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O mercado de sucos prontos, produto que já se tornou uma coqueluche para os fabricantes, 
está agitado pelo marketing. Além de anunciar que está prestes a apresentar um lançamento, 
a Sucos Del Valle refez o design da embalagem da bebida à base de néctar na versão regular. 
A Batávia, por sua vez, está colocando na mídia uma campanha de R$ 4 milhões para mostrar 
ao público as três linhas de sucos Batavo, categoria na qual estreou no fim do ao passado.  
 
"Volte às origens, volte à natureza, venha para a Batavo" é o mote da nova campanha criada 
pela agência Dez Propaganda. A ação, de acordo com a Batávia, é baseada no conceito de vida 
saudável.  
 
Além das três linhas - suco néctar, suco de soja e suco com leite -, a empresa ainda mostra 
em campanha o diferencial da embalagem, com tampa de rosca. "Damos continuidade ao 
trabalho de reposicionamento e rejuvenescimento da marca, dentro do conceito ‘Naturalmente 
Batavo’", comenta Regina Boschini, gerente-executiva de marketing da Batávia.  
 
A campanha está na TV aberta, TV paga, revistas femininas, mídia externa, vinhetas e 
merchandising em canais regionais. Os néctares Batavo têm distribuição nacional há dois 
meses, segundo Regina. São vendidos nas versões uva, manga e pêssego. Já a versão suco de 
soja é vendida nos sabores abacaxi, manga e maracujá, pêssego e maçã. Recentemente, a 
nova aposta da Batávia foi o lançamento do Smoothies (suco de frutas com leite) na versão 
750 ml. "Em campanha são ressaltadas as baixas calorias", diz Regina.  
 
A executiva de marketing lembra que a linha de lácteos da Batavo não tinha uma campanha 
de televisão há cinco anos. Regina conta ainda que a meta da empresa é ter 5% de market 
share no setor de sucos prontos como um todo até o fim deste ano. "Começamos agora, mas 
estamos investindo para crescer."  
 

 



Embalagem e lançamento  
 
A Del Valle, uma das gigantes do mercado de sucos no Brasil, apresenta um novo design para 
o seu produto. A iniciativa faz parte de um conjunto de estratégias da marca para este ano, 
quando anunciou um investimento em marketing da ordem de R$ 15 milhões. A empresa 
trabalha com a campanha "Natural na Vida". Ressaltando que o novo layout vale apenas para 
a versão regular do suco Del Valle, não incluindo os light e de soja.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 


