
N o início, as opiniões foram
contraditórias. "O sabor é

de como se misturasse pó com
xarope de milho. Minha mulher
e meu filho fizeram cara de
desaprovação e perguntaram:
'como alguém pode comer

isso?'" Houve também quem
dissesse que "é absolutamente
deliciosa." Mas a polêmica
gerada pelas barras alimentícias
NatureCrops fabricadas com
quinoa - semente de uma
planta andina - pode-se dizer

derrubada desde janeiro deste
ano, quando a gigante da web
Amazon.com encomendou
30 mil delas. Uma conquista
inquestionável para qualquer
pequena empresa.

"Tivemos uma resposta
muito boa nos EUA", diz Mark
Kadee, diretor comercial da
argentina AMS Foods, fabri-
cante da Nature Crops. Kadee
conta que também conseguiu
colocar seu produto à venda
no país através da farmácia
on-line CVS. Fechou acordo
com o Wal-Mart na Argentina e
agora se prepara para distribuir
as barras de quinoa também
no Brasil e no Chile.

Isso tudo se traduz em uma
feliz surpresa para Martín Loeb,
presidente e fundador de AMS
Foods. "Quando tivemos a
idéia de fabricar essas barras,
dissemos: 'vamos à Europa,
porque nos EUA é impossível,
e os latino-americanos não vai
interessar'." Mas a vida da
AMS Foods tem sido marcada
pelo inesperado.

A história da empresa
começou com a frustração
de um adolescente. "Escutei
a palavra quinoa pela primeira
vez há 20 anos, em minha
casa", conta Loeb. "Foi quando
minha mãe, ao invés de me
trazer uma câmara de vídeo
de uma viagem, tirou da mala
saquinhos de quinoa." Na
época, não foi exatamente
uma alegria. "Mas, prová-la,
sim." Por isso, o grão andino
não lhe saiu da cabeça.

Até que, juntamente com
o holandês Kadee, decidiram
"não fazer o que gostamos,
mas o que falta no mercado".
Sua aposta foi pensar que "o
conceito de comida portátil e
saudável permanecerá, que não
é uma tendência passageira." O
novo sócio analisou o mercado
mundial de barras alimentícias
e descobriu que havia um ni-

cho inexplorado. "Há muitas
barras saborosas, mas que
não são saudáveis. E muitas
saudáveis, mas intragáveis." O
pulo do gato estava em criar
uma suficientemente saborosa
e vigorosamente saudável. E aí
estava, de novo, a quinoa.

O mercado da quinoa é
dominado pela Bolívia, que
produz entre 50 mil e 70 mil
toneladas anuais e onde, entre
2006 e 2008, o preço da to-
nelada exportada triplicou em
comparação ao da soja. E já
existiam barras do produto na
Bolívia e no Equador, mas com
características muito locais e
artesanais para entrar em países
como a Inglaterra, aonde a
AMS queria chegar.

Assim, depois de 14 meses
de desenvolvimento, viagens à
Bolívia para conseguir quinoa
orgânica e um investimento
entre US$ 250 mil a US$ 300
mil, nasceram as barras Na-
tureCrops. Sem glúten e com
6% de proteína por barra, seus
ingredientes possuem certas
particularidades. "Por exemplo,
incluímos crispies de proteína
de soja não GMO, fabricados
nos EUA pela Dupont." Mas
é um desenvolvimento que
não termina nunca. Como seu
conteúdo de xarope de milho
rico em frutose (HFCS) é muito
questionado pelos naturistas,
agora os empresários pensam
em substituí-lo pelo xarope
de arroz orgânico. Também
negociam para que as auto-
ridades aduaneiras da África
do Sul não apliquem ao pro-
duto os impostos da categoria
"sweet", pois querem estar
no país na próxima Copa do
Mundo. E também planejam o
lançamento de novos sabores,
como amêndoas banhadas
com chocolate meio-amargo.
"Aqui, nunca nos entediamos",
diz Loeb. Nem ficam com
fome.
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