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Companhia japonesa apresenta série de caldos instantâneos para faturar R$ 100 milhões em 
2010.  
 
A multinacional japonesa Ajinomoto anunciou, ontem, em São Paulo, sua chegada ao segmento 
de sopas instantâneas com a marca "Vono", que terá sete sabores. A empresa está investindo R$ 
18 milhões, entre o desenvolvimento de produto e o plano de marketing e projeta alcançar, no 
ano 2010, apenas com a venda do novo produto, um faturamento de R$100 milhões/ano. As 
sopas instantâneas (porções individuais dissolvidas em 200 ml de água fervente) representam 
hoje, no Brasil, um mercado de R$ 35 milhões, segundo a AC Nielsen. O mercado brasileiro total 
de sopas desidratadas é de R$ 188 milhões.  
 
"É um mercado relativamente recente no País, mas que está em franca expansão", diz Fabiana 
Araújo, coordenadora de marketing da Ajinomoto. "E estamos chegando com um enfoque 
diferente. Enquanto a concorrência foca na substituição das refeições principais, nós queremos 
vender a idéia de um lanche", afirma. "Todo o desenvolvimento do produto foi focado neste novo 
posicionamento e nossa proposta é de fato criar um novo hábito", garante Fabiana, que diz que o 
novo produto procura atender a três necessidades básicas "da hora do lanche", segundo pesquisa 
realizada com consumidores brasileiros. "Na hora do lanche, os consumidores querem um produto 
que possa ser definido com três adjetivos: delicioso, conveniente e saudável e nossa sopa teve 
87% de aprovação nestes itens", afirma.  
 
Segundo Fabiana, embora o brasileiro não tenha o hábito de substituir o lanche por uma sopa "ele 
pode ser facilmente convencido, já que as opções costumeiras sempre dão um sentimento de 
culpa por seu excesso de calorias ou por não serem tão saudáveis", explica ela. Com uma tabela 
de calorias na mão, Fabiana diz que "enquanto um pão de queijo tem 270 calorias, uma coxinha 
de frango 548 calorias, a Vono tem 89 calorias".  
 
Fabiana diz que a empresa não revela quanto dos R$ 18 milhões investidos no lançamento vão 
para a divulgação, mas que a Ajinomoto pretende fazer "uma ampla campanha publicitária na 
mídia tradicional, especialmente TV, assim que começarem os dias mais frios". A propaganda está 
a cargo da agência global da companhia, a japonesa Dentsu que, no Brasil, trabalha em parceria 
com a brasileira DPZ num sistema de joint venture.  
 
"De início estamos focando os pontos-de-venda, com muito material promocional e degustações, 
já que se trata da construção de uma marca nova ", conta Fabiana. Segundo ela, o material de 
comunicação do ponto-de-venda terá como característica "fazer uma comunicação clara da 
facilidade do preparo que ainda não é bem divulgada entre os consumidores".  
 
A Oz Design foi a agência responsável pela criação das embalagens da linha Vono de sopas 
instantâneas. E, segundo Giovanni Vannucchi, sócio-diretor da agência e coordenador do projeto, 
a solução gráfica teve como ponto de partida expressar os diferenciais da marca. "Criamos um 
projeto gráfico extremamente limpo, no qual cada um dos elementos é apresentado de maneira 
clara e didática", conta Giovanni.  
 
Ele explica que a face principal da embalagem foi dividida em três áreas distintas: no topo, 
aparecem os ingredientes e o texto de identificação dos sabores; já, a marca , é apresentada no 
centro, em uma leitura direta sobre fundo branco e na parte inferior fica a apresentação do 
produto pronto. Um selo com a inscrição "Basta adicionar água quente" é destaque na 
embalagem.  
 
A marca Vono se origina da palavra japonesa "honobono" que significa uma sensação envolvente 
e confortante. Acostumada a colocar no mercado nomes pouco usuais como Sazón, Hondashi, Aji-



no-Moto, a Ajinomoto considera que a marca Vono terá fácil aceitação. "É uma palavra simpática, 
fácil de pronunciar", diz Fabiana.  
 
Ela destaca ainda como outra característica do produto sua facilidade de dissolução, que é 
completa em 15 segundos. A Ajinomoto já lançou a sopa nos mercados da Tailândia e da China, 
segundo a direção da empresa com resultados muito bons. Para o mercado brasileiro, a fabricação 
da sopa, que será produzida na maior das quatro unidades fabris da empresa no País, instalada 
em Limeira, no interior de São Paulo, foi precedida de uma ampla pesquisa para adaptação dos 
ingredientes e temperos ao paladar brasileiro.  
 
"A partir do Brasil é pretensão da Ajinomoto chegar rapidamente também aos demais países do 
Mercosul para onde pretendemos exportar", projeta Júlio Miyamoto, diretor conselheiro da 
Ajinomoto ."São povos de paladar parecido", acredita. As sete opções de Vono em fase de 
lançamento são milho com croutons; milho com frango: batata com croutons; batata com carne 
desfiada; queijo cremoso com croutons; queijo com tomate e manjericão; champignons com 
pedaços. O preço final sugerido é de R$ 1,25.  
 
A Ajinomoto chegou ao Brasil em 1956 tem sede em São Paulo e unidades fabricas em Limeira, 
Laranjal Paulista e Valparaiso, e agora termina a fábrica de Pederneiras, tudo no interior paulista. 
Os principais produtos comercializados pela Ajinomoto Brasil são matéria prima para indústria, 
para os segmentos de alimentos e bebidas, de nutrição animal, de cosméticas e farmacêuticos.  
 
Para o consumidor, a empresa tem os produtos Ajinomoto, Ajisal, tempero Sazón, caldo Zpázon, 
tempero Hondasi, Sabor a Mi, Mid Sugar, Mid Refresco e Mid Tea. O faturamento é crescente no 
País, tendo passado de US$ 231,6 milhões em 2002, para US$ 290 milhões no ano passado com 
uma previsão para este ano de US$ 300 milhões. O faturamento da Ajinomoto no mundo é de 
US$ 10 bilhões. A empresa desenvolve operações e em 23 países, tem 106 fábricas em 25 países 
e 30 mil funcionários em todo o mundo.  
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