
Danone fatura R$ 1 bilhão no Brasil e tenta crescer no pequeno varejo 
Gabriel Braga 
 
Gioji Okuhara, da Danone, que irá investir R$ 40 milhões em marketing e desenvolvimento de 
novos produtos em 2003 
  
A Danone Brasil, dona no país das empresas Danone e Paulista, divulgou um faturamento bruto 
de R$ 1 bilhão em 2002, quase 10%, em números reais, superior ao de 2001. A companhia 
fechou o ano com uma participação no mercado nacional de lácteos refrigerados, seu principal 
negócio, de 35,5% (27,3% da Danone e 8,3% da Paulista). A Nestlé, a segunda colocada como 
empresa e primeira como marca, teve uma participação de 28,8%.  
 
Os resultados foram divulgados no lançamento da mais nova campanha da empresa, a "Me Dá o 
Dino", do iogurte petit suisse Danoninho. O consumidor poderá trocar três códigos de barras do 
produto mais cinco reais por um boneco Dino, o dinossauro símbolo do Danoninho. A campanha 
durará três meses, com filmes produzidos pela Young & Rubicam, que serão exibidos na Rede 
Globo e SBT a partir de hoje.  
 
Apesar do apelo dos brindes, que já foram usados em maior e menor grau de sucesso em 
campanhas como as da Parmalat e Telefônica, Gioji Okuhara, diretor-geral da divisão de produtos 
lácteos frescos da Danone, acredita que os filmes irão puxar as vendas.  
 
A campanha, que, segundo a empresa, é a maior da categoria em uma década, pretende 
aumentar em 30% as vendas do produto. O Danoninho já é líder do segmento, com 43% de 
participação. A expectativa é que o produto chegue a uma fatia de 47%. O investimento total da 
Danone em marketing e desenvolvimento de produtos deve ser da ordem de R$ 40 milhões em 
2003, contra R$ 30 milhões em 2002. Serão lançados, pelo menos, 20 novos produtos.  
 
O alvo primário da sua principal campanha são crianças entre dois e seis anos, mas a Danone está 
mirando mesmo é nos consumidores adultos. "Nós queremos que o iogurte faça parte da cesta 
básica, e que esteja bastante ligado à idéia de saúde, e não só à de criança", diz Okuhara. Para 
isso, a empresa está investindo no lançamento de produtos da linha Corpus (light) e sobremesas 
tradicionais para a marca Paulista, como o manjar.  
 
O consumo de lácteos refrigerados ainda é muito baixo no Brasil, cerca de 4,1 quilos anuais per 
capita. Na Argentina, chega a 6,2, e na Holanda, a 43,5. Okuhara acredita que o consumo 
brasileiro possa crescer 50% e se aproximar do argentino. Para o executivo, essa meta não é 
difícil de ser alcançada.  
 
Em 2002, o crescimento total da categoria foi de 25%, puxado principalmente pelos produtos 
light, que cresceram 45,7%. A venda de sobremesas cresceu 25,7%, e o de petit suisse, o 
segmento do Danoninho, aumentou 18,9%.  
 
Mas esse crescimento não foi totalmente aproveitado pelas grandes empresas do setor. Entre 
novembro de 1999 e novembro de 2002, as marcas regionais aumentaram sua participação de 
9% para 13,5%. "Essas empresas podem ser uma porta de entrada boa ou ruim para novos 
consumidores, já que muitas oferecem produtos de má qualidade", afirma Okuhara.  
 
O executivo também garante que a Danone não quer entrar na guerra de preço. Empresas 
chegam a vender produtos pela metade do valor praticado pela Danone.  
 
Outro desafio da multinacional é colocar produtos no pequeno varejo. "A Coca-Cola tem 1 milhão 
de pontos de vendas no Brasil, enquanto os fabricantes de iogurtes têm apenas 60 mil", explica 
Okuhara. É justamente no pequeno varejo que a Danone encontra maior rentabilidade, já que os 



grandes supermercados têm grande poder de barganha e demandam um serviço mais completo. 
"O grande varejo funciona mais como vitrine para nossos produtos". 
 
A companhia não divulgou o lucro de 2002, mas adiantou que as margens foram prejudicadas 
pelo aumento do leite e do dólar. Em janeiro último, a empresa repassou parcialmente o aumento 
de custos com um aumento de 8%.  
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