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Mexer com uma marca de cho-
colate famosa é um negócio melin-
droso no mundo da confeitaria,
onde os produtos podem adquirir
a condição de símbolos e a lealda-
de do consumidor é muito grande.
Se você for a Nestlé, os perigos se
multiplicam. O maior grupo de ali-
mentos do mundo pode vender de
tudo, de rações para animais de es-
timação a pipocas em 144 países,
mas o chocolate fala mais alto ao
coração da empresa.

Poucas de suas milhares de li-
nhas de produtos carregam as
mesmas associações à qualidade
suíça — uma valiosa vantagem
competitiva sobre concorrentes
como a Unilever — quanto sua ri-
ca linha de chocolates. Portanto,
a Nestlé provocou surpresa no
mês passado, quando relançou o
Cailler, sua principal marca de
chocolate e o rótulo de chocolate
mais antigo da Suíça.

A escala de sua reorganização
de marcas é um sinal do novo
ímpeto das companhias de
bens de consumo em criar pro-
dutos inovadores e que propor-
cionem maiores margens de lu-
cro. Embora a Nestlé também
venda barras e caixas de choco-
late sob seu próprio nome na
Espanha e na França, estas estão
posicionadas abaixo do prestí-
gio dos produtos Cailler.

Do mesmo modo, a ampla ga-
láxia de marcas de confeitos do
grupo, que inclui Kit Kat, Smar-
ties e Perugina, foi criada por
meio de aquisições de grupos es-
trangeiros e não carrega as mes-
mas conotações emocionais do
chocolate suíço. A mudança no
Cailler foi menos um relança-
mento e mais uma revolução.

Jean Nouvel, um premiado ar-
quiteto francês, foi contratado pa-

ra criar uma identidade de marca
inteiramente nova, englobando
marketing, embalagem e formato
do chocolate, ao invés de apenas
uma mudança na logomarca.

De modo parecido, Ferran
Adria, o famoso chef de cozinha
catalão, está apresentando su-
gestões em novas receitas e pro-
dutos. Os trabalhos de Adria, cu-
jo restaurante El Bulli, que recebe
três estrelas do renomado guia
gastronômico Michelin, fica na
zona norte de Barcelona e tem
uma fila de espera de três meses,
não serão totalmente revelados
até setembro, quando a marca
Cailler revelará os novos produ-
tos que refletem seu talento em
relação ao sabor e à textura.

A criatividade de Nouvel já
estava evidente. O tradicional
papel que embalava as barras e
caixas do chocolate Cailler fo-
ram substituídas por um plás-
tico transparente para criar o
que o arquiteto descreve como
um laço mais próximo entre o
consumidor e o produto.

Os desenhos tradicionais das
vacas sorridentes deram lugar a
cores arrojadas e efeitos de tex-
tura engenhosos, sempre envol-
vendo papel brilhante, para re-
meter à riqueza do está dentro
da embalagem. "A intenção ge-
ral foi criar efeitos óticos que
encorajassem os consumidores
a pegar e experimentar os pro-
dutos", diz Nelly Wenger, presi-
dente da Nestlé suíça.

A transformação despertou re-
volta na Suíça. Mas o que dá a ela
uma ressonância especial é sua re-
percussão na Nestlé como um to-
do. Sob a direção-executiva de Pe-
ter Brabeck, que desde o ano pas-
sado também é o presidente do
conselho de administração, a Nes-
tlé vem passando por uma pro-
funda reorganização de produtos.
Itens de margens de lucro meno-
res, como massas de tomate, onde
o valor agregado pela marca Nes-

tlé não podia mais ser evidencia-
do, foram eliminados em favor de
produtos de margens maiores,
onde a contribuição do grupo po-
de ser mais aparente.

Entre suas inovações estão os io-
gurtes com ingredientes nutricio-
nais extras para facilitar a digestão,
e bebidas mais saudáveis. Tais ini-
ciativas vêm convenientemente
ajudando a melhorar a imagem da
Nesté num mundo em que os con-
sumidores estão cada vez mais
preocupados com a saúde. Mas seu
principal motivo tem sido a cria-
ção de produtos mais diferencia-
dos para alavancar as vendas e os
lucros no momento em que os
mercados de alimentos e bebidas
se encontram estagnados, pelo
menos nos países desenvolvidos.

"Um grande grupo de alimen-
tos como a Nestlé só consegue
melhorar suas receitas em merca-
dos estabelecidos fazendo produ-
tos diferentes e inovadores", afir-
ma Jon Cox, analista da corretora
Kepler Equities. "Tais estratégias
também são uma resposta essen-
cial às mudanças que estão ocor-
rendo no varejo, com a ascensão
das lojas que oferecem grandes
descontos e das marcas próprias
das varejistas , que estão tirando
algumas marcas já existentes das
prateleiras", acrescenta ele.

Luis Cantarell, presidente da
Nestlé Europe, concorda. "Mais do
que nunca, nossa capacidade de
inovar é um dos principais fatores
para o sucesso. Com alguns merca-
dos europeus saciados, a capacida-
de de inovação é cada vez mais im-
portante para ganhar participação
de mercado", diz ele.

A reinvenção do Cailler repre-
senta um dos passos mais auda-
ciosos da Nestlé. Por enquanto, a
experiência está limitada à Suíça,
um mercado que responde por
apenas 1,5% a 2% das vendas do
grupo. Mas o progresso do Cail-
ler está sendo observado atenta-
mente por Brabeck e Cantarell.
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