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Lançado em 2004, iogurte faz sucesso com propriedades funcionais e ganha agora sabores 
inéditos.  
 
O iogurte Activia, fabricado pela Danone, é, em especial, direcionado para as mulheres porque 
comprovadamente são elas que têm o maior problema com intestino preguiçoso - cerca de 30% 
das brasileiras sofrem com este incômodo, um público de 29 milhões de pessoas. Mas os homens 
também são consumidores que contribuem para o sucesso de um produto que já representa 6,5% 
do mercado de lácteos frescos (dado AC Nielsen, acumulado de janeiro a julho de 2005).  
 
Os bons resultados, conquistados em tão pouco tempo de mercado, são animadores para a 
Danone. "O Activia já é o mais importante produto para a empresa, o de maior rentabilidade", 
informa o gerente de comunicação e inteligência de mercado, Alberto Bendicho. Em termos de 
preço, inclusive, o Activia (que tem as versões polpa e líquida) posiciona-se mais próximo dos 
iogurtes light, mais caras que as tradicionais. "Por enquanto não existe o projeto de lançar no 
Brasil o Activia light", adianta Bendicho, ao mencionar os novos sabores de Activia que chegam 
aos supermercados: aveia, para comer e para beber, e mamão, para comer.  
 
O Activia foi lançado no País em janeiro de 2004, apesar de ser comercializado fora do Brasil há 
mais de 20 anos. "O mercado brasileiro ainda não estava maduro para receber o Activia", justifica 
Bendicho, detalhando que o consumo de iogurte sempre foi muito reduzido. "Dez anos atrás não 
dava para pensar num lançamento como este."  
 
Conta Bendicho que o Brasil tem no momento uma taxa per capita/ano de 4,5 quilos de iogurte. 
Na França, por exemplo, esta referência é de 30 quilos, o que ainda mostra a disparidade. "Cada 
mercado tem um momento e este é o do Brasil", diz acreditar o executivo da Danone.  
 
Além de o Activia ter qualidade aprovada pelos consumidores - importante lembrar que a 
eficiência não tem o mesmo grau para todos - o marketing ajudou muito na tarefa da empresa de 
fazer com que as pessoas entendessem do que exatamente se trata este lançamento.  
 
Segundo a empresa, o Activia tem propriedades funcionais, ou seja, não se propõe a ser um 
iogurte comum. "Ajuda a regular o intestino porque possui o bacilo dan regularis, que foi 
especialmente desenvolvido pela Danone para este propósito. A fórmula, é importante lembrar, é 
exclusiva", informa.  
 
Portanto, desde o início, foram adotados depoimentos reais para mostrar que Activia é gostoso e 
realmente funciona. Num primeiro momento, a propaganda foi explicativa, mostrando as 
características do Activia por meio da apresentação do problema x solução. A segundo fase contou 
com uma série de testemunhais. Um novo filme está no ar. "Distribuímos os produtos para 
algumas mulheres e elas mesmas contaram as vantagens." A Y&R é a agência responsável por 
Activia.  
 
"A campanha é contínua desde o lançamento. Com Activia, rompemos as regras de mercado em 
vários segmentos", diz Bendicho, referindo-se não apenas ao iogurte como à forma de apresentá-
lo aos consumidores. "A estratégia de exposição nas gôndolas também é importante" lembra o 
gerente da Danone.  
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