
TORNAR-SE uma produtora de 
derivados de leite de âmbito nacional 
e enfrentar no setor alguns gigantes 
multinacionais muito maiores do que 
ela, como Danone e Nestlé. É essa a 
determinação da Vigor, que não é ape
nas uma indústria de alimentos pau
lista, como parte do mercado talvez 
ainda a considere. Basta lembrar que 
além da força de suas controladoras - o 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e a bra
sileira JBS, nada menos que o maior 
frigorífico de carne bovina do mundo 
- a empresa adquiriu em fevereiro 
último metade do tradicional laticínio 
mineiro Itambé, com receita líquida de 
1,8 bilhão de reais. A marca veio agre
gar-se a um portfólio formado pelos 
nomes Danúbio, Lective, Leco, Faixa 
Azul e, claro, Vigor. Nesta entrevista, 
Anne Napoli, diretora de marketing e 
coordenadora do processo de inova
ção da Vigor, fala da importância das 
embalagens para o mercado de lácteos 
e para os planos de agigantamento dos 
negócios da companhia. 

Segundo diferentes notícias, a 
Vigor está empenhada, como seria 
natural, em ganhar mercado e em 
renovar as embalagens de seus pro
dutos. Quais os objetivos dessa ini
ciativa? 
A renovação das embalagens faz parte 
da estratégia de reposicionamento de 
marca da Vigor. O objetivo é fortalecer 
os valores mais genuínos da empresa 
e de sua assinatura: a qualidade e a 
autenticidade de seus produtos, a tra
dição e, acima de tudo, a relação verda
deira com os consumidores. Tudo isso 
com o objetivo de nos aproximarmos 
ainda mais dos consumidores. Agora, 
as embalagens de todos os produtos 
da marca espelham esse novo posi
cionamento, transmitido por meio da 
sua tradicional cor azul e evidencian
do seus ingredientes principais, apre
sentando ainda mais appetite appeal. 
Esse posicionamento pôde ser visto 
em diversas frentes: também lançamos 
uma série de novos produtos, como 
o iogurte Grego e a linha de iogur
tes funcionais, além de termos feito 
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investimentos em diversas ações de 
comunicação. 

No que diz respeito à apresenta
ções de produtos, tem-se a impres
são de que o mercado brasileiro de 
lácteos obedece demais a padrões. 
Em outras palavras, parece haver 
pouca ousadia, poucas apostas em 
diversificação. A senhora concorda 
com isso? 
A categoria de lácteos vem se trans
formando nos últimos anos, e a Vigor 
também está contribuindo para essas 
mudanças. Lançamos, por exemplo, o 
iogurte Grego, que rompe totalmente 
com a categoria. Seu layout e a própria 
embalagem são diferentes do padrão 
dos iogurtes. Lançamos também o 
Actilife, que tem embalagem inédita 
no mundo, a Tetra Top (da Tetra Pak), 
um diferencial para o mercado de leite 
fermentado. Vale lembrar que, no pas
sado, a empresa inovou com a categoria 
de iogurte com "capacetes" de cereais. 

O setor tem se pautado por diver
sas inovações em produtos: leites 
enriquecidos com vitaminas, novas 
fórmulas de iogurtes, sobremesas 
incrementadas, queijos especiais. 
As embalagens desses produtos 
têm comunicado os diferenciais de 
forma adequada? 
Sim. É importante a diferenciação e 
a inovação de embalagens para poder 
criar um novo segmento ou uma nova 
categoria de produto. Foi o caso do 
iogurte Grego, um produto tão diferen
ciado em sua categoria que tinha de ser 
lançado numa embalagem inovado
ra, para que o consumidor percebesse 
tratar-se de um produto diferenciado. 

Além desses exemplos, o que é pos
sível destacar em termos de inova
ções de embalagem recentemente 
adotadas pela Vigor? 
Para não ser repetitiva, vou me res
tringir a uma das inovações: o leite fer

mentado Actilife na embalagem Tetra 
Top de 100 mililitros, com a tampa 
Lokka, uma nova opção de abertura, 
conveniente para ocasiões de consumo 
imediato. Trata-se de um lançamento 
mundial da Tetra Pak em parceria e 
exclusividade com a Vigor no Brasil. 
A adoção da embalagem tem muito a 
ver com o novo momento que vivemos 
no País, exatamente por seu conceito 
inovador e prático. 

Afora os atributos básicos das 
embalagens, como segurança, pra-
ticidade e maquinabilidade, que 
aspectos são priorizados no desen
volvimento de recipientes utiliza
dos pelos produtos da Vigor? 
Os atributos principais que a empresa 
leva em conta são conveniência, segu
rança e adaptação para reciclagem. 

O Brasil, por suas conhecidas 
dimensões continentais e pelo seu 
clima tropical, é um mercado desa
fiador para a distribuição de pro
dutos lácteos. Como as embalagens 
têm ajudado a Vigor nessa tarefa? 
O desafio é desenvolver sempre emba
lagens que contribuam para a qualida
de e a manutenção do frio na cadeia de 
transporte. 

São frequentes as queixas no Brasil 
sobre a complexidade e más gestões 
da cadeia do frio, da qual muitos 
produtos da Vigor dependem para 
a distribuição. Esse quadro faz a 
empresa cogitar de um uso mais 
amplo de embalagens que permi
tam dispensar refrigeração? 
Não. A indústria e o varejo têm tra
balhado ativamente na melhoria 
constante da cadeia de frio. O atri
buto de frescor é intrínseco à catego
ria de lácteos. O desafio é desenvol
ver embalagens que preservem esse 
atributo de frescor. 

Embora o consumo de produ

tos lácteos tenha aumentado no 
Brasil sobretudo pela inclusão de 
amplas camadas da população em 
faixas de renda mais elevadas, o 
volume ainda é baixo em compara
ção com outros países. O de iogur
te, para citar só um exemplo, seria 
de 5,7 quilos/ano por pessoa. Pelo 
que estamos informados, a vizi
nha Argentina consome o triplo, e 
alguns países europeus, até o triplo. 
Na sua opinião o que seria necessá
rio para incrementar o consumo de 
derivados de leite? Além de poder 
aquisitivo seria importante ocorrer 
mudanças de hábitos culturais? 
Há muito espaço para crescer no Brasil. 
O desafio é mostrar para o consumidor 
os benefícios da categoria em termos 
de nutrição, saúde e, claro, sabor. O 
Vigor Grego é um exemplo. O produto 
tem o dobro de cálcio e de proteína 
que um iogurte normal. Além disso 
acabamos de lançar linhas funcionais, 
como é o caso de Calcio +, que ajuda 
na reposição de cálcio para o fortaleci
mento ósseo. 

A seu ver, os preços finais de produ
tos do tipo que a senhora acabou de 

citar são compatíveis com a renda 
média da população brasileira? 
Que medidas poderiam contri
buir para reduzir preços? 
A Vigor oferece uma linha de produ
tos de qualidade, há quase 95 anos no 
mercado. Respeitamos formulações 
originais, dentro do princípio de que 
iogurte é iogurte. Os preços de nossos 
produtos são também acessíveis. A 
linha de funcionais, por exemplo, 
traz para o consumidor uma alter
nativa no mercado com preço 15% 
abaixo da média da categoria. 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 14, n. 164, p. 24-25, abr. 2013.




