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Leite fermentado definitivamente não é alimento só para crianças. As líderes do segmento já 
descobriram que os consumidores jovens e adultos também não resistem ao produto. Depois 
de a Yakult lançar uma campanha de olho nos grandes, agora é a vez da Nestlé colocar no 
mercado a versão Big de seu Chamyto, com volume 50% maior (120 gramas). A empresa diz 
que a estratégia "atende ao desejo de seus consumidores adultos". As empresas disputam um 
mercado total que cresceu 11% em 2005, vendeu 45,8 mil toneladas e movimentou R$ 340 
milhões. A Nestlé é líder no setor, seguida pela Batávia (produz Batavito e Parmalat).  
 
Nestlé atende aos adultos e lança leite fermentado Big 
 
Novidade é para a marca Chamyto, líder no segmento que tem a Batávia em segundo lugar. 
Leite fermentado definitivamente não é coisa só de criança. Difícil o adulto que resiste ao 
produto, bem geladinho, ali, disponível na porta da geladeira. A Yakult, que durante muito 
tempo reinou sozinha neste mercado e chegou a ter sua marca vista como símbolo de 
categoria, já lançou campanha mostrando que está disposta a brigar pela preferência dos 
consumidores mais crescidinhos. Agora é a vez da líder neste setor, a Nestlé, mostrar que o 
seu Chamyto também foi feito para os adultos.  
 
A gigante suíça acaba de colocar nas gôndolas dos supermercados um pote de 120 gramas 
para a versão regular de seu leite fermentado. O produto até agora era comercializado apenas 
em potinho de 80 gramas. Para a novidade, deu o nome de Chamyto Big.  
 
O produto, nesta edição, informa a Nestlé, é oferecido no Estado de São Paulo e região Sul. É 
vendido em embalagens com seis unidades e também avulso (no pequeno varejo). De acordo 
com a fabricante, o Chamyto apresenta os benefícios dos lactobacilos vivos Fortis, uma 
fórmula da Nestlé, que auxiliam no bom funcionamento do sistema digestivo.  
 
A Nestlé informa que o lançamento do seu leite fermentado na versão Big tem como objetivo 
atender "às manifestações de consumidores, que solicitavam maior quantidade do produto por 
porção". Segundo a empresa, pesquisas de opinião realizadas confirmaram a tendência. "A 
marca percebeu que, desta maneira, poderia inovar em uma categoria que é composta apenas 
por potes de 65 a 80 gramas. Chamyto é a primeira e única marca a oferecer este produto em 
embalagem maior", afirma a Nestlé.  
 
Para a líder na categoria - que não informa seu market share -, a expectativa com este 
lançamento é aumentar o consumo e incrementar o volume de venda da categoria. Trata-se de 
um mercado que cresceu 11% em volume, de 2004 para 2005, segundo dados da AC Nielsen, 
totalizando uma movimentação de 45, 8 mil toneladas e R$ 340 milhões.  
 
Além do Nestlé Chamyto Big, a marca de leite fermentado conta com outras quatro versões do 
produto - Chamyto tradicional (80 gramas), Chamyto tutti-frutti (75 gramas), Chamyto uva 
(75 gramas) e Chamyto dia e noite (duas opções de sabores numa mesma embalagem: 
"morango com guaraná" e "maracujá com camomila", com 75 gramas cada).  
 
Ao lado da Nestlé está a Batávia, responsável pelas marcas Batavito e Parmalat. De acordo 
com a gerente-executiva de marketing da Batávia, Regina Boschini, a empresa detém 27,4% 
de share. "Estamos contentes com este mercado, que tem apresentado crescimento", conta 
Regina, ao completar que os principais consumidores são mesmo as crianças.  
 
Ao contrário das marcas atuantes no setor, a japonesa Yakult não tem sua grande base no 
ponto-de-venda e sim no porta a porta, onde concentram-se 60% de suas vendas.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


