
Múltipla escolha
Segmentação escancara

oportunidades para expansão
das barras de cereais

P rincipal tendência de nutrição em
tempos de combate aber to a
transtornos alimentares, caso da
obesidade, a demanda de produtos

considerados saudáveis avança a galope no
país, colocando em evidência mercados de
maturação ainda recente, o caso das barras
de cereais. Oriundas da primeira onda de saú-
de e bem estar (health and wellness), que
brotou das academias de fitness da Califór-
nia (EUA) nas décadas de 80 e 90, as gulo-
seimas evoluíram para o status de refeição
portátil, conquistando corpos e mentes prin-
cipalmente no ambiente de correria das gran-
des cidades. Pela foto mais atualizada da con-
sultoria de varejo Nielsen, a receita do
segmento cresceu 15,7% em 2004 e 5,6%
no ano seguinte, com um faturamento de R$
916 milhões nesse exercício. Entre os fabri-
cantes, que ainda se multiplicam por todo o
país, a estimativa é de que no ano passado a
categoria evoluiu pouco acima de 10%, cra-
vando essa mesma cifra na média do último

triênio. "O mercado cresce devido à maiorfre-
qüência de compras das barras de cereais e
também pelo aumento da base de consumi-
dores", avalia Gustavo Mesquita, gerente de
produtos da Hersheys, po-
tência do setor de chocola-
tes, que estreou no ramo no
ano passado. Na opinião de
Ludmila Holz, gerente de pro-
duto da Nutrimental, compa-
nhia paranaense que desbra-
vou o f i lão doméstico no
início dos anos 90, o apelo da
saudabilidade continua im-
pulsionando os negócios.
"Quem adquire uma barra
quer se certificar de que está
consumindo um al imento
saudável, em sintonia com as tendências atu-
ais de nutrição", sustenta a executiva, que
coordena as novidades da marca Nutry.

É justamente essa preocupação, comple-
menta a gerente, que deve garantir a expan-

são do setor nos próximos anos. No atual
exercício, ela não tem dificuldades para pre-
ver que o mercado de barras irá crescer no-
vamente 10%. "No mínimo, pois produtos
nutritivos e com baixas calorias embutem a
entrega de um corpo bonito e, sobretudo,
saudável, indo ao encontro dos atuais pa-
drões de beleza e saúde", argumenta ela, em
cima de dados que comprovam a tese. Se-
gundo Ludmila, pesquisas de mercado indi-
cam que 35% dos domicílios brasileiros con-
somem algum tipo de produto diet ou light.
Além disso, informações do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) e do
Ministério da Saúde mostram que cerca de
40% da população adulta está acima do peso.
"Esse cenário favorece o consumo das bar-
ras de cereais", considera a especialista.

Antenadas nesse panorama, mais e mais
empresas embarcam na onda das barrinhas.
A gerente da Nutrimental estima que mais
de 35 marcas disputam hoje em dia a aten-
ção do consumidor, incluídas grifes regio-
nais e marcas próprias de supermercados.

Todo ano, religiosamente, al-
gum novo produto desembarca
nas prateleiras do trade da cate-
goria. Em 2006, além da ameri-
cana Hersheys, outra empresa
que passou a disputar as gôndo-
las de barras de cereais foi a Ge-
neral Mills. Detentora da marca
de sorvetes Hãagen Dazs, dos
pães de queijo Forno de Minas
e da linha de massas Frescarini,
a múlti introduziu sua grife glo-
bal Nature Valley, produzida ex-
clusivamente nos EUA.

Com a demanda na ascendente e a ofer-
ta ainda incipiente, mais empresas devem
desembarcar no filão, acredita Ubaldo Petri-
ne, gerente comercial da Rotia, empresa pau-
lista que produz linhas completas para a fã-
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