
Chega a líder mundial Gelita 
 
Maior produtora de gelatina usa marketing para ser mais que commodity. O slogan "há sempre 
lugar para gelatina", um dos clássicos da propaganda norte-americana, permite uma 
interpretação "latu sensu" quando se refere às aplicações industriais da gelatina e nas 
oportunidades ainda pouco exploradas do produto na indústria brasileira. "As empresas e 
consumidores precisam conhecer melhor os atributos da gelatina para que o produto deixe de ser 
apenas uma commodity e a marca do fabricante passe a ser um indicador relevante", diz a vice-
presidente de mercado do grupo Gelita South America, Cláudia F. Yamana.  
 
Subsidiária do grupo Gelita, de origem alemã, que é líder mundial na produção de gelatina em 
todos os segmentos em que é aplicada e tem mais de 125 anos de tradição, a operação sul-
americana, a partir deste semestre, inicia uma ofensiva de marketing, dirigida inicialmente aos 
fabricantes de produtos alimentícios, para tornar seu nome conhecido no Brasil.  
 
O orçamento para esse trabalho de posicionamento de marca corresponde a 30% da verba 
mundial de marketing, que é de € 2 milhões. "Depois que estabelecermos parcerias com as 
empresas que se relacionam diretamente com o consumidor, planejamos passar a difundir nossa 
marca nas embalagens dos produtos como ratificador de qualidade", diz Cláudia.  
 
Com produção anual de 19 mil toneladas, o Brasil representa hoje 25% do total fabricado pelo 
grupo. "Somos o maior produtor mundial, mas estamos entre os países que menos usam gelatina 
como insumo." O Brasil consome apenas seis toneladas de gelatina por ano, enquanto os EUA 
consomem 96 mil e a Europa, 130 mil. Por isso, atualmente 80% da produção da Gelita é 
exportada.  
 
O Grupo Gelita, que é controlado pela holding alemã DGF STOESS AG, já em 1924 era líder 
européia na produção de gelatina. O Grupo Gelita possui 17 fábricas no mundo e seu faturamento 
anual é de € 500 milhões, com crescimento de 8% ao ano. A companhia detém 30% do market-
share mundial. A indústria alimentícia consome 60% da produção, o farmacêutico 30% e o 
fotográfico, 10%. No Brasil está presente desde 1983, quando comprou a Sargel, localizada em 
Mococa (SP).  
 
Entretanto, o perfil de atuação da empresa no País começou a mudar a partir de abril de 2002, 
quando a Gelita implementou um processo de aquisições em escala mundial que fez a empresa 
crescer 40%. Uma das principais aquisições foi a australiana Leiner-Davis, que no Brasil tinha 
uma fábrica localizada em Cotia. Com isso, a empresa, que tem boa parte da sua produção 
realizada a partir de couro de suínos, passou a contar com a gelatina feita de couro de boi. O 
Brasil é o maior produtor mundial deste tipo de gelatina, porque possui o maior rebanho.  
 
"A australiana Davis via seu produto simplesmente como uma commodity e estava satisfeita com 
o fato de exportar 80% da produção, já os alemães valorizam a questão da marca", diz Cláudia. O 
desafio da empresa será, portanto, divulgar o produto internamente e, depois de firmar parcerias, 
tornar-se conhecida do grande público como ingrediente de qualidade. A NutraSweet, por 
exemplo, conseguiu se tornar marca de referência no mercado de dietéticos.  
 
Para ajudar na tarefa de mostrar ao seu público alvo - fabricantes de alimentos - o poder da 
gelatina, a Gelita mundial criou o agente James Bloom (ilustração), que tem licença especial para 
gelificar. O simpático personagem rotundo e azul guarda muitas semelhanças com James Bond, o 
agente 007, em termos de estilo de vida. É sempre visto com garotas bonitas e é fã de um bom 
martini. "James Bloom é eloqüente quando mostra as vantagens da gelatina na hora de dar 
melhor consistência aos alimentos com a vantagem de ser mais saudável e menos calórica que 
seu principal concorrente, o amido", diz Cláudia.  
 



O grande desafio da Gelita é educar o mercado no sentido das aplicações possíveis para a gelatina 
e para o colágeno. A gelatina, por exemplo, pode ser utilizada como emulsificante e estabilizante 
com sabor neutro em produtos lácteos, como gelificante para sobremesas, como clarificador para 
sucos de frutas. "O que poucos sabem é que gelatina promove a saúde", diz Cláudia. A ação do 
colágeno ajuda a manter tendões e ligamentos mais firmes, auxilia na produção e reconstrução de 
cartilagens articulares, estabiliza ossos, é coadjuvante na formação de pele, cabelos, e unhas, 
ajuda na osteoartrite e osteoporose e ajuda a nutrição desportiva. "No Brasil, os benefícios 
relacionados à beleza tendem a ser melhores ferramentas de marketing do que os relacionados a 
doenças como osteoporose", diz Cláudia. Para pesquisar e difundir os benefícios do seu produto, o 
Grupo Gelita destinou em 2003 uma verba de € 5 milhões.  
 
Dentro do conceito de educar o mercado, a Gelita estará patrocinando um seminário sobre as 
aplicações da gelatina que fechará a feira Food Ingredients, que será realizada em São Paulo de 2 
a 4 de setembro. Nesse seminário especialistas internacionais falarão sobre as aplicações 
industriais da gelatina e do colágeno.  
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