
UMA CURIOSA mistura deco-
zinha e laboratório. De uma
sala escapa o aroma amar-
go e doce de chocolate sen-
do gentilmente aquecido e
mexido por "chocolateiros".
Virando a esquina, tudo é ci-

ência. Uma tila dupla de cubículos contém
cobaias humanas que cheiram e provam
de pequenos recipientes, dando notas pa-
ra cada um segundo critérios como do-
çura ou amargura e produzindo comple-
xos gráficos de sabores. Seguindo o cor-
redor, mulheres em cadeiras confortáveis
conversam sobre as sensações que o cho-
colate lhes causa. Câmeras e microfones
registram seus menores gestos para o es-
crutínio de psicólogos e antropólogos.

Esta é a ciência por trás da fábrica decho-
colates Nestlé, de 110 anos, que toda manhã
exala o aroma de amêndoas e grãos de ca-
cau assados sobre Broc, perfeita aldeia suí-
ça onde até o mato em um terreno abando-
nado parece organizado. É nesses labora-
tórios, onde uma pitada de arte é misturada
com 25 milhões de francos suíços (23,6 mi-
lhões de dólares) de tecnologia, que são cria-
das novas receitas de chocolate. Enquanto
isso, em outro centro de pesquisas da Nes-
tlé, em Lausanne, pesquisadores têm des-
trinchado como o chocolate afeta o meta-
bolismo e o comportamento dos micróbios
do aparelho digestivo - em outras palavras,
analisando o chocolate como um produ-
to farmacêutico, mais que uma guloseima.

O mercado de
produtos "saudáveis"
crescerá de 78 bilhões
para 128 bilhões de
dólares em seis anos,
aponta consultoria

Mentor. Brabeck-Letmathe,
presidente mundial da empresa,
comanda as mudanças

O investimento nesse tipo de pesqui-
sa pode parecer exagerado, especial-
mente em época de recessão. Mas ele é
um exemplo da estratégia da Nestlé para
seu futuro crescimento. Embora a com-
panhia seja mais conhecida por chocola-
tes, sorvetes e doces, seu presidente, Pe-
ter Brabeck-Letmathe, e seu executivo-
chefe, Paul Bulcke, esperam transfor-
mar a companhia alimentícia na prin-
cipal empresa mundial de saúde, nutri-
ção e "bem-estar". É tentador rejeitar is-
so como um simples golpe de marketing,
iniciativa para fazer as pessoas se senti-
rem melhor por comer coisas que real-
mente não deveriam. Mas há uma sólida
lógica comercial por trás da mudança da
Nestlé em direção à saúde e à nutrição.

As vendas de alimentos que foram in-
tencionalmente modificados e aperfei-
çoados por fabricantes para oferecer su-
postos benefícios à saúde - conhecidos
como "alimentos funcionais" - estão em
muitos casos crescendo mais rapidamen-
te que as de alimentos em geral. As ven-
das de alimentos funcionais na Europa



Ocidental cresceram 10,2% ao ano en-
tre 2004 e 2007, enquanto as de alimen-
tos embalados aumentaram 6,3% ao ano
nesse período, segundo a empresa de
pesquisas de mercado Euromonitor.

Algumas categorias crescem ainda
mais depressa. Nos Estados Unidos, as
vendas de alimentos funcionais que pro-
movem a "saúde digestiva", por exemplo,
cresceram em média 15,8% ao ano, entre
2002 e 2007, segundo um recente relató-
rio da PricewaterhouseCoopers, compa-
radas com o crescimento da comercializa-
ção de alimentos em geral de 2,9% ao ano,
segundo aDatamonitor. O relatório da Pri-
cewaterhouseCoopers prevê que o merca-
do global de alimentos funcionais cresce-
rá, em valor, de 78 bilhões de dólares em
2007 para 128 bilhões de dólares em 2013.

A Nestlé vê um grande potencial na
idéia de nutrição "personalizada". Assim
como as companhias farmacêuticas há
muito tempo falam em criar drogas que
levam em conta variações genéticas entre
as pessoas, a empresa quer fazer o mes-

mo com a comida. É por isso que inves-
te nos campos nascentes de metabolômi-
ca e proteômica com o objetivo de forne-
cer alimentos, dietas, equipamentos e até
serviços para determinados subgrupos
da população. Ela prevê que, em 2017, as
vendas globais de nutrição para "estados
de necessidade específica" poderão che-
gar a 100 bilhões de dólares. Os exem-
plos existentes incluem suplementos de
proteína de soro Musashi e lanches para
atletas Power Bar, dietas líquidas Sonda-
lis e Nutren Glytrol para diabéticos, e pós
e shakes Optifast para pessoas em dieta.

Essa mudança de ênfase para a saúde e
anutrição, segundo a Nestlé, deverá trans-
formá-la, de produtora de alimentos mér-
cadorizados de baixa margem, em uma
fornecedora de produtos e serviços de al-
ta margem. (Ela já possui a Jenny Craig,
uma rede de centros de emagrecimento
dos Estados Unidos, que hoje está expan-
dindo globalmente.) A companhia precisa
de novas fontes de crescimento. As vendas
de água mineral, que já representam cerca
de 10% de seus negócios, estão caindo nos

países ricos por causa da recessão. Elas po-
derão se recuperar, mas analistas temem
que a água engarrafada, hoje firmemen-
te na mira de grupos ambientais, possa se-
guir o caminho do comércio de peles.

A Nestlé também parece perder parti-
cipação de mercado em outros produtos,
embora integrantes da empresa neguem
essa afirmativa. Pablo Zuanic, analista do
J.P. Morgan, admite que, no segundo tri-
mestre de 2009, 44% das linhas de pro-
dutos da Nestlé perderam participação
de mercado nos EUA e nenhum de seus
produtos ganhou participação de merca-
do lá, segundo pesquisas de dados de va-
rejo da firma de pesquisas ACNielsen. O
ceticismo sobre as perspectivas da Nes-
tlé também pode ser visto no preço de su-
as ações: elas são negociadas em um múl-
tiplo de lucros mais baixo que os de suas
principais concorrentes européias. Um
motivo é que os investidores temem que
ela possa investir parte ou todos os 30 bi-
lhões de francos suíços que deverá rece-
ber no próximo ano pela venda de sua
participação na Alcon, uma firma de cui-
dados com os olhos, em empresas menos
rentáveis do que as que já possui.

Os investidores também estão preocupa-
dos com que a Nestlé se torne grande de-
mais e inadministrável. Ela tem 30 linhas
de produtos, cada qual gerando mais de l
bilhão de francos suíços em vendas anuais,
desde o Nescafé e o leite Nesquick até a ra-
ção animal Purina e a água mineral Purê
Life, que às vezes é feita de líquido que sai
de torneiras, e não do solo. Os consumido-
res vêm mudando para alimentos mais ba-
ratos e sem marca nos últimos anos, uma
tendência que se acelerou na recessão, po-
tencialmente minando o valor de se pos-
suir grandes marcas.

Por isso a companhia aproveitou as
evidências de que incorporar ingredien-
tes mais saudáveis a seus produtos pode-
ria ajudar a promover as vendas nos paí-
ses ricos e também conquistar o públi-
co nos mercados emergentes. Esses in-
gredientes incluem bactérias vivas no io-
gurte, cálcio extra de uma forma mais
facilmente absorvida pelas crianças e es-
teróis (uma espécie de gordura vegetal)
que reduz o colesterol no sangue.

Um estudo da Escola de Economia de
Harvard revelou que, entre 2004 e 2007,
as vendas de produtos da Nestlé que con-
têm ingredientes "funcionais" aumen-
taram 23,7% ao ano, comparadas com o
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crescimento de 6,2% ao ano de seus alimen-
tos comuns. As vendas de alimentos funcio-
nais da Nestlé cresceram 20% em 2008. E
em 22 de outubro a companhia anunciou
que, no ano difícil que terminou em setem-
bro de 2009, em que o índice de crescimento
subjacente (eliminando-se as mudanças de
preços e os movimentos das moedas) em to-
das as suas linhas de produtos de alimentos
e bebidas foi de 0,7%, os alimentos funcio-
nais ainda conseguiram crescer 4%.

Outras companhias estão se benefi-
ciando da mesma tendência. Resultados
divulgados em 23 de setembro pela Dano-
ne, empresa francesa de laticínios e iogur-
te, mostraram que seus produtos campe-
ões de vendas são aqueles com bactérias
vivas, que serviriam para reforçar a imu-
nidade ou reduzir a prisão de ventre. Até
os laboratórios farmacêuticos estão de
olho nesse novo mercado. Em março, o
presidente do laboratório francês Sanofi-
Aventis falou sobre adquirir empresas de
alimentos e nutrição como uma maneira
de manter o crescimento.

Poucas companhias, no entanto, estão
gastando tanto quanto a Nestlé para de-
senvolver alimentos sob medida para me-
lhorar a saúde. Mesmo assim, o grande pla-
no de Brabeck-Letmathe para reinventar
sua companhia deve passar por vários pe-
rigos. Faz sentido investir em pesquisa ca-
ra no longo prazo por um mercado que po-
derá não se materializar? Outro risco é que
um público cético não se deixe convencer
pelas grandes alegações de saúde da Nes-
tlé, provocando uma reação das pessoas ou
de ativistas. Também há o perigo de que a
nova estratégia possa prejudicar suas mar-
cas campeãs de venda, como o Nescafé,
que levaram décadas para ser construídas.

Caso a Nestlé se contentasse em dis-
putar com a Kraft, a segunda maior com-
panhia alimentícia do mundo, no negó-
cio de apenas vender comida, então seu
orçamento de pesquisa e desenvolvi-
mento (P&D) seria difícil de justificar.
Mas Brabeck-Letmathe percebeu uma
década atrás que a indústria de alimen-
tos estava tendo margens cada vez me-
nores. Então começou a forçar a Nestlé
a desenvolver alimentos funcionais com
margens de lucro mais altas, e aumentou
os gastos adequadamente. Em 2008, a
Nestlé gastou pouco menos de 2 bilhões
de francos suíços em P&D, mais que o
dobro em relação a 1998. Com cerca de
2% das vendas, isto é consideravelmente
mais do que as rivais gastam: em 2007; a

A Nestlé investe
2% das vendas em
pesquisas, o dobro
do que gastam
os principais
concorrentes

Saída? Os executivos da sede
na Suíça comemoram: neste ano
de crise, as vendas dos alimentos
"funcionais" cresceram 4%

Danone investiu cerca de 1% de suas ven-
das em P&D, e a Kraft, cerca de 1,2%.

Richard Laube, diretor do ramo de nu-
trição da Nestlé e ex-executivo farmacêuti-
co, descreve um "canal" de cerca de 75 pro-
jetos de pesquisa. Emprestar a terminolo-
gia da indústria de drogas parece apropria-
do, diante do tempo exigido para desenvol-
ver novos produtos. Ao contrário dos rápi-
dos ciclos de desenvolvimento geralmen-
te vistos em artigos de consumo de rápido
movimento, que geralmente levam de um
a dois anos, os produtos no canal de nutri-
ção da Nestlé podem exigir quatro a seis
anos para ser desenvolvidos. Mas valerá
a pena se os consumidores se mostrarem
dispostos, como parecem, a pagar mais por
produtos que beneficiam a saúde. •

*©2009 The Economist Newspaper
Limited. Todos os direitos reservados.
Fonte: The Economist, traduzido
por CartaCapital, publicado sob licença.
O artigo original, em inglês, pode ser
encontrado em www.economist.com

72

Text Box
A DIETA da nestlé. Carta capital, São Paulo, ano XV, n. 571, p. 70-72, 11 nov. 2009.




