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Casos de produtos adulterados que afetaram a imagem dos fabricantes
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PROBLEMA ENCONTRADO

Anticoncepcional Microvlar produzido com farinha

Anticoncepcional Contracep ineficaz

Tylenol, Benadryl e Sinutrab retirados do mercado

Achocolatado Toddynho contaminado com produtos de limpeza

Shampoo Avon Care contaminado com bactéria

Achocolatado Nesquik contaminado

Carne de cavalo em produtos bovinos

Catchup com pelo de roedor
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PREJUÍZOFRANCÊS

Por que as empresas de alimen-
tos esbarram na tentação de utili-
zar carne de cavalo e não de ou-
tro animal, para compor seus
produtos às escuras? À primeira
vista, pode-se concluir que foi
um erro, uma vez que o cavalo é
um animal caro, certo? Mas a
verdade é que a carne de cavalo é
muito mais barata que a de boi.
“Não estamos falando de um ca-
valo de raça. O quilo vivo de um
cavalo está em torno de R$ 0,90
a R$ 1,00, enquanto o do boi vi-
vo é R$ 3,40”, afirma Mauro Fer-
reira, presidente da Associação
Brasileira de Criadores de Cava-
los Crioulos.

Ferreira explica que o merca-
do de cavalos é pequeno no Bra-
sil. Trata-se de animais velhos,
que já não atendem os serviços
na fazenda. “Não se cria cavalo
para corte porque não é um mer-
cado lucrativo, comparado com
a indústria de corte bovina”, afir-
ma. Claro que ele admite que há
quem aprecie a carne de cavalo.
“Nunca experimentei, mas não
tem porque não ser boa”, diz. ■

No início deste mês, o Burger
King admitiu ter encontrado tra-
ços de DNA de cavalo em amos-
tras de hambúrgueres origina-
das de uma unidade de processa-
mento na Irlanda, porém, res-
saltou que tal produto nunca
chegou às lojas da rede. Mas o
susto movimentou a concorrên-
cia. O McDonald´s anunciou
uma campanha para mostrar de
onde vem os seus insumos.

Com convites como “Conhe-
ça de perto nossa alface. De per-
to mesmo” e “Aqui nascem as
batatas mais famosas do mun-
do”, o McDonald's lançou a
campanha “Além da Cozinha”,
que terá ações em toda a Améri-
ca Latina. O objetivo é apresen-
tar os ingredientes que usa por
meio de depoimentos de forne-
cedores, funcionários e clien-
tes. A iniciativa vai mostrar de-
talhes da cadeia produtiva da re-
de, desde a produção dos insu-
mos, nos campos, granjas e hor-
tas, até a entrega do produto na
bandeja do consumidor.

A campanha será veiculada o
ano todo e terá diversas etapas.
“A iniciativa vai receber a aten-
ção e o investimento proporcio-
nal a um lançamento de produ-
to, com grande foco em mídias
online e TV”, explica Roberto
Gnypek, diretor de Marketing
da Arcos Dourados, empresa
que opera a marca McDonald's
no Brasil.

Além disso, as redes sociais
vão ter um papel essencial na in-
teração com a marca. Com essas
ferramentas será possível ver di-
ferentes histórias nas quais os

fornecedores contam como são
plantadas e cultivadas as maté-
rias-primas usadas pela rede.

Pioneirismo dos supermercados
A preocupação com a rastreabili-
dade dos produtos já é antiga das
redes de supermercados, que, ao
menos nos itens in natura já de-
senvolvem programas para aju-
dar o consumidor a entender a
procedência do alimento compra-
do. O Carrefour, desde 1991, con-
ta com o Selo Garantia de Ori-
gem, que assegura a qualidade e
segurança dos alimentos compra-

dos nas lojas da rede. Com o códi-
go do produto o cliente pode aces-
sar no site da rede de supermerca-
dos (www.garantiadeorigem.
com.br) e acompanhar todas as
etapas da produção, do campo à
gôndola. O programa inclui car-
nes, peixes, frutas e legumes.

O Grupo Pão de Açúcar tam-
bém tem uma iniciativa seme-
lhante, o Qualidade desde a Ori-
gem, que gerencia a cadeia de
abastecimento de Hortifruti. O
programa, de 2008, utiliza a ras-
treabilidade e o monitoramento
de resíduos de agrotóxicos jun-
tamente aos fornecedores de
hortifruti e carnes.

Em estudo na UE
A União Europeia recomendou
um plano para investigar frau-
des na venda de alimentos, em
uma tentativa de restaurar a
confiança do consumidor após
a rotulagem inadequada de pro-
dutos de carne bovina conten-
do carne de cavalo. O plano se-
rá 75% financiado pela União
Europeia. Serão criadas métri-
cas de controle da origem dos
alimentos que tenham em sua
composição carne bovina. Trata-
se de testes que vão averiguar a
presença de DNA de cavalo nos
produtos. ■

Casos de contaminação e proble-
mas na fabricação de produtos
podem afetar a imagem e, con-
sequentemente, as vendas, no
curto prazo. Entretanto, espe-
cialistas defendem que uma res-
posta rápida aos consumidores
é a melhor solução nestes casos.

“Explicar ao consumidor é a
melhor solução. Assumir erro e
recolher os produtos são ações
importantes. No entanto, a co-
municação tem de ser bem fei-
ta e devem ser mostrados os es-
forços para que o problema não
se repita”, defende Marcelo
Boschi, coordenador do MBA
de Marketing Estratégico da Es-
cola Superior de Propaganda e
Marketing.

Frederico Mafra, professor de

Marketing do Ibmec, concorda,
e diz que a empresa tem que
aproveitar a força de sua marca.
“As marcas fortes superam com
mais facilidade, pois a resposta
é dada rapidamente”, reitera.

Boschi recorda o caso da con-
taminação do Leite Ninho, da
Nestlé, na década de 1970. “A
empresa tomou a decisão certa.
Foi à público, assumiu a culpa,

devolveu o dinheiro e recomen-
dou o não consumo. De lá para
cá, as companhias perceberam
que a melhor estratégia é assu-
mir os erros e explicar ao consu-
midor”, defende Boschi, que
acrescenta que uma ação rápida
foi essencial para que o produto
continuasse a ser uma marca po-
derosa. “As famílias hoje conso-
mem sem preocupações”.

No caso do Tylenol, da John-
son & Johnson, nos Estados Uni-
dos, a rápida retirada do merca-
do foi boa para a empresa e até
melhorou sua imagem diante
dos consumidores. “O proble-
ma gerou mais respeito e con-
fiança”, completa Mafra.

Boschi destaca também a con-
taminação por detergente do To-
ddynho, achocolatado da Pepsi-

co, em setembro de 2011. “Foi
um problema isolado no Rio
Grande do Sul, além de ter sido
bem diferente do que aconte-
ceu com a Parmalat anos antes,
quando foi encontrada soda
cáustica no leite”, conta.

Segundo ele, a Parmalat so-
freu mais, pois já havia desgaste
da marca e problemas financei-
ros. “A marca tenta até hoje vol-
tar para o mercado. Já o Toddy-
nho continua forte”, completa.

Boschi comenta ainda o caso
divulgado ontem de que foi en-
contrado pêlo de roedor em lote
de catchup da marca Heinz. Pa-
ra ele, o caso só teve repercus-
são pelo problema com a carne
de cavalo e a recente compra da
marca pelos brasileiros da 3G Ca-
pital com a Berkshire Hatha-
wayca Heinz, do bilionário ame-
ricano Warren Buffett. “Foram
duas coincidências, pois a mar-
ca, apesar de ser muito forte lá
fora, é irrelevante para o merca-
do brasileiro”, destaca. ■

Vendas de produtos congelados caíram 5%

O ministro da agricultura francês, Stephane Le Foll, declarou ontem que

as vendas de alimentos prontos congelados caíram 5% na França desde

que o escândalo envolvendo carne de cavalo nos alimentos começou.

Investigadores do ministério da Agricultura francês identificaram carne

de cavalo rotulada como bovina em produtos da empresa que processa

carnes Spanghero. O órgão chegou a suspender todas as atividades

da companhia, mas a autorizou a retomar algumas delas na segunda.

Varejo se movimenta para dar
garantia de origem de produtos
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Marcas fortes superam problemas mais facilmente

Por que
carne de
cavalo?

Anne-Christine Poujoulat/AFPO quilo vivo de um cavalo está
em torno de R$ 0,90 a R$ 1,00,
enquanto o do boi é R$ 3,40

McDonald’s prepara campanha
para mostrar a origem da
matéria-prima utilizada

Em casos como o do Tylenol,
a rápida resposta pode dar
até mais confiança ao produto
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