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Alimentos Controlada pela Novartis já enfrenta a multinacional suíça no segmento de papinhas. 

Mais uma multinacional vai invadir o mercado de farinhas para mingau, antes cativo da Nestlé. 
Depois da holandesa Royal Numico, com a marca Mococa, e da anglo-holandesa Unilever, com 
Maizena, chegou a vez de uma especialista em nutrição infantil tentar comer o mingau da Nestlé 
pelas bordas. Trata-se da Gerber, que faz parte do grupo farmacêutico Novartis e é a única 
concorrente da Nestlé em potinhos para bebê, um segmento bem menor que as farinhas 
instantâneas, que movimentaram R$ 332 milhões no ano passado, com previsão de crescimento 
de 10% este ano.  

"Os cereais infantis estão indo na contramão da crise", justifica Stephen Hevesi, diretor da 
unidade de negócios infantis da Novartis. "É um mercado muito grande, que vai ajudar a 
fortalecer a nossa marca no Brasil." Com uma linha que inclui a tradicional farinha láctea - 
apreciada também por adultos no Nordeste - e cereais com sabor de arroz e arroz com banana, a 
Gerber chegará às gôndolas com um posicionamento de preço ousado: o mesmo patamar da líder 
Nestlé, que detém 67% dos volumes, segundo a ACNielsen.  

"Teremos um preço premium porque nosso produto é premium", diz Hevesi. A farinha láctea 
Maizena, por exemplo, foi lançada em abril com preços 12% mais baixos que os da Nestlé e já 
conquistou uma participação de 3% em volumes. O diretor da Novartis conta que a empresa 
pesquisou intensamente o produto antes de lançá-lo, já que, apesar da experiência global em 

nutrição infantil, as farinhas são um hábito típico brasileiro 

Como 34% das vendas de farinha láctea acontecem no Nordeste, a 
empresa incluiu na linha embalagens em saquinhos, além das latas. 
A Nestlé, antecipou-se à concorrente e lançou, no mês passado, a 
mesma embalagem em saquinhos.  

A Gerber conta com uma grande campanha publicitária para 
conseguir uma fatia de 5% do mercado de cereais infantis, no prazo 
de um ano. "Vamos entrar no mercado de mingau pelas bordas", 
brinca Hevesi. A empresa não revela o tamanho dos investimentos 
de marketing, mas promete levar ao ar uma disputa semelhante à 
"guerra das papinhas", como ficou conhecido o lançamento da 
Gerber em potinhos infantis, há três anos, com maciça exposição da 
marca na mídia. Em papinhas, a Gerber tem hoje uma participação 
de 20%, apesar de praticar preços menores que os da Nestlé.  

A campanha publicitária dos cereais, que será deflagrada no fim de 
outubro, terá comerciais na TV, anúncios em revistas, distribuição de amostras e degustação em 
supermercados. A embalagem, bem colorida, estampa um personagem criado especialmente para 
a linha, a girafa Lili, já que no Brasil a legislação não permite que a empresa use o seu logotipo 
global - uma ilustração antiga com um rosto de bebê.  

Parte da estratégia de marketing acontecerá longe do varejo, nos consultórios médicos. "Vamos 
trabalhar no marketing médico o nosso mix de vitaminas", diz Hevesi. As pesquisas mostraram 
que as farinhas para mingau costumam ser usadas de forma intuitiva pelas mães, que misturam 
vários tipos de cereal na crença de que estão dando mais vitaminas aos filhos.  

"Queremos gerar experimentação", afirma o diretor. O produto será fabricado por uma indústria 
especializada em produção para terceiros, a All Brands. A Gerber continua sem planos de fábrica 



no Brasil, diz Hevesi, que pretende manter a importação dos potinhos. O produto representa 
apenas 15% das vendas da divisão infantil da Novartis no Brasil, ainda dominada pela linha de 
puericultura, com as marcas Lillo e Fiona.  

Os cereais infantis são o primeiro passo para a extensão da marca Gerber para outras categorias 
de produtos. A Unilever também lançou a sua farinha láctea anunciando que Maizena será marca 
guarda-chuva para uma extensa lista de produtos. Além da Nestlé, as duas multinacionais 
enfrentam nas gôndolas a concorrência das marcas mais baratas e regionais, que este ano vêm se 
fortalecendo por conta da queda do poder aquisitivo da população. Segundo dados da ACNielsen, 
a Nutrimental, dona das barrinhas de cereais Nutry, tem sido o destaque entre as marcas de 
baixo preço, com 19% dos volumes vendidos. 

 
Valor Econômico - 30/9/2003 

 

 


