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SETOR PRODUTIVO

A L I M E N TO S

Dietético cresce na onda da
alta de renda das classes c e d

Linea lança linha à base
de sucralose e
Lowçucar amplia área
de atuação para classe
de menor renda;
segmento eleva fatia na
venda total de alimentos
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são paulo

O mercado de alimentos dietéti-
cos e light vive um momento de
euforia: planeja novo ciclo de ex-
pansão com inovações, vê o con-
sumo de seus produtos crescer
nas classes C e D e aumenta sua
participação no faturamento to-
tal do setor de alimentos: as ven-
das do segmento devem superar
US$ 6 bilhões este ano, o que re-
presenta 6,3% das vendas totais
de alimentosno País. Essafatia foi
de 4,9% em 2005 e de 5,7% em
2006.

Um dos exemplos da euforia
que toma conta do segmento é a
Linea, que inicia a comercializa-
ção do adoçante à base de sucra-
lose, única empresano Brasil que
vende o produto líder de mercado
nosEstados Unidos,ejávê seufa-
turamento aumentar 600%. A
Lowçucar inicia estratégia para
vender 17% mais, ampliando sua
área de atuação focando princi-
palmente os consumidores das
classes econômicas C, D e E.

Este ano, o setor de alimentos
diete lightdeverá crescer17%, de
acordo com a Associação Brasi-
leira da Indústria de Alimentos

canais de venda, de pequeno e
médioporte. ONordestee ointe-
rior dos estados do Sudeste são o
alvo da Lowçucar. A conquista de
novos mercados garantiria à
Lowçucar a diminuição de custo
e conseqüentemente produtos
mais acessíveis. “Se ampliarmos a
escala, conseguiremos oferecer
ao consumidor preços melhores,
um círculo virtuoso”, diz Amauri
Couto, diretor da fabricante.

Atualmente a empresa paulis-
ta produz 100 toneladas diárias
dos cerca de 90 itens produzidos,
sendo apenas uma pequena par-
te (balas e biscoitos) terceirizada.

Para Couto, porém, a disputa
por essaclientela não seráfácil, já
que a maioria das empresas de
itens diete light já percebeu o po-
tencial dessas classes.

De acordo com Carlos Gou-
veia, presidente daAbiad e diretor
da CMW Saúde e Tecnologia, “a
indústria alimentícia tem am-
pliado as linhas diet e light como
resposta ao poder de barganha do
varejo, ao mesmo tempo em que
este aumenta a rentabilidade do
seu negócio ”.

De acordo com pesquisa reali-
zada pela Latin Panel , lojas que
têm gôndolas de produtos diet e
light têm tíquete médio 11% su-
perior ao das lojas que não as têm.

marina pita

Carlos Gouveia

para Fins Especiais e Congêneres
(Abiad). No ano passado, o setor
movimentou cerca deUS$ 5,2 bi-
lhões, contra US$4,33 bilhões em
2005.

A popularizaçãodesses produ-
tos é um importante fator para o
crescimento. O consu-
mo dos produtos diet /
light foi de 34,4% na
classe C e de 18,9% na
classe D em 2004 de
acordocom últimapes-
quisa da Abiad em con-
junto com o Instituto
Brasileiro de Educação
para o Consumo de Ali-
mentos (IBCA) junto a
consumidores naGran-
de São Paulo.

Fatia de 25%
A Linea foi a primeira
empresaa fabricareco-
mercializar adoçante lí-
quido no Brasil. Depois
de atuar praticamente sozinha no
segmento por 6 anos, a empresa
vendeu o Zero-Cal, líder de mer-
cado naépoca, com 45%de parti-
cipação, paraa DMIndústria Far-
macêutica.

Desde então a empresa ficou
semseu carro-chefe,masmante-
ve a ocupação da fábrica em São
Paulo ea rentabilidadenos negó-
cios fabricando barras de cereais.
Hoje a Linea comercializa 3 mi-
lhões de barras por mês.

Agora, depois de 4 anos de ne-
gociação com a Johnson&John-
son, desenvolvedora e dona da
patentedasucralose, aLineapre-

tende conquistar novamente
25%domercado deadoçantesno
Brasil. “Hoje temos contrato de
exclusividade sem data de venci-
mento para comercializar a su-
craloseno Brasil”,comemoraAn-
drea Rehder, diretora de Marke-

ting da empresa.
O edulcorante vendi-

do pela J&J nos Estados
Unidos com a marca
Splenda mantém a lide-
rança absoluta naquele
país, com 65% de parti-
cipação por conta dos
diferenciais do produto.
Diferente do aspartame,
asucralose nãotemcon-
tra-indicações. “O ado-
çante é extraídoda cana,
masocorpo nãoometa-
boliza”, afirma Rehder.

Desde o lançamento
do Linea Sucralose em
dezembro, a empresa
registrou aumento de

600% no faturamento. Não só a
nova linha de adoçantes, mas os
outros produtos daempresa ven-
deram mais em 2007.

Já a Lowçucar, empresa de ali-
mentos e sobremesas diet e light,
tem estratégia diferente. Em vez
de vencer os concorrentes com
nova tecnologia, está atrás de no-
vos consumidores, principal-
mente aqueles cujo aumento do
poder de compra possibilita sua
inserção no segmento, as classes
C, D e E, para crescer 17% este
ano. Para alcançar esses brasilei-
ros, a empresa faz um esforço co-
mercial para conquistar novos
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são de produção, entre eles os dos campos San Al-
berto e San Antonio, em que a Petrobras é sócia por
meio da argentina Petrobras Energia. É deles que
vem a maior parte do gás que chega ao Brasil.

Enquanto os contratos não são aprovados, a Pe-
trobras eseus sóciospagam tributaçãode 82%sobre
a produção na Bolívia. Os tributos foram elevados
emmaiode 2006,comodecreto danacionalizaçãoe
deveriam ter voltado ao patamar de 50% em outu-
bro passado,quando os novos contratosforam assi-
nados.A diferençaonera Petrobrasesócios emUS$
32 milhões por mês. Os tributos não incidem sobre
os blocos exploratórios Ingre, Irenda e Rio Hondo,
que pertencem à estatal. Ainda assim, a Petrobras
abriu mão do Irenda (SantaCruz). O anúncio oficial
foi feito ontem pelopresidente da Petrobras Bolívia,
José Fernando de Freitas. Na primeira fase explora-
tória, a petrolíferainvestiu US$ 3,6 milhõesem Iren-
da. A segunda fase, que deveria ter começado em ja-
neiro, previa aportes superiores a US$ 16 milhões.

Ontem, a estatal disse que firmará um acordo
coma argelinaSonatrachparacompra deGásNatu-
ral Liquefeito, que será usado para as unidades que
serãoimplantadas emPecém(CE) enaBaía daGua-
nabara (RJ).A Petrobrasinformou aindaque, apesar
dos apelosdos EUA paraque deixeo Irã, temno país
suabasepara expansãonoOrienteMédio edevein-
vestir, por enquanto, US$ 35 milhões na primeira fa-
se de exploração do único bloco que possui no local.

danielle nogueira

bloomberg

Estatal poderá desenvolver campos
com a Cnooc,que oferecerá 22 áreas
para perfuração este ano

ÓLEO & GÁS

Petrobras negocia projetos de
petróleo com a chinesa Cnooc

pequimeriodejaneiro // APetrobras estánegocian-
do com a Cnooc Ltd, a terceira maior petrolífera da
China, projetospara aexploração depetróleo emal-
to-mar. A estatal brasileira poderá desenvolver cam-
pos com a Cnooc, disseontem em Pequim o gerente
de projetos daPetrobrás na China, HanChia Kang. A
China National Offshore Oil Corp, controladora da
Cnooc, oferecerá a estrangeiras 22 áreas para perfu-
ração este ano, nove a mais do que em 2006. As em-
presas pretendeminiciar em brevenegociações for-
mais sobre a exploração de petróleo no Mar do Sul da
Chinae nacostabrasileira,disse FuChengyu,presi-
dente do conselho administrativo da Cnooc.

Bolívia
Está prevista para hojevotação no Senado boliviano
para apreciação de três dos 44 contratos firmados
entre ogoverno e petrolíferas estrangeirasem outu-
bro passado, referentes aos blocos Aquío, Ingre e
Irenda, os dois últimos da Petrobras Bolívia, subsi-
diária da brasileira. Naúltima sexta, houve consenso
paraaprovar41contratos –segundoojornalbolivia-
no La Razon, só quatro teriam sido aprovados. Os
pendentes também poderiam ir à votação hoje.

Os 41 contratos sobre os quais haveria consenso

QUÍMICA

Braskem faz acordo de
propeno com refinaria
são paulo

A Braskem fechou com a Petro-
bras acordo para compra anual
de 70 mil toneladas de propeno,
marcando a entrada da Refinaria
Alberto Pasqualine (Refap), uni-
dade da estatal em Canoas (RS),
como fornecedora de maté-
ria-prima para o setor petroquí-
mico. Pelo acordo, fechado em
março duranteas negociaçõesda
aquisição da Ipiranga pelas duas
empresas e pelo Grupo Ultra, o
fornecimento pode ultrapassar
as 100 mil toneladas anuais, após

aumento previsto na produção
da refinaria, que tem participa-
ção de 30% da Repsol-YPF.

Os aportespara aampliação da
refinaria, incluindo os destinados
àproduçãode propeno,foramde
US$ 1,2 bilhão e levaram cerca de
dois anos para ser concluídos.

“O acordosela importantepar-
ceria na relação de longo prazo
entre Braskeme Refape seráfun-
damental na concretização de
projetos de ampliaçãodas unida-
des de polipropileno da empre-
sa”, disse por comunicado o vi-

ce-presidente de poliolefinas da
Braskem, Luiz de Mendonça.

De acordo com o executivo, a
parceria reforça a relação entre as
companhias que, juntas, já de-
senvolvem projeto o conjunto da
Refinaria de Paulínia (SP).

O contrato assinado ontem
prevê o fornecimento de 5,8 mil
toneladas de propeno por mês,
volume que complementará o
suprimento das unidadesda em-
presanoPólode Triunfo,noSul,e
garantirá o fornecimento de in-
sumospara futurasampliações.A
Braskem anunciou ainda que
planeja investir R$ 700 milhões
em projetos de expansão de suas
unidades em Triunfo até 2009.

panoramabrasil

AV I AÇ ÃO

Embraer recebe
mais seis pedidos
da Virgin Blue

são paulo

A Embraer informou ontem
que a Virgin Blue confirmou
três opçõesde jatos170 edirei-
tosdecompra paraoutrostrês
aviões 190. Dessaforma, a em-
presa aérea australiana au-
menta sua carteira de pedidos
firmes para 20 aviões.

As aeronaves 170 da Virgin
Blue serão configuradas, cada
uma, com 78 assentos em
classe única, e o início das en-
tregas está previsto para o se-
gundo semestre deste ano. O
preço de lista do jato, de acor-
do com afabricante brasileira,
é de US$ 29 milhões.

Já osaviões Embraer190 se-
rão configurados com 104 as-
sentos cada, todos também
em classe única. Estes mode-
los têm preço de lista fixado
em US$ 34,5 milhões.

Em 31 de dezembro do ano
passado, a carteira de pedidos
da família 170/190 feitos à Em-
braer totalizava 619 ordens fir-
mes e 568 opções, com 209 ja-
tos operando nas cores de 20
empresas aéreas em 16 países
em todo o mundo.

Sediada na cidade de Bris-
bane, na Austrália, a Virgin
Blue é uma empresa aérea de
baixo custo. Criada em 2000, a
companhia tem atualmente
participação de 30% no mer-
cado doméstico australiano e
aproximadamente quatro mil
empregados.

A companhia e suas duas
afiliadas, a Pacific Blue e a Po-
lynesian Blue, operam atual-
mente com uma frota de 53
aeronaves para 23 destinos
domésticos, incluindo todas
as capitais de estado e territó-
rios australianos, e oito inter-
nacionais,entre osquais aNo-
va Zelândia, as Ilhas Cook, Fiji,
Tonga, Vanuatu e Samoa, to-
das localizadas noPacífico Sul,
próximas da Austrália.

panoramabrasil

BENS DE CAPITAL

Fabricante de máquina
para produzir alimentos
opera a plena carga

são paulo

Aindústriade máquinaseequi-
pamentos parao setoralimentí-
cio está otimista com o cenário
de 2007. Depois de um ano difí-
cil devido à transferência de di-
versas gigantes do setor para Ín-
dia e China, países em que o
custo de produção é mais bara-
to,fabricantes brasileiros,como
a Globo Inox e Dinapan, espe-
ram crescimento de até dois dí-
gitos neste ano, impulsionados
pelo mercado interno.

A planta da Globo Inox, que
até janeiro trabalhava com 30%
a 40%de ociosidade,hoje opera
a plena carga. Segundo Paulo
Azevedo, gerente comercial da
companhia, os investimentos
na ampliação da capacidade de
fábricasdealimentos sãoosres-
ponsáveis pelo aumento dos
pedidos emcarteira: “Jáestuda-
mos a criação de um terceiro
turno neste semestre para po-
der atender à alta demanda com
mais eficiência”, afirma.

A empresa, fabricante de
equipamentos de aço inoxidá-
vel, comotanques paraconcen-
tração e secagem de material
principalmente parao segmen-
to de laticínios, foi prejudicada
no ano passado pela mudança
de multinacionais do ramo ali-
mentício para a China e a Índia,
oque fezas vendasdiminuírem.
Para combater este período
ruim, a Globo Inox apostou no
aumento do volume de produ-
ção de seus equipamentos e na
terceirização de alguns serviços,

como a fabricação de partes de
seus itens.

Azevedo avalia os Estados de
São Paulo, Minas Gerais e os do
Sul como responsáveis pelo
aquecimento do mercado, pois
é onde está localizada a maioria
das empresas abastecidas pela
Globo Inox.

Além disso, o Nordeste, prin-
cipalmente a Bahia, deve cres-
cer maisem 2007 graçasa insta-
lações de novasempresas na re-
gião.As exportações,querepre-
sentam apenas5% daprodução
da Globo Inox,devem se manter
estáveis por causa das dificul-
dades com o câmbio, que não
favorecem a comercialização
no exterior.

Para a Dinapan, fabricante de
equipamentos para a produção
de biscoitos e panificação in-
dustrial, a perspectivapara 2007
é otimista, e o crescimento deve
girar em torno de8%. De acordo
com Jacomo Agrello, diretor co-
mercial da empresa, houve um
forte aumento nas solicitações
de orçamentos no mercado in-
terno no início do ano, pois as
empresas de alimentos come-
çaram a investir.

A utilização de capacidade
instaladadas plantasestápróxi-
maa100%. ADinapanpretende
investir em 2007 no aperfeiçoa-
mento e desenvolvimento da
tecnologia para produção dos
equipamentos e no lançamen-
to de novos produtos, que de-
vem acontecer ao longo do ano.

ana paula camargo

AQ U I S I Ç ÃO

Suzano assume controle total
da planta de Embu da Ripasa

são paulo // A Suzano Papel e Celulose efetuou a liquida-
ção financeira da aquisição da unidade de Embu da Ri-
pasa Celulose e Papel com o pagamento de parcela de
R$ 39 milhões (US$ 19 milhões), como anunciado em
Fato Relevante em 15 de fevereiro. Com a liquidação fi-
nanceira, a Suzano assumiu o controle total de Embu.

panoramabrasil

PAPEL & CELULOSE

Exportação do setor cresce
14,5%no primeiro bimestre

são paulo // As exportações de papel e celulose cresce-
ram 14,5% no 1º bimestre de 2007, atingindo US$ 682
milhões, ante os US$ 596 milhões do mesmo período de
2006, segundo a Associação Brasileira de Celulose e Papel
(Bracelpa). As vendas de celulose foram de US$ 438 mi-
lhões, alta de 18,1% ante 2006. Já a exportação de papel
cresceu 8,6%, com US$ 244 milhões. Este ano, o setor de-
ve fechar com alta de 6,7% nas exportações de celulose e
5,2% de crescimento nas vendas de papel ao exterior.

panoramabrasil
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 03 abril. 2007. Industria, p. A6.




