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A empresa japonesa Yakult, presente no Brasil há 38 anos, quer mostrar os benefícios do seu leite 
fermentado, que não foi feito apenas para crianças. Estréia em março nova campanha publicitária, 
que estará na televisão e no rádio, com investimento de R$ 3 milhões. Por ano, em publicidade, 
estimativas de mercado apontam um aporte de R$ 5 milhões por parte da Yakult.  
 
Esta, na verdade, é mais do que uma campanha que vai mostrar as vantagens do consumo do 
produto probiótico. Depois de promover concorrência entre algumas agências, segundo explica o 
diretor comercial da Yakult, Eishin Shimada, a empresa resolveu contratar o trabalho da G7 
Consultoria e Comunicação, que tem como sócio João Fernando Vassão, ex-diretor-geral da 
Fischer América, agência de onde a Yakult acaba de sair. "Entre todas as agências que 
participaram da concorrência, o trabalho da G7 foi o que mais ficou próximo do conceito que 
buscamos para a marca", elogia Shimada. a Fischer também participou da concorrência.  
 
A Yakult está presente em 28 países, sendo que 25 milhões de frascos do leite fermentado da 
marca são consumidos diariamente no mundo. No Brasil, este índice é de 1,2 milhão. Segundo 
Shimada, 60% das vendas do leite fermentado Yakult são feitas por meio de vendedores 
ambulantes, ou melhor, pela famosa "mulher do Yakult". O restante fica por conta do auto-
serviço.  
 
"É no supermercado que se concentram as vendas da concorrência", lembra o diretor comercial, 
referindo-se a empresas como Batavia (Batavo), e Nestlé , entre outras, que acabaram entrando 
neste segmento.  
 
De acordo com o executivo, a venda no sistema porta a porta permite oferecer um produto mais 
fresco, além de haver a oportunidade de detalhar os benefícios do probiótico. No entanto, além de 
mostrar que o leite fermentado da Yakult faz bem, a empresa também visa, com a nova 
campanha, reforçar o consumo entre os adultos.  
 
Este posicionamento já foi adotado em campanha feita pela Fischer desde o ano passado. "Não 
pudemos ainda auferir resultados em número, mas percebemos uma maior demanda por parte 
dos adultos. Os próprios revendedores passam estas informações."  
 
O diretor comercial lembra que continua sendo estratégico para empresa focar no infanto-juvenil 
e que há 70 anos a empresa vem divulgando a idéia do probiótico no planeta. Lembra que quando 
a empresa chegou no Brasil, há quase 40 anos, o índice de mortalidade era muito grande, o que 
pode explicar o fato de ter consumo tão representativo entre os pequenos (sem revelar 
percentuais).  
 
"Mas os adultos também estão entendendo os benefícios do probiótico Yakult", completa, ao 
informar que a empresa tem duas fábricas paulistas, uma em Lorena e outra em São Bernardo do 
Campo. Com venda exclusivamente domiciliar, existe o Yakult 40, que já representa por 10% do 
total comercializado.  
 
Sobre a campanha "Saúde de criança para todos, todos os dias", Vassão, da G7, ressalta a 
receptividade deste cliente e o fato de que é a segunda conquista da agência em dois meses.  
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