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Mark Rodriguez pode ter um
dos empregos menos satisfató-
rios da área de produtos de con-
sumo: ressuscitar a marca Atkins.
A Atkins desencadeou uma onda
de interesse dos consumidores na
dieta de baixos níveis de carboi-
dratos, cerca de quatro anos
atrás, depois que suas receitas,
que incluíam carne de vaca e
ovos, despertou a imaginação de
pessoas dos dois lados do Atlânti-
co que lutavam contra a balança.

O fundador, Dr. Robert Atkins,
que morreu em 2003, conclama-
va as pessoas a evitarem massas,
pão e a maioria dos alimentos
com altos níveis de carboidratos.
Elas eram encorajadas a comer
legumes e verduras, barras nutri-
tivas especiais Atkins e até mes-
mo alimentos gordurosos como
bacon. Mas a dieta saiu de moda
por causa do aumento das preo-
cupações com a saúde. E, a com-
panhia — que estava por trás de
uma série de produtos Atkins e
dos livros que acompanhavam a
dieta — foi forçada a pedir con-
cordata em agosto, sob o peso de
US$ 300 milhões em dívidas.

Apenas cinco meses depois a
Atkins Nutritionals saiu da con-
cordata com uma nova equipe
administrativa, metade dela
oriunda da Danone, o grupo fran-
cês de alimentos e água engarra-
fada. Rodriguez, que já coman-
dou a unidade de água engarrafa-
da da Danone, foi promovido de
presidente da Atkins na América
do Norte para diretor-executivo
e pilotou a companhia nos cinco
meses em que ela esteve concor-
datária. Isso envolveu abando-
nar os negócios editoriais, uma
operação de relações públicas e

a divisão Atkins de massas, pães
e biscoitos especiais.

Agora a Atkins está se concen-
trando nas barras nutritivas e be-
bidas à base de leite, e na refor-
mulação de velhos produtos,
num esforço para se reposicionar
nas prateleiras dos supermerca-
dos, dedicadas aos produtos de
"saúde e bem-estar".

Rodriguez diz que a compa-
nhia cometeu dois erros básicos.
O primeiro está na crença da ad-
ministração anterior de que as
pessoas iriam comprar os produ-
tos da Atkins se tivessem conhe-
cimento sobre a dieta. Rodriguez
diz que uma pesquisa realizada
no terceiro trimestre de 2005
mostrou que apenas 16% das pes-
soas que praticavam a dieta At-
kins "gastaram um dólar com-
prando um produto da Atkins".

Ao invés disso, as pessoas es-
tavam moderando seus compor-
tamentos numa tentativa de
perder o maior peso possível, no
menor período de tempo possí-
vel. "Aquilo foi realmente um di-
recionamento errado de nossos
investimentos", diz. Segundo ele,
a empresa precisava, na verdade,
se concentrar mais diretamente
nos usuários das barras nutriti-
vas e de bebidas à base de leite -
que estão em 35% dos lares ame-
ricanos —, ao invés de tentar
mudar a maneira como os ou-
tros 65% dos americanos comem
no dia-a-dia.

O segundo erro foi que a com-
panhia não conseguiu perceber o
aumento dos estoques, um sinal
de que a demanda pelos produtos
Atkins estava diminuindo. Isso foi
resultado da falta de experiência
na área de produtos de consumo e
de uma ênfase excessiva nos livros.

Rodriguez diz que a dieta dos
baixos níveis de carboidratos era

"uma indústria em estágio bem
inicial", com poucas pesquisas
disponíveis de provedores de da-
dos independentes

"A companhia foi construída
sobre um modelo de vendas tal
que todas as previsões financei-
ras eram feitas em volta das esti-
mativas de vendas", diz Rodri-
guez. A companhia, segundo ele,
não tinha, na época, o rigor para
construir um modelo de consu-
mo e entender o que estava acon-
tecendo no mercado.

A sua estratégia agora é admi-
nistrar a Atkins como uma com-
panhia que possa concorrer no
competitivo mercado de barras
nutritivas e bebidas à base de leite
— 70% do qual controlado por
multinacionais como a Nestlé e a
Unilever. Alguns podem afirmar
que a marca Atkins é hoje um pas-
sivo. Mas Rodriguez diz que a re-
dução da ingestão de carboidra-

tos é no momento uma das prin-
cipais mensagens que se encai-
xam num estilo de vida saudável.

Além disso, um terço dos
adultos americanos compra re-
gularmente barras nutritivas e
bebidas à base de leite. Mesmo
assim, apenas 20% estão cientes
de que a Atkins fabrica esses
produtos. Uma nova campanha
publicitária mostra jovens prati-
cando snowboarding e surfe sob
o seguinte slogan: "A Vantagem
Atkins". A mensagem é que a At-
kins é sinônimo de barras nutri-
tivas com baixos níveis de car-
boidratos, altos teores de fibras
e pobres em açúcar.

Esse "reposicionamento de
marca" tem ajudado a limitar a
perda de seus clientes de varejo
originais. Das 30 mil lojas que
vendiam produtos da Atkins an-
tes de ela pedir concordata, 6 mil
pararam; depois de "alguns mo-

mentos bastante tensos", todas
elas voltaram a vender os produ-
tos, diz Rodriguez. Ainda não se
sabe se a companhia conseguirá
sobreviver em um setor domina-
do por grupos muito maiores.
Um resultado mais provável é
que a Atkins seja "engordada" co-
mo uma marca de nicho lucrati-
va, para ser vendida a uma com-
panhia de alimentos maior.

Pelo menos esta é a esperança
dos novos acionistas, a Mellon Fi-
nancial e a Bain Capital, que já vi-
ram suas dívidas caírem para US$
110 milhões. Rodriguez tem expe-
riência com resultados parecidos.
A Acirca, uma combinação de
companhias de alimentos orgâni-
cos fundada por Rodriguez com
dinheiro de empresas de investi-
mentos em participações (private
equity), foi vendida três anos atrás
para a Hain Celestial, cujas ações
são negociadas na Nasdaq.
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