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As indústrias de alimentos, que vêm aumentando seus preços em resposta à disparada das 
cotações das commodities, têm uma nova mensagem para o consumidor: "Nós podemos fazer 
você economizar dinheiro". 
 
À idéia é posicionar marcas de alimentos como um antídoto ao aumento dos preços das 
refeições fora de casa. Os investidores já se entusiasmaram com a idéia, renovando o 
interesse por empresas como Kraft e Kellogg. 
 
Durante conferência com analistas no mês passado, quando foram anunciados os lucros 
trimestrais, a presidente da Kraft, Irene Rosenfeld enfatizou o valor dos refrescos em pó Kool-
Aid, da gelatina em pó Jell-O e outros itens, para os consumidores que estão tentando 
economizar dinheiro. "Mudamos sutilmente nossa mensagem sobre algumas dessas marcas 
importantes", disse Rosenfeld. 
 
A idéia para os consumidores é que produtos como a pizza pronta DiGiorno da Kraft é mais 
barata que a consumida em uma pizzaria, ou que um prato de cereais é mais barato que um 
Egg McMuffin em uma lanchonete do McDonakTs. 
 
David Mackay, presidente da Kellogg, observou numa entrevista que o cereal com leite custa 
cerca de US$ 0,50 a porção. Ele não disse se a Kellogg dará ou não ênfase ao valor nas 
mensagens ao consumidor, mas chamou a estratégia de "boa ideia". "Nosso portfólio está 
muito bem posicionado para os consumidores que estão tentando economizar", disse. 
 
Para os investidores, a mensagem é que os consumidores estão comprando esses produtos na 
medida em que evitam sair para comer fora e que alguns desses produtos são mais lucrativos 
para os fabricantes. 
 
"É unia oportunidade que essas companhias de alimentos têm e elas estão aproveitando", 
afirma Matt Arnold, analista da Edward Jones. "Sem dúvida elas estão tirando participação de 
mercado dos restaurantes." 
 
As ações de empresas do setor de alimentos, de acordo com o índice de alimentos embalados 
da Standard & Poor's nos EUA, caíram 15% entre a metade de julho de 2007 e o começo de 
julho de 2008, com a disparada dos preços de ingredientes básicos como o trigo e 
commodities como o petróleo. 
 
Para compensar esses aumentos, as indústrias de alimentos vêm aumentando seus preços, 
mas muitos investidores temem que essa medida venha a repelir consumidores, que passarão 
a procurar marcas mais baratas. 
 
Nos EUA, empresas como Kraft apresentam seus produtos como antídoto para a alta 
dos preços de refeições fora de casa 
 
Mas desde 3 de julho, o índice das ações de companhias de alimentos embalados dos EUA 
acumula alta de mais de 13%, depois que houve uma queda no valor das commodities e 
companhias como Kraft e Sara Lee anunciaram lucros que superaram as estimativas dos 
analistas. Em Wall Street, alguns foram encorajados pelo fato de que muitas companhias de 
alimentos conseguiram aumentar seus lucros mesmo no ambiente econômico fraco dos EUA. 
 
Eles também estão constatando que os fabricantes de alimentos de marca estão se 
beneficiando às custas dos restaurantes, já que os consumidores estão comendo mais em casa 
para economizar. "As condições econômicas fracas estão afastando os consumidores dos 
restaurantes, empurrando-os para os supermercados", diz David Driscoll, analista do Citigroup. 
 
A General Mills e a Kellogg tiveram desempenhos superiores à media do mercado na década 
de 1970, quando os preços dos alimentos e da energia aumentaram, e parecem estar 



suportando bem o atual ambiente, disse em uma nota a clientes Robert Moskow, analista do 
Credit Suisse. "O benefício de os consumidores trocarem os restaurantes pela comida em casa 
é que essa tendência ajuda essas companhias a repassarem os preços sem levarem um golpe 
nos volumes de vendas", disse Moskow. 
 
Os restaurantes que estão sendo mais afetados pela fraqueza da economia americana são 
aqueles onde os clientes vão para um jantar ocasional, conforme ficou evidente no mês 
passado com o pedido de concordata da controladora do Benningan´s. 
 
O analista do Goldman Sachs Steven Kron recomendou aos investidores que reduzam sua 
exposição ao setor. Kron citou o aumento das preocupações com uma redução ainda maior das 
tendências de vendas no setor no segundo semestre de 2008 e em 2009. 
 
O jantar casual está por fora, mas o outrora negligenciado "centro da loja" pode estar na moda 
de novo. Essas prateleiras, onde ficam os principais alimentos, como cereais, sopas e molhos 
enlatados, foram meio abandonadas nos últimos anos, na medida em que os supermercados 
ampliaram a oferta de alimentos preparados e horti-frutigranjeiros, para atrair de volta os 
consumidores que haviam fugido para os restaurantes. 
 
Mas agora, Mackay da Kellogg diz que os cereais da companhia, os biscoitos Keebler e outros 
itens de centro de loja estão se saindo bem. Mesmo assim, alguns fabricantes hesitam em se 
concentrar nos preços quando abordam os consumidores, concentrando-se em vez disso na 
qualidade de seus produtos. "Não é só o preço que você paga", diz Brenda Barnes, presidente 
da Sara Lee. "É o que você consegue com o preço que paga." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 ago. 2008, Tendências & Consumo, p. B4. 


