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O mercado de iogurtes movimentou cerca de R$ 2 bilhões no País em 2005, 20% dos quais 
representados pelos chamados "funcionais". A categoria, liderada pelo Activia, da Danone, cresceu 
127% em volume e 134% em valor no ano passado, motivo suficiente para estimular a Nestlé a 
entrar na briga. A marca está lançando iogurte e leite funcionais, o Molico ActiFibras, que exibe 
como diferencial, em relação ao Activia, baixas calorias.  
 
Nestlé disputa mercado com Activia 
 
Em 2005, o mercado de iogurtes movimentou pouco mais de R$ 2 bilhões. Deste montante, cerca 
de 20% foram de iogurtes tidos como funcionais - aqueles que por definição dos próprios 
fabricantes, além das funções nutricionais básicas, ainda trazem benefícios extras à saúde, 
ajudando o intestino "preguiçoso" a funcionar melhor. Mas o volume de vendas tende a crescer, já 
que uma nova concorrente estréia neste mercado, a gigante Nestlé, ao lançar o iogurte e o leite 
em pó ActiFibras.  
 
Por enquanto, apenas duas grandes empresas disputavam este segmento, a líder absoluta 
Danone, com seu Activia, e a Batávia, com o Batavo BioFibras, que segundo a fabricante detém 
25% de market share no segmento de iogurtes funcionais.  
 
O mercado de iogurtes funcionais cresceu em 2005, comparando com 2004, 127% em volume e 
134% em valor, o que mostra que a Nestlé está mesmo disposta a encarar qualquer desafio. Na 
peça publicitária para revista, que foi criada pela Giovanni,FCB e estreou há cerca de 15 dias, a 
empresa destaca não apenas o seu ingresso no segmento de iogurtes funcionais, como as baixas 
calorias de seu produto em relação ao principal concorrente.  
 
O Activia, iogurte internacional da Danone, chegou ao Brasil em 2004 e no momento está no ar 
com um "desafio" na TV, que busca incentivar o consumidor a experimentar o seu produto. A 
campanha é criada pela agência Y&R. Apesar de em alguns mercados haver a versão light do 
Activia, a Danone informou que não existe a intenção de trazê-la ao Brasil, porque o Activia 
regular já contém poucas calorias.  
 
Poucas isoladamente, mas muitas para quem vive de dieta e conta com lupa cada uma das 
calorias dos alimentos. Uma porção do ActiFibras, da Nestlé, tem até 38 calorias, enquanto o pote 
do concorrente (Activia) vem com 110 calorias. Lembrando que, neste caso, existem diferenças 
de sabor - quase nunca um alimento light é mais gostoso que a sua versão regular.  
 
O fato é que a entrada da Nestlé deverá ampliar o consumo de iogurtes funcionais no Brasil. O 
ActiFibras, inclusive, chegou a alguns pontos-de-venda com preço promocional.  
 
Consultada, a Danone, informou que não comenta a estratégia dos concorrentes. Dentro do 
mercado total de lácteos frescos (além de iogurtes, itens como sobremesas prontas), o Activia, 
que vem com o bacilo DanRegularis, detém 6,5% de participação nas vendas totais.  
 
De acordo com a gerente-executiva de marketing da Batávia (que produz a marca Batavo), 
Regina Boschini, há seis anos a empresa já atua neste segmento, porém somente no ano passado 
resolveu investir para valer. "A diferença, além dos probióticos funcionais, é que nosso iogurte 
tem 0% de gordura", destaca Regina.  
 
A executiva conta que para a Batavo a entrada de novos players é positiva, pois faz aumentar a 
divulgação deste tipo de produto e por conseqüência o consumo por parte dos brasileiros. No 
mundo, os iogurtes funcionais movimentam algo em torno de US$ 50 bilhões ao ano. O BioFibras, 
da Batavo, assim como o Activia, da Danone, é vendido na versão líquida (30% das vendas da 



categoria) e cremosa (70% das vendas). O da Nestlé é encontrado na versão cremosa e também 
é 0% de gordura. "Pretendemos crescer com os lançamentos que virão neste ano", avisa Regina, 
da Batavo.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13, 14, 15 e 16 abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 


