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Nos cinco anos em que trabalhou numa
central de teleatendimento da bebida para
dietas SlimFast, Maria Viega acostumou-
se com mulheres ligando aos prantos,
desesperadas atrás de conselho sobre como
parar de trapacear em suas dietas. “A
queixa principal delas”, diz Viega, “é que
estavam com fome.”

Agora a indústria alimentícia tem uma
nova solução: produtos que vão fazer as
pessoas se sentir cheias, mesmo que não
estejam.

Grandes empresas alimentícias geral-
mente chegam atrasadas às ondas de dieta,
que tendem a pipocar por meio de livros e
recomendações pessoais. As fabricantes de
alimentos são, por sua própria natureza,
predispostas a querer que as pessoas
comam mais, como manifesto no clássico
slogan da fabricante de salgadinhos Elma
Chips: “É impossível comer um só”.

Mas dada a obsessão das pessoas com a
cintura, os produtos diet são uma das áreas
de crescimento mais rápido de uma indústria
que afora isso tem vendas lentas. Em conse-
qüência, da suíça Nestlé SA à anglo-holande-
sa Unilever e à americana Kraft Foods Inc.,
as empresas estão tentando sair na frente
criando seus próprios modismos alimentares.
Elas já fizeram experiências com amidos
especiais, novos tipos de fibra e um processo
que ocorre no intestino delgado chamado
“mecanismo de absorção do íleo”. O objeti-
vo: criar produtos que as pessoas em dieta
comprem mais para poder comer menos. 

Nos Estados Unidos, as vendas de ali-
mentos têm crescido cerca de 2% ao ano, de
acordo com a firma de pesquisa de mercado
ACNielsen. Em contraste, as vendas rela-
cionadas às dietas da moda podem ser espe-
taculares, ainda que instáveis. Em 2004, por
exemplo, as empresas faturaram US$ 2,6
bilhões com produtos com baixo carboidra-
to, quase oito vezes mais que em 2002. No
ano passado, as vendas caíram 10%.

A idéia de controlar o apetite das pes-
soas não é novo. Conseguir o avanço cientí-
fico necessário e incorporá-lo em produtos
para o dia-a-dia é um processo complicado.
As fabricantes de produtos alimentícios

chamam isso de ciência da saciedade.
Os primeiros exploradores da idéia

foram fabricantes de suplementos e remé-
dios com cafeína, como os remédios para
emagrecimento Dexatrim e a combinação
fenfluramina-fentermina. Alguns desses
produtos funcionam agitando o sistema ner-
voso e desviando a atenção do corpo da
digestão alimentar.

Desde o fim dos anos 70, as pessoas que
querem emagrecer se dividiram entre deze-
nas de idéias diferentes. Nos anos 80, elas
evitavam sal e começaram a fazer corridas.
Nos 90, migraram para regimes de pouca
gordura. Aí, em 1997, o relançamento do
livro de dieta do Dr. Atkins, originalmente
publicado nos anos 70, popularizou um regi-
me de pouco carboidrato e muita proteína. 

A dieta Atkins também causou grandes
problemas para as empresas alimentícias
que haviam em vez disso apostado seus
recursos em produtos com pouca gordura.
Muitas empresas pensaram que uma dieta de
poucos carboidratos seria um fenômeno pas-
sageiro e foram pegas desprevenidas quando
ela virou uma oportunidade bilionária.

“Quando lançamos (a linha Lean
Cuisine), só se falava em baixas calorias,
legs e Jane Fonda”, diz Brett White, diretor
de marketing da Lean Cuisine, uma marca
de produtos congelados da suíça Nestlé, que
tem sede em Vevey. “Daí passou a ser baixo
colesterol e baixa gordura — os ciclos estão
cada vez mais rápidos.”

Atkins mudou a abordagem das pessoas
em relação à perda de peso. Em especial,
sugeriu que elas podiam perder peso sem ter
de sentir fome, porque a proteína é metabo-
lizada lentamente. Atkins perdeu populari-
dade recentemente, depois que alguns adep-
tos descobriram que seus níveis de coleste-
rol estavam subindo acentuadamente.
Mesmo assim, os consumidores não esque-
ceram a lição fundamental da dieta e estão
relutantes em voltar ao sacrifício da fome.

O “índice glicêmico”, um conceito de dieta
em voga, é um sucessor natural dessa idéia.
Ele classifica os carboidratos dependendo de
como eles elevam o nível de açúcar no san-
gue. Um nível constante de açúcar previne
grandes picos na produção de insulina e evita
a sensação de fome. Normalmente, o corpo
usa insulina para dissolver o açúcar. Os ali-

mentos com um baixo índice glicêmico são
digeridos mais lentamente. Este é o conceito
que as grandes fabricantes de alimentos
estão tentando imitar em seus laboratórios. 

Cientistas da Unilever, que tem sede em
Londres e Roterdã, estão apostando numa
tecnologia em desenvolvimento há quatro
anos que se concentra no mecanismo de
absorção do íleo. O íleo é a última parte do
intestino delgado, uma área em que a gor-
dura penetra somente quando há muita
para o corpo processar. Quando isso acon-
tece, o íleo manda uma mensagem ao cére-
bro dizendo que o organismo está cheio. A
Unilever descobriu uma maneira de alte-
rar o revestimento de moléculas de gordu-
ra para que elas continuem intactas quan-
do passam pelo sistema digestivo e provo-
quem uma resposta de saciedade quando
chegam ao íleo.

Terry Olson, gerente geral de marketing
da SlimFast, diz que a técnica pode conven-
cer o corpo de que já consumiu 500 calorias
— o equivalente a um sanduíche de queijo e
presunto — quando na verdade só consumiu
190, que é a quantia contida num SlimFast.

Outras fabricantes de alimentos explo-
ram mecanismos diferentes relacionados à
fome. A Danone SA, que tem sede em Paris,
está vendendo barras nutricionais da marca
Lu que usam um tipo especial de amido que
é liberado lentamente, para manter o nível
de açúcar do organismo constante.

Pega no contrapé pela dieta Atkins, indústria alimentícia
busca ajuda da ciência para antecipar modismos
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AARCELOR, segunda
maior siderúrgica do

mundo, disse que pode se
unir a siderúrgicas de paí-
ses emergentes, como o
Brasil, e dobrar seus divi-
dendos, tudo para combater
a oferta hostil da holandesa
Mittal. A Arcelor, de Lu-
xemburgo, divulgou lucro
de US$ 1,5 bilhão no quarto
trimestre, 53% mais que no
mesmo período de 2004. 

* * *

n A DaimlerChrysler,
montadora alemã, divul-
gou lucro de US$ 1,2 bilhão
no quatro trimestre, 84%
mais que no mesmo perío-
do de 2004. O lucro de sua
divisão Chrysler caiu e a
Mercedes-Benz teve pre-
juízo, mas isso foi compen-
sado por maior lucro na
divisão financeira e pela
venda de ativos.

* * *

n A MasterCard, dos EUA,
disse que adiou sua aber-
tura de capital — prevista
para o primeiro trimestre
deste ano — para o segun-
do trimestre. A empresa
de cartões de crédito disse
que esperará pela recupe-
ração de seu diretor-presi-
dente, Bob Selander, que
acaba de retirar um tumor
da próstata.

n A Diageo, maior fabri-
cante de bebidas do
mundo, apresentou lucro
de US$ 2 bilhões no seu pri-
meiro semestre fiscal,
encerrado em 31 de dezem-
bro, 21% mais que em
igual período do ano ante-
rior. A dona das marcas
Johnnie Walker e Smirnoff
disse que, excluindo-se a
Europa, suas vendas
aumentaram em todos os
mercados onde atua.

* * *

n O ING, banco holandês,
divulgou lucro de US$ 2,2
bilhões no quarto trimes-
tre, 34% mais que em igual
período de 2004, ajudado
por bons resultados de
suas operações de varejo.

* * *

n A L’Oréal apresentou
lucro, excluindo-se itens
não-recorrentes, de US$ 2
bilhões em 2005, 10,3% mais
que em 2004. A fabricante
de cosméticos francesa
também disse que planeja
crescer por meio de aquisi-
ções internacionais.

* * *

n A ABB, empresa de
engenharia suíça com ope-
rações no Brasil, disse que
teve lucro de US$ 735
milhões em 2005, o primei-
ro em cinco anos.

I NTERNAC IONAL

AFOGAFIN, agência
federal de garantia

dos depósitos da Colômbia,
disse que definiu o preço
mínimo para o leilão do
Megabanco em US$ 306
milhões. O banco foi assu-
mido pelo governo depois
que a holding Coop
Desarrollo foi à falência,
no fim da década de 90.

* * *

n O governo mexicano
disse que avalia privatizar
a Aeroméxico por meio de
uma oferta de ações em
bolsa em vez de vendê-la
num leilão, como fez com a
outra companhia aérea
estatal, a Mexicana.

* * *

n O Conselho de Aviação
civil do Peru autorizou a
Tans a voltar a operar. A
companhia estatal havia
sido proibida de voar por
questões de segurança.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Ágbar, empresa espa-
nhola de serviços públicos,
disse que fez acordo para
vender por US$ 3,4 milhões
os 60% que possui da uru-
guaia Águas de la Costa à
estatal Administración de
Obras Sanitárias. Com a
venda, a Agbar sai do
Uruguai.

* * *

n A Cemex, fabricante
mexicana de cimentos,
disse que planeja investir
US$ 500 milhões no aumen-
to de sua capacidade de
produção ao redor do
mundo para dar conta da
maior demanda. A empre-
sa, uma das três maiores
do setor no mundo, já tem
previsão de gastar mais
US$ 750 milhões na manu-
tenção de suas instalações.
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Um grupo liderado pela
Cerberus Capital Management
e pelo braço de private equity do
Citigroup Inc. é o candidato com
a maior oferta pelo controle
acionário da General Motors
Acceptance Corp., que sua con-
troladora, a General Motors
Corp., está oferecendo a possí-
veis compradores, disseram
pessoas a par do assunto. 

Embora um outro grupo lide-
rado pela firma de aquisições
Kohlberg Kravis Roberts & Co.
e pelo banco Wachovia Corp.
não tenha desistido da disputa,
a GM está passando a maior
parte do tempo negociando com
o grupo da Cerberus, disseram
essas pessoas.

Os detalhes financeiros não
puderam ser obtidos até ontem.
A GMAC, que oferece crédito

para a compra de carros, imó-
veis e outras coisas, foi avaliada
por muitos analistas em aproxi-
madamente US$ 11,5 bilhões, o
valor patrimonial da empresa.
Um preço final pode variar subs-
tancialmente, com base em como
um negócio é estruturado. A GM
pode decidir, por exemplo, ven-
der somente partes da GMAC e
manter a divisão de financia-
mento de veículos intacta.

A conclusão da negociação
será difícil, dadas as questões
legais e financeiras que envol-
vem a separação entre a GM e
sua financeira. A GM havia
anunciado uma possível venda
em outubro, mas a resposta de
potenciais compradores foi
morna, por causa da complexi-
dade e da escala da transação. 

Porta-vozes da GM e do Citi-
group não quiseram comentar.
Um porta-voz da Cerberus não
retornou pedido de comentários.

Braço financeiro da GM
recebe oferta de consórcio

Objetivo: matar a fome sem encher a barriga

POR JOHN LYONS
THE WALL STREET JOURNAL

A repentina ascensão de líderes populis-
tas na América Latina tem causado trepi-
dações nas diretorias de empresas que têm
negócios na região, mas negociadores de
títulos de dívida latino-americanos tiveram
uma reação diferente: Manda ver!

Caos significa oportunidade para gesto-
res de fundos que se especializam em
América Latina. Muitos desses investidores
falam espanhol ou português e passaram
anos viajando pela região para cultivar con-
tatos políticos e empresariais. Usando esse
conhecimento especializado, esses gestores
ganharam muito dinheiro jogando habil-
mente com os ciclos de altas e baixas que já
foram típicos da região.

Nos últimos anos, essa volatilidade foi
substituída por estabilidade e melhora do
crédito, graças a políticas de mercado ado-
tadas por muitos dos governos da região nas
últimas duas décadas e a um boom mundial
de commodities. Como resultado, os merca-
dos latino-americanos subiram firmemente
nos últimos três anos, atraindo uma enxur-
rada de dinheiro novo de investidores que
anteriormente não ousavam se aventurar na
região. Boa parte desse capital foi investida
com base em resultados de modelos compu-
tadorizados que avaliam tendências abran-
gentes — e não o tipo de trabalho investiga-
tivo que costuma dar vantagem a analistas.

Mas com eleições marcadas para este
ano em cerca de uma dúzia de países latino-
americanos, a política e a economia da
região estão ficando menos estáveis.
Eleitores mais pobres, frustrados com polí-
ticas pró-setor privado que fizeram pouco
para melhorar a vida deles, já elegeram
líderes na Bolívia, Venezuela e Argentina
que favorecem o envolvimento estatal na
economia. E líderes com plataformas popu-
listas estão com chances de vencer as elei-
ções deste ano no Peru, Equador e México. 

Isso pode levar ao tipo de volatilidade de
mercado que os gestores de fundos afinados
com tendências sociais e políticas desde a
Cidade do México até Buenos Aires podem
transformar em lucro.

Charles Cassel, baseado no Sul da

Flórida, é um desses gestores de fundos. Ele
acompanha a América Latina há 15 anos e é
diretor-gerente da INTL Consilium, uma
empresa de assessoramento de investimen-
tos com US$ 225 milhões em títulos de mer-
cados emergentes em carteira. Em outubro
passado, ele ficou muito interessado no Peru,
onde um dos principais candidatos da eleição
presidencial de abril é Ollanta Humala, um
ex-oficial militar que quer reforçar o Exército
do Peru e renegociar contratos com empresas
estrangeiras. Ele vem de uma família que
defende refazer o governo em torno de des-
cendentes do império Inca.

Dada a histórica inclinação do Peru para
eleger candidatos pouco convencionais,
Cassel imaginou que Humala iria cedo ou

tarde subir o bastante
nas pesquisas para
assustar investidores
locais, reduzindo a cota-
ção dos títulos em dólar
do Peru. Por isso, quan-
do o Peru anunciou a
venda de um novo título
em dezembro, ele ficou
de fora. Os investidores
que compraram tiveram
uma grande surpresa
uma semana depois,
quando Humala dispa-
rou nas pesquisas e fun-

dos de pensão peruanos venderam suas posi-
ções. Os títulos do Peru afundaram.
Calculando que o movimento de venda tinha
sido exagerado, Cassel aproveitou e comprou
US$ 5 milhões em títulos peruanos, que
desde então se recuperaram completamente.
(Numa pesquisa no início deste mês,
Humala estava dez pontos atrás de um can-
didato conservador.)

“Olhando para este ano, se você conse-
guir analisar adequadamente os ciclos elei-
torais, haverá muitas oportunidades de
ganhar dinheiro tanto na alta quanto na
queda”, diz Cassel.

É certo que nenhuma grande economia
da região aparenta estar próxima do tipo de
colapso econômico que estragou as duas
últimas décadas. E muitos candidatos com
inclinação de esquerda na América Latina

adotaram políticas econômicas responsá-
veis quando assumiram o governo, inclusi-
ve no Brasil e no Chile. 

Mas as eleições aumentam a probabili-
dade de uma maior volatilidade. Nadando
em petrodólares, o gastador presidente
venezuelano Hugo Chávez não tem proble-
ma atualmente em pagar a dívida externa
do país. Mas e se os preços do petróleo de
repente despencarem?

Na Argentina, o presidente Néstor
Kirchner alcançou altas taxas de cresci-
mento e reestruturou a dívida em moratória
do país. Mas ele também forçou os detento-
res internacionais de títulos a aceitar gran-
des perdas na reestruturação da dívida e
está em guerra com empresas de serviços
públicos de capital estrangeiro.

Até mesmo no México — que já foi uma
aposta infalível de quebra a cada seis anos,
mas é hoje um modelo de estabilidade — o
líder nas pesquisas para a eleição presiden-
cial de julho é o esquerdista Andrés Manuel
López Obrador. Ele vem pregando uma men-
sagem de maiores gastos em bem-estar
social, enquanto faz ataques contra os bancos
e o ministro da Fazenda. Alguns analistas
temem que as políticas dele possam causar
uma alta na inflação, uma queda no peso e
uma corrida contra os títulos do país, embo-
ra não esteja claro como ele governaria. 

Mohamed El-Erian, que administra US$
31 bilhões de investimentos em títulos de
mercados emergentes na firma americana
Pacific Investment Management Co., a
Pimco, lucra há anos ao sair na frente de
tendências políticas e econômicas. 

Ele esteve entre os primeiros a cair fora
da Argentina antes da moratória de 2001,
num momento em que a maioria dos analis-
tas de bancos de investimento acreditava
que o país conseguiria manter o pagamento
da dívida. Ele adotou a posição reversa no
Brasil, aumentando sua exposição aos títu-
los brasileiros quando muitos investidores
estavam fugindo do país depois que Lula
ganhou a eleição. Depois que o governo
Lula assumiu, a economia prosperou e os
títulos do Brasil dispararam.

Agora, El-Erian está farejando a região
em busca de oportunidades similares. 

Fundos de América Latina farejam
lucro em instabilidade de ano eleitoral

Mohamed
El-Erian
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