercado brasileiro" con-
firma Fernando Guerra, gerente executivo 
de marketing da Nestlé/DPA (Dairy Part-
ners Américas), área que engloba os ne-
gócios de refrigerados da companhia. Se-
gundo o executivo, a data escolhida pela 
Vigor para marcar também a entrada da 
marca paulistana no segmento — apenas 
um dia depois do anúncio feito pela Nes-
tlé — não muda em nada a estratégia da 
multinacional suíça. "A concorrência é 
sempre boa para o consumidor" lembra 
Guerra. Vendidos por preços que vão de 
R$ 1,99 (unitário) a R$ 4,29 (bandeja), os 
produtos da Nestlé já abriram seu espaço 
nas góndolas, enquanto os da Vigor ainda 

são difíceis de serem encontrados. Pro-
curada, a Vigor — quarta marca do seg-
mento, pertencente hoje à holding J&F 
Participações, dona do maior frigorífico 
do mundo, o JBS — não se pronunciou. 

Vice-l íder do segmento, a Nestlé 
atualmente elabora em conjunto com 
a Giovanni+DraftFCB uma campanha 
que deve ir ao ar ainda em 2012. O ob-
jetivo é explicar o que é o iogurte grego 
e seus atributos, preparando o terreno 
para acrescentar, em 2013, até 15 novos 
itens aos atuais cinco sabores que com-
põem a linha. A expectativa é desenvol-
ver a categoria e aumentar a frequência 
de consumo. Hoje, o iogurte está presente 
em 92,7% dos lares brasileiros, segundo o 
Kantar WorldPanel. Mas o consumo per 
capita é de apenas 6,5 quilos ao ano no 
País, contra 42 quilos na Holanda, 20,7 
quilos na França e nove quilos junto aos 
vizinhos argentinos, de acordo com da-

dos de 2011 da Euromonitor. 
"A desaceleração vivenciada hoje por 

diversos itens da cesta básica, inclusive 
os iogurtes, torna imprescindível o lan-
çamento de novas propostas de valor pa-
ra que os fabricantes consigam manter os 
mesmos níveis de crescimento" exami-
na Ramon Cassei, analista de mercado 
da Nielsen. Segundo dados do instituto, 
os iogurtes tiveram uma performance es-
tável há quatro anos, movimentando R$ 
2,65 bilhões em 2008 e R$ 2,81 bilhões em 
2009 .0 salto registrado em 2010, para R$ 
3,013 bilhões, com uma produção de 653 
mil toneladas, reflete o que os especia-
listas chamam de trade up — quando o 
consumidor migra de um segmento bási-
co para outra categoria com maior valor 
agregado. "A ascensão da classe C se re-
pete agora também com a classe D, dan-
do impulso a uma fase de experimenta-
ção de novos produtos" explica Cassei. 

Com um faturamento de R$ 1,22 bi-
lhão acumulado entre janeiro e abril des-
te ano, o mercado de iogurtes assiste ao 
avanço da concorrência — aguçada ain-
da pela presença do terceiro player do se-
tor, a BRF Foods, dona da Batavo — sobre 
uma marca cujo nome se tornou sinôni-
mo da categoria, a Danone. A última in-
vestida da multinacional francesa, há 40 
anos no Brasil, foi para colocar a marca 
Danone no segmento de leite longa vida 
premium, onde a empresa já atuava com 
as linhas Corpus e Paulista. "A Danone 
está atenta ao consumidor brasileiro e a 
suas necessidades para avaliar novos lan-
çamentos" afirmou a marca, por meio de 
nota oficial. 
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