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KraftinvesteemfábricanoNordeste
ALIMENTOS

Companhia vai desembolsar R$ 100milhões em unidade para produção de chocolates e sucos em Pernambuco
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Marianna Aragão

A multinacional de alimentos
Kraft Foods anunciou ontem a
construção de uma nova fábri-
canoBrasil,emuminvestimen-
to de R$ 100 milhões, um dos
maiores já realizados pela em-
presa no País. A unidade deVi-
tória de Santo Antão (PE) vai
produzir chocolates e sucos em
pó para atender os consumido-
res doNorte e, principalmente,
Nordeste, onde as vendas da
companhia crescem acima da
média de outras regiões. “Que-
remos consolidar esse merca-
do, que vemmostrando cresci-
mentobemmaiorquenorestan-
te do País”, afirma o diretor de
assuntos corporativos da
Kraft, FabioAcerbi.

Aindanãofoidefinidaacapa-
cidade de produção da fábrica,
que deve começar a operar em
2011. Com uma área de até 300
mil m², porém, a nova unidade
será a segunda maior da Kraft
no Brasil – a de Curitiba, onde
também fica a sede, é amaior.

O investimento é resultado
de um trabalho iniciado em
2005, quando a Kraft instalou
umescritórioemRecifeparare-
forçar a atuação no Nordeste.
Nos últimos anos, a empresa
também lançou produtos espe-
cíficos para os consumidores
nordestinos, como sucos empó
com sabores de frutas típicas
da região, como cajá, graviola e

acerola. Com a nova fábrica, a
intençãoéampliara“personali-
zação” de produtos, dizAcerbi.
“Agora teremos umaestrutura
completa”, afirma. A compa-
nhiatemumcentrodedistribui-
çãonomesmoEstado,nomuni-
cípio de Ipojuca.

Segundo o executivo, a crise
nãomodificou os planos da em-
presa para a região nem atra-
sou o anúncio do investimento.
“A aprovação do projeto ocor-
reuquando a crise já estavade-
flagrada. Isso mostra que a re-
gião continua estratégica para

a companhia”, afirma. Nos últi-
mosanos,ocrescimentodaren-
da da população no Nordeste
atraiu a atenção das principais
fabricantes de alimentos mun-
diais. A Nestlé conclui a cons-
trução de uma nova fábrica em
Feira de Santana, na Bahia, em

2007. No fim do ano passado, a
Unilever anunciou a ampliação
de sua unidade em Igarassu,
tambémemPernambuco.

Na opinião de Eugênio Foga-
nholo,diretordaMixxerDesen-
volvimento Empresarial, a cri-
senãodevemudaressatendên-

cia. “ONordeste cresceu e ten-
de a crescer acima da média
nos próximos anos, até porque
suapopulaçãotemumpatamar
de consumo baixo”, diz. Uma
das vantagens demanter fábri-
cas próximas ao consumidor,
alémdos ganhos em logística, é
o desenvolvimento e produção
de produtos “adaptados” com
maioragilidade,dizFoganholo.

Segundoele,porém,oinvesti-
mentoemumanova fábricade-
veviracompanhadodeumamu-
dança na estratégia de vendas.
“Diferentemente do resto do
País, a venda de alimentos no
Nordestesedámenosemsuper-
mercados e mais no varejo tra-
dicional”, afirma. Por isso, a
Kraft também deve replanejar
seus canais de vendas na re-
gião, acredita o especialista.

EMPREGOS
Segundo o protocolo de inten-
çõesassinadoontemcomapre-
feituradomunicípiopernambu-
cano, a nova fábrica vai gerar
cercade600empregosdiretos.
Com cinco fábricas em seis Es-
tados, a Kraft emprega cerca
de 7 mil funcionários no País.
Noanopassado,aoperaçãobra-
sileirafaturouR$4bilhões.Glo-
balmente, as vendas foram de
US$ 40 bilhões. Entre as mar-
cas da companhia no Brasil es-
tão os chocolates Lacta, Sonho
de Valsa e Bis, biscoitos Nabis-
co e refrescos empóTang. ●
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