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A indústria alimentícia caminha
para um futuro composto por li-
nhas de produção e consequente-
mente gôndolas com menos gor-
dura, sal e açúcar. Até 2015, apro-
ximadamente 1,5 trilhão de calo-
rias por ano deverão ser extirpa-
das do mercado americano pela
Pepsico, Kraft, Kellogg’s e outras
gigantes que se uniram em torno
da fundação Healthy Weight
Commitment Foundation.

As regras estabelecidas glo-
balmente por empresas america-
nas chegam em tempo real ao
Brasil, um país com mais de 190
milhões de bocas para alimentar.
Não é por acaso que, há dois me-
ses, os gaúchos que querem com-
prar o salgadinho Cheetos, feito
com farinha de milho e comer-
cializado no Brasil desde 1974, só
encontram a versão “magra” do
produto nas prateleiras.

A versão original foi substituí-
da por outra com 25% menos
gordura saturada e sódio pela
PepsiCo. No início do próximo
ano, o Cheetos será aposentado
em escala nacional, dando espa-
ço a um salgadinho mais saudá-
vel. O produto, garante Otto Von
Sothen, presidente da divisão de
alimentos da Pepsico do Brasil,
não custará mais caro e manterá
o seu sabor tradicional.

Bom negócio
Essa pequena mudança tem tudo
a ver com a estratégia de engor-
da do faturamento da corpora-
ção. A companhia acaba de criar
um grupo denominado Global
Nutrition, que na operação bra-
sileira será chamada de Unidade
de Nutrição. Até 2020, a expec-
tativa da Pepsico é seu portfólio
de alimentos nutricionalmente
equilibrados ser um negócio de
US$ 30 bilhões. Hoje, os itens
“transformados” — com menos
gordura ou sal e adição de bene-
fícios — respondem por US$ 10
bilhões. No ano passado, o fatu-
ramento global da Pepsico foi de
US$ 60 bilhões.

“Queremos diminuir os exces-
sos, daí a meta global de reduzir o

sódio em 25% até 2015 e também
reduzir o mesmo percentual do
açúcar e da gordura saturada, até
2020”, conta Von Sothen.

Para este resultado, a compa-
nhia investe em duas frentes:
pesquisa e desenvolvimento em
todos os países com operação e
adoção de novos insumos como
o óleo de girassol, que entrou no
cardápio da filial brasileira há
um ano. Até então, a empresa
usava óleo de palma.

Novidade no mercado
De olho nessa oportunidade do
segmento, a Kraft Foods Brasil
coloca Belvita, nova linha de bis-
coitos doces sem recheio e com
mais de 50% de cereais em sua
formulação, nas gôndolas do Sul
do país a partir de outubro. Em
2011, o produto também será
lançado no Sudeste. Não há pre-
visão para chegada ao Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.

Em embalagens individuais
com 30 gramas cada, o produto
foi lançado com a aposta de se
tornar, em popularidade, o novo
Club Social, como diz Ana Fer-
rell, diretora de Marketing de
Biscoitos da Kraft Foods Brasil,
que pode investir até R$ 10 mi-
lhões nessa nova linha. O lança-
mento, considerado o principal
de biscoitos da empresa nos últi-
mos cinco anos, dá sequência a
outros produtos que tiveram o
perfil nutricional melhorado.
Este é o caso da versão integral do
Club Social e de Trakinas com fa-
rinha integral. Todos os biscoitos

da Kraft são fabricados na unida-
de industrial de Piracicaba (SP).

Benefícios à saúde
A Nestlé também tem ampliado
seu portfólio e nos últimos cinco
anos lançou itens que prometem
benefícios à saúde dos consumi-
dores. Além de eliminar a gordura
trans, este ano a empresa tem re-
duzido a quantidade de açúcar da
produção, adicionado cálcio em
itens específicos e lançado linhas
inteiras com cereal integral.

Para atender necessidades do
mercado, a companhia investiu
2 bilhões de francos suíços, ou
R$ 3,5 bilhões, em pesquisa e
desenvolvimento de produtos
no ano passado. O montante é
praticamente o dobro do aplica-
do na área no início da década.

“Por meio de pesquisas desco-
brimos as necessidades das pes-
soas em alimentos. Mais de 90%
dos adultos, por exemplo, não
obtêm a quantidade mínima de
cálcio em suas refeições”, afirma
Célia Suzuki, gerente da unidade
estratégica de bem-estar da
Nestlé. A área de desenvolvimen-
to de produtos da companhia
conta com 25 unidades espalha-
das nos cinco continentes e cerca
de 3,7 mil funcionários.

Desde 2007, a empresa já lan-
çou pelo menos três linhas intei-
ras produzidas com cereal inte-
gral, a mais recente é a linha de
sopas da Maggi com doze pro-
dutos ao todo. “São várias cate-
gorias migrando para o mesmo
benefício”, diz Célia. ■

Pepsico, Kraft e Nestlé
correm para emagrecer
Fabricantes de alimentos sofisticam pesquisa e ampliam oferta de produtos com
menos gordura, sal ou açúcar para poder atender à demanda saudável do consumidor

Pepsico cria
Unidade de Nutrição
para desenvolver
a área com a
meta de triplicar
o faturamento
da companhia
com produtos
mais saudáveis

As alterações nos alimentos
para uma refeição mais saudável
não se concentram apenas em
salgadinhos, sucos e itens com
alto nível de gorduras, hoje já
atingem também o segmento de
massas. Segundo a Associação
Brasileira das Indústrias de
Massas Alimentícias (Abima),
cerca de 10% das 140 indústrias
de macarrão do Brasil já aderiram
à nova onda do mercado

VALOR AGREGADO

alimentício. “Em 10 anos, acredito
que chegaremos a 20% do total”,
afirma Cláudio Zanão, presidente
da entidade. Oferecer produtos
com valor agregado, diz ele, ajuda
a fortalecer a marca e aumentar
sua visibilidade entre os
mais diferentes públicos.
De acordo com o presidente da
Abima, o processo de adição
de grãos, fibras, vitaminas e
proteínas e outros ingredientes

saudáveis começou na indústria
de pães, que hoje oferece versões
com até 12 grãos para atender
a maior demanda do mercado.
Depois, o conceito foi incorporado
pelos fabricantes de massas e,
mais recentemente, pela indústria
de biscoitos. “Hoje, de todos
esses produtos, o mais comum
é aquele que leva farinha integral,
de tão sofisticado que anda o
setor”, completa Zanão. F.T.

Macarrão entra na onda saudável

SIDERURGIA

Posco religa forno com capacidade
de 5,3 milhões de toneladas por ano
A siderúrgica sul-coreana Posco, terceiro maior grupo produtor de aço do
mundo, informou sexta-feira que retomou a operação em seu alto-forno
reformado, que tem capacidade anual para 5,3 milhões de toneladas.
A Posco paralisou o forno, que tinha capacidade para 3 milhões de
toneladas, em julho. Após manutenção e melhoria, a unidade, instalada
na cidade Pohang, tornou-se a maior da Coreia e quarta maior do mundo.

AUTOMOTIVA

Honda anuncia versão híbrida do Fit e
promete que será o mais barato do Japão
A montadora informou na sexta-feira que a versão custará 1,59 milhão
de ienes ( US$ 19,31 mil) no Japão, o que tornará o modelo o mais barato
movido a gasolina e eletricidade no país. A companhia espera vender
5,6 mil unidades por mês. Com o motor elétrico ajudando motor a gasolina
de 1.3 litro, o Fit híbrido tem performance equivalente à de um carro com
motor 1.5, afirma a Honda. O desempenho é de 30 quilômetros por litro.

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg
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MAIS LEVES

1,5 trilhão
de calorias devem ser extraídas
anualmente dos alimentos pelas
grandes companhias do segmento
pelos próximos cinco anos.

ENGORDA DOS NEGÓCIOS

US$ 30 bi
é a receita pretendida pela
Pepsico com alimentos mais
saudáveis até 2020, hoje
são cerca de US$ 10 bilhões.

Rafael Neddermeyer

Otto Von Sothen, presidente da
divisão de alimentos da Pepsico

do Brasil: novos insumos para
garantir produtos mais saudáveis

PESQUISAS

R$ 3,5 bi
é o montante investido pela
Nestlé no ano passado na área
de pesquisa e desenvolvimento
de novos produtos.

Não é por generosidade e nem
pela ambição de engordar
seus lucros que as companhias
selaram a meta de cortar
calorias e buscar produtos mais
saudáveis. De carona no que
aconteceu com os fabricantes
de cigarro, o cerco à indústria
de alimentos, que não é algo
novo, está se fechando tão
rapidamente que quem não
se adaptar corre o risco de

perder vendas. A Food and
Drug Administration (FDA),
que regula a área de alimentos
e medicamentos nos Estados
Unidos, já estuda fazer novas
exigências para as empresas,
desta vez envolvendo mais
detalhes no rótulo das
embalagens dos produtos.
Célia Suzuki, gerente da
Nestlé, diz que, apesar do
aumento na procura por

alimentos mais saudáveis,
os consumidores ainda
têm muitas dúvidas e
ficam confusos na hora
de escolher o melhor
produto para consumir.
A Nestlé adota há cinco anos
uma plataforma de comunicação
nas embalagens denominada
Nutritional Compass para
informar o consumidor
sobre o produto adquirido.

EMBALAGENS

Rótulos terão de incluir mais informações sobre os produtos

CONCORRÊNCIA

Amazon.com planeja lançar
loja de aplicativos para Android
A informação é do Wall Street Journal. Com isso, a Amazon
concorreria com lojas similares já existentes da Apple e do
próprio Google. Questionada sobre a iniciativa, a Amazon
respondeu que “não fez nenhum anúncio”. O Google disse
que não comentaria rumores. A Amazon estaria oferecendo
a desenvolvedores de aplicativos 70% da receita das vendas.

DESENVOLVIMENTO

Microsoft licencia tecnologias
da Palm para smartphones
Trata-se do mais recente movimento em uma complexa rede de acordos
e litígios em celulares. A maior empresa de software do mundo, que
lançará sua nova linha de smartphones nesta semana, licenciou patentes
da ACCESS e de uma unidade da Acacia Research. Essas empresas
afirmam que o portfólio de patentes licenciadas cobre invenções
da Palm, Palmsource, Bell Communications Research e Geoworks.

Divulgação

NOVO PRODUTO

R$ 10 mi
é quanto a Kraft Foods pode
investir no lançamento da linha
Belvita de biscoitos com mais de
50% de cereais na formulação.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 out. 2010, Primeiro Caderno, p. 24-25.
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