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Especial | Pequenas e médias empresas

Brigadeiro agora vem com colágeno e antioxidantes
Chris Martinez
Para o Valor, de São Paulo

Redondinho, bem ao seu for-
mato tradicional, e coberto com
chocolate granulado — eis o bri-
gadeiro. Tentação para a maioria
dos mortais, esse docinho bem
brasileiro ganhou versões. No
mercado, já se pode comprar o
brigadeiro funcional, enriqueci-
do com colágeno hidrolisado, li-
copeno, vitamina C e selênio.
Mas a nova fórmula, aparente-
mente mais saudável, também
engorda. Tem o valor calórico se-
melhante ao de um brigadeiro
comum. Então por que alguém
trocaria um pelo outro? Para as
mulheres, o atrativo chave é o fa-
to de que o colágeno garante fir-
meza à pele. Além disso, o briga-
deiro em questão contém 33%
da IDR - trio de letras que define
a ingestão diária recomendada
de antioxidantes.

A versão funcional foi desenvol-
vida pela divisão LifeScience – uma
área do grupo brasileiro M.Cassab
que pesquisa e desenvolve concei-
tos de produtos, com novos aditi-
vos e ingredientes, para a indústria
de alimentação. Na prática, está fo-
cada em fazer produtos que tra-
tem a “beleza de dentro para fora”.
Há de tudo um pouco: “cookie da
b e l e z a”, feito com colágeno, vita-
minas e minerais que combatem o
envelhecimento precoce da pele;
“capuccino anti-TPM”, elaborado
com vitaminas e minerais, que
combatem o estresse; e outra cesta
de mercadorias, com iogurtes, ba-
las e águas vitaminadas.

As águas são uma promessa a
parte. A M.Cassab fez uma alqui-
mia e criou versões pitorescas. Um
exemplo? A “Vitamin Water da
E n e r g i a”, sabor guaraná e açaí,
com um mix de compostos ener-
géticos como cafeína e taurina,
além de vitaminas e minerais que

participam do metabolismo de
energia. Ou ainda a “Vitamin Wa-
ter Anti-fadiga”, de sabor pitanga,
que contém vitaminas e minerais
que ajudam na recuperação celu-
lar e também o magna Power (mi-
neral magnésio com creatina, que
ajuda na recuperação muscular di-
minuindo o cansaço).

Há mercado para produtos tão
diferentes? Segundo Leila Coe-
lho, gerente de negócios da
M.Cassab, sim. E muito. “O con-
sumo de suplementos nutricio-
nais cresceu a taxa de dois dígitos
nos últimos anos, impulsionado
pelo envelhecimento da popula-
ção e a procura de um estilo de vi-
da mais saudável. As preocupa-
ções com a estética, saúde e enve-
lhecimento saudável são os prin-
cipais motivos para o crescimen-
to da indústria de suplementos
alimentares”, atesta.

Anvisa. Tanto as fabricantes de in-
sumos quanto as indústrias de ali-
mentos buscam cavar espaço, ven-
dendo alimentos saudáveis, num
mercado impressionante: são sé-
rios os avanços de problemas co-
mo obesidade. Já são 300 milhões
de obesos no mundo, dos quais 40
milhões nos EUA. No Brasil, 40% a
50% da população estão acima do
peso e 11% são obesos.

Mesmo que esses alimentos
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Leila Coelho: “A preocupação com a estética, saúde e envelhecimento faz crescer indústria de suplementos”

sejam mais caros que os seus pa-
res sem tanto apelo saudável, a
executiva diz que hoje 40% dos
consumidores das classes A , B e
C escolhem seus alimentos com
base na relação que eles têm
com a saúde e não com preço.

E que a demanda por produtos
alimentícios que trazem benefí-
cios à saúde não sofre tanta in-
fluência com as crises e quedas
no consumo geral, assim como é

menos sensível às alterações de
preços, pois o consumidor acre-
dita que vale a pena pagar caro
por produtos que façam bem pa-
ra sua saúde, ou compensem seu
estilo de vida.

São mais caros porque exigem
tecnologia que garante a inova-
ção, dizem os fabricantes. A mi-
neira GoodSo y, que produz o “co -
okie da beleza”, sem glúten e sem
lactose, diz que desenvolver a

fórmula final de um produto co-
mo esse exige persistência e uma
adequação à linha de produção
que passa ser quase artesanal. Ela
explica que, ao retirar o glúten da
receita, a massa do cookie por
exemplo, se desestruturava, per-
dendo a maciez do biscoito. Na
prática, o glúten usado em vários
produtos à base de carboidratos
é que dá “f o r ç a” e consistência à
massa. Acontece que, cada vez
mais, cresce o número de celía-
cos (pessoas alérgicas a glúten):
no Brasil já somam dois milhões
de pessoas, no mundo, chega a
1% da população.

Mesmo sem abrir os números,
Angela Ma, diretora da GoodSoy,
diz que a empresa vem crescendo
a passos largos nos últimos dez
anos, justamente por conta da
busca da população por mais
saúde. Hoje se tornou a segunda
divisão em faturamento do gru-
po Boa Fé, que há 50 anos atua no
plantio de soja, cana, pecuária de
corte e de leite em Uberaba (MG).
“Começamos apenas com o in-
tuito de tirar aquela imagem
ruim da soja, e viramos um negó-
cio importante para o grupo”.
Hoje a GoodSoy já tem 40 produ-
tos em seu portfólio, o que inclui
até mesmo um brownie sem glú-
ten e sem lactose.

A preocupação em torno da
alimentação saudável é tanta
que a empresa se surpreendeu,
em julho, durante a Jornada
Mundial da Juventude, no Rio,
quando foi contratada para for-
necer um milhão de produtos
sem glúten e sem lactose para
compor os kits dos peregrinos.
(Ao fazer a inscrição no evento,
os peregrinos ganhavam o kit e
o Vaticano exigiu que houvesse
alimentos para os celíacos). “Ti -
vemos que postergar os lança-
mentos para dar conta da pro-
dução na fábrica”, recorda.

Estratégia Empresa lança novas
plataformas para e-commerce

Groupon
muda foco
global para
se reinventar

REGIS FILHO/VALOR

Michel Piestun, que assumiu a filial brasileira em junho: expectativa é ter, em doze meses, cerca de dez mil ofertas ativas em cinco segmentos

Roberto Rockmann
Para o Valor, de São Paulo

Reinventar-se para voltar a
crescer e fazer as pazes com o
mercado. Esse é o foco da nova es-
tratégia global do Groupon, que
abandonou o segmento de com-
pras coletivas e agora busca lide-
rar o comércio eletrônico por
meio de uma plataforma digital
que oferece serviços para usuá-
rios pessoa física e empresas. A
mudança reflete não apenas a
desconfiança dos investidores
com o modelo anterior, mas alte-
rações no perfil dos consumido-
res eletrônicos. Antes, eles rece-
biam e-mails com ofertas e por
impulso fechavam a compra.
Agora, quando estão em busca de
um item, vão atrás de um site em
que possam ter garantia do pro-
duto e melhores ofertas.

No Brasil, a estratégia da em-
presa, presente em 48 países,
também mudou, com ferramen-
tas criadas para evitar problemas
com órgãos de defesa do consu-
midor. “Desde janeiro, já não so-
mos mais um site de compra cole-
tivas, e o usuário pode adquirir
um voucher de compra instantâ-
nea, sem ter de esperar pela ade-
são de outros para que a oferta se-
ja concluída”, diz o presidente do
Groupon Brasil, Michel Piestun. O
executivo, que assumiu a direção
da empresa em junho, tornou-se
o primeiro CEO brasileiro da filial
brasileira, uma das sete princi-
pais operações no mundo.

Uma das novas ferramentas
criadas, nesse contexto é o Grou-
pon Mais, pacote de serviços que
oferece ferramentas de geolocali-

zação para busca de descontos em
produtos e serviços que estão mais
perto do consumidor. Mais de cin-
co mil ofertas de mil empresas es-
tão cadastradas nesse banco de da-
dos. A expectativa é que, em doze
meses, sejam cerca de dez mil ofer-
tas ativas em cinco segmentos: la-
zer, gastronomia, viagens, serviços
e produtos. A ideia do Groupon é
que o usuário utilizava principal-
mente sites de busca quando pre-
cisava comprar algo. Agora, cada
vez mais, ele vai direto a sites de
compras em que confia e com boas
ofertas. Além de ser uma referên-
cia como um local de compras, a
empresa vai se esforçar em outra
ponta: curadoria das ofertas. “So -
mos co-responsáveis pela oferta,
então nossas equipes vão checar o
que está sendo oferecido e se é
realmente um bom produto. Essa é
a grande diferença em que aposta-
mos: vamos oferecer o melhor ser-
viço para o usuário na melhor ve-
locidade, no lugar mais próximo
dele e com garantia”, diz Piestun.

cionários. Estrutura enxuta signifi-
ca agenda apertada, com o empre-
sário tendo dificuldade para tocar
o negócio, formar sua mão de obra
e pensar no marketing. “As gran-
des empresas têm televisão, rádio,
revistas à sua disposição, as peque-
nas têm um leque muito mais res-
trito. A mídia digital pode ser uma
grande alavanca, porque só rece-
bemos uma percentagem do cu-
pom de uma oferta vendido, mas o
produto é exposto a milhares de
consumidores”, destaca.

Hoje a empresa não chega
nem a 1% das micro e pequenas
empresas brasileiras, mas espera
crescer com vigor nesse segmen-
to ao longo dos próximos meses.
“Estamos buscando mostrar aos
pequenos empreendedores co-
mo eles podem potencializar
seus negócios com base na nossa
p l a t a f o r m a”, observa. Em reu-
niões com as pequenas empre-
sas, uma das barreiras que os em-
preendedores levantam são os
problemas que a empresa teve
no início da década com queixas
de consumidores no Procon. Em
alguns meses, o Groupon chegou
a liderar a lista de reclamações

Além de ser referência
de um bom local de
compras, o plano é
trabalhar na curadoria
das ofertas

Empresa prevê crescer
no mercado
corporativo, com
destaque para
pequenas e médiasCom essa nova plataforma, a

empresa prevê crescer também no
mercado corporativo, com desta-
que para pequenas e médias em-
presas. Estima-se que haja pouco
mais de seis milhões de micro e pe-
quenos empreendedores no Brasil,
sendo que boa parte é formada por
empresas com menos de dez fun-

do órgão, que também autuou a
empresa em 2012. Isso levou à re-
definição de processos internos e
reforço da equipe de curadoria,
que analisa as ofertas e as garan-
te. Foi criada uma calculadora
para evitar que ofertas sejam fei-
tas além da capacidade que os
serviços podem atender. Além
disso, busca-se criar uma “f o l g a”
em cada oferta, para evitar ofer-
tas que excedam os limites dos
clientes. “Existe em alguns casos
esse receio do passado, mas é
uma barreira pequena que vem
sendo superada por conta do en-
tendimento que mudamos nos-
sos processos”, aponta o executi-
vo. Cerca de 90% das empresas
que usam os serviços retornam.
Uma equipe de 100 pessoas tra-
balha diretamente com as ofer-
tas, analisando-as e verificando
as empresas cadastradas.

Outro foco da atuação da
Groupon no Brasil é o segmento
móvel, que responde por cerca de
2,5% das vendas do comércio ele-
trônico no país. Mas, segundo es-
timativas do mercado, a área re-
presenta quatro vezes mais na
Groupon, chegando a 10%. A ex-

pectativa é de que cresça ainda
mais. Hoje o Brasil tem 265 mi-
lhões de celulares. Desde 2009, o
número de acessos em banda lar-
ga fixa subiu de 13 milhões para
20 milhões, enquanto a banda
larga móvel encerrou o primeiro
trimestre deste ano com 68 mi-
lhões de acessos. Os smartphones
já respondem por quase metade
da venda de celulares no Brasil,
percentual que deve continuar
crescendo. “Podemos chegar a
50% em 2017, os brasileiros usam
muito os aparelhos móveis, prin-
cipalmente para uso de redes so-
ciais, o que mostra o potencial.”

Com a mudança de estratégia, a
empresa se prepara também para
uma campanha de reposiciona-
mento da marca. A princípio, serão
feitas inserções publicitárias em
portais de internet e redes sociais.

Em agosto, foi contratado o execu-
tivo Tomás Penido como novo di-
retor de marketing e comunicação
no Brasil, que tem um dos maiores
potenciais de crescimento do
Groupon no mundo. A empresa
tem passado por uma série de per-
calços. No fim de 2011, o Groupon
fez sua abertura de capital na Bolsa
de Nova York, arrecadando pouco
mais de US$ 700 milhões. A empre-
sa chegou à bolsa avaliada em US$
13 bilhões, mas depois começou a
enfrentar um forte movimento de
venda de seus papéis pelos investi-
dores, em meio a diversas turbu-
lências nos Estados Unidos.

A companhia, cujas ações hoje
perderam um terço do seu valor
desde novembro, precisou repu-
blicar balanço por exigência do ór-
gão regulador americano e, no iní-
cio do ano, demitiu o seu CEO e
fundador, Andrew Mason. No Bra-
sil, a imagem do Groupon no país
ficou abalada depois que a empre-
sa foi autuada pelo Procon SP por
práticas como não garantir a qua-
lidade dos serviços, negar a devo-
lução dos valores nos casos de não
prestação do serviço e informar
percentual de desconto incorreto.

O capuccino anti-TPM é
elaborado com
vitaminas e minerais,
para combater o
estresse feminino

Já não basta matar a fome ou a
sede, é preciso garantir algum
benefício à saúde. O setor de ali-
mentos funcionais movimenta
cerca de US$ 50 bilhões mundial-
mente, de acordo com pesquisa
do Instituto E u r o m o n i t o r, cresce
a uma média de 10% ao ano, e
também ganha espaço no Brasil.

Empresas como a M.Cassab, que
faturou R$ 968 milhões em 2012,
(que faz o mix de ingredientes usa-
dos pela indústria e não o produto
final) acreditam que há espaço pa-
ra que vários componentes utiliza-
dos em medicamentos para trata-
mentos de doenças possam ser co-
mercializados na forma de ali-
mentos — respeitando as regras da
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 ago. 2013, Especial: Pequenas e médias empresas, p. F14.




