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A fabricante de alimentos paranaense Nutrimental comportou-se como um bom 
mineiro na compra da unidade de produção de farinhas infantis da Support, ligada à 
holandesa Royal Numico e instalada em Arceburgo, no sul de Minas. 
 
A negociação aconteceu em agosto de 2005, sem alarde, e na quarta-feira foi 
aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 
 

 
  
 
Com a aquisição, a Nutrimental ficou com cerca de 20% desse mercado, que 
movimenta perto de R$ 600 milhões por ano, segundo cálculos da empresa, e 
ganhou mais músculo para enfrentar a líder Nestlé, que responde por mais da 
metade das vendas. 
 
Os valores envolvidos na transação continuam sendo mantidos em segredo, mas a 
Nutrimental já não está mais tão quieta. O plano de marketing da empresa está 
sendo refeito e a estratégia para os próximos cinco anos será revista na segunda 
quinzena de fevereiro. 
 
Antes disso, em setembro de 2005, e empresa trouxe da Multibrás seu novo diretor 
comercial, Ronaldo Pinto Flor, que internamente é chamado de "patrocinador 
executivo", porque lá ninguém é chamado de diretor. Na época a empresa 
planejava dobrar de tamanho em cinco anos, meta que poderá ser atingida antes. 
"Agora podemos crescer mais rapidamente", afirma o executivo. Ele já fala em 25% 
de crescimento ao ano. Para 2005 o faturamento esperado era de R$ 190 milhões. 
 
Antes da aquisição a empresa do Paraná estava usando toda sua capacidade 
instalada e tinha também recorrido a terceiros para atender a demanda para as 
farinhas usadas na alimentação de crianças. Agora, a empresa voltou a centralizar 
a produção e negociou também o direito de comercializar, por quatro anos, a marca 
que era usada pela Support, a Nutriton, que passou a ser feita tanto em Minas 
como no Paraná. 
 
A Nestlé atua com marcas como Mucilon e Neston e, a Nutrimental, com Nutrilon e 
Nutron. 
 
"O local de produção agora é definido pela logística", explicou Pinto Flor. Ele 
informou que as regiões Central, Norte e Nordeste consomem, proporcionalmente, 
mais farinhas infantis que o Sul e o Sudeste. 
 



Na negociação com a Support a empresa paranaense ficou com um centro de 
distribuição em Mococa (SP), que foi fechado porque a operação foi transferida para 
Campinas (SP). A empresa também ganhou mais 122 funcionários, que se 
juntaram aos 770 que faziam parte do quadro da Nutrimental. Instalada em São 
José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, a Nutrimental foi criada em 
1968 e entrou no ramo de farinhas em 1997. 
 
Esse segmento da indústria de alimentos responde hoje por cerca de 30% de suas 
receitas. Seu carro-chefe continua sendo a barra de cereais Nutry, que, de acordo 
com o executivo, é líder de mercado com cerca de 40% de participação nas vendas. 
A empresa atua também em "food service", refeições institucional e industrial. 
 
Pinto Flor disse que, com a aquisição, a Nutrimental queria, primeiramente, 
aumentar o espaço de produção, para depois consolidar a presença no varejo e 
enfrentar a concorrência. "Dobramos nossa capacidade", contou ele, sem citar 
números. A Support exportava para a Holanda. A Nutrimental também vende para 
África, Japão, China e América do Sul, mas seu maior mercado é o brasileiro. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 feb. 2006, Empresas / 
Tendências & Consumo, p. B4. 


