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Mesmo com uma taxa de crescimento anual de 12%, o mercado de food service tem na logística 
um obstáculo que prejudica um desenvolvimento ainda maior. 
 
Os números são animadores. O mercado de food service que engloba todo tipo de alimentação 
fora do lar, além da oferta de alimentos prontos e semi-prontos, como comidas congeladas, pré-
preparadas e deliveries movimentou cerca de R$ 38,5 bilhões em 2005, 13% mais do que em 
2004, confirmando os índices de crescimento médio acima de 8% ao ano na última década. Com 
isso, as oportunidades de investimento nesse segmento são muitas e com bastante probabilidade 
de sucesso, mas os especialistas avisam: não há espaço para amadores. 
 
As estatísticas mostram porque a profissionalização está crescendo nesse segmento. Segundo a 
Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), por exemplo, o food service responde por 
2,4% do PIB brasileiro e emprega diretamente 5,2 milhões de pessoas. Já a Associação Brasileira 
das Empresas de Refeições Coletivas relata que o setor forneceu em 2005 cerca de 6,5 milhões de 
refeições por dia, com um média diária de consumo de alimentos da ordem de três milhões de 
toneladas, o que gerou um faturamento anual de R$ 6,9 bilhões. 
 
Em 2004, os operadores de food service compraram da indústria de alimentos e bebidas R$ 34,8 
bilhões, o equivalente a 25% de toda a sua produção. Clientela para abastecer é que não falta. 
Estima-se que o mercado aglutine mais de 1milhão e 200 mil de estabelecimentos que buscam 
produtos e serviços de qualidade para atender seus bem informados consumidores. 
 
No Brasil, em média, 24% da renda dedicada à alimentação é efetuada fora do lar, índice que 
chega a 26% em São Paulo, 32,57% no Rio de Janeiro e 37,64% em Brasília, segundo dados do 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E este número só tende a crescer. 
Os índices do food service são reflexos das transformações que ocorrem dentro da sociedade. A 
principal delas foi o ingresso da mulher no mercado de trabalho. 
O outro é o Programa de Alimentação do trabalhador (PAT), instituído em meados da década de 
60, que passou a garantir alimentação para milhões de trabalhadores, gerando um novo ciclo 
econômico no qual se desenvolveram empresas de serviço. A atividade comercial de restaurantes, 
padarias, supermercados e outros estabelecimentos integrados por meio de vales alimentação foi 
igualmente fomentada, explica Caio Gouvêa, coordenador do setor de Food Service da Abia 
(Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação). 
 
Carência  
 
O mercado food service está bastante segmentado (fast foods, refeições industriais, hotéis, 
restaurantes, padarias, bares, catering, hospitais, escolas etc...) e exigirá cada vez mais 
especialização e capacitação de sua mão-de-obra e também de seus fornecedores. Como os 
modelos de negociação são muito diferentes, as equipes de vendas precisarão ser melhor 
capacitadas e focadas em produtos e também segmentos de mercado. Atualmente, existem 
poucos distribuidores especializados no segmento. A maior parte das vendas para o food service é 
feita via atacado (com foco nas vendas de bebidas, higiene & beleza e mercadoria seca) e o 
atacado de auto-serviço, observa Marcus Vinicius Vitoriano Fernandes Channel Activation Manager 
(Indirect Channel) Foodsolutions da Unilever.  
 
 Para o executivo da Unilever, o grande desafio em termos de distribuição para food service hoje é 
‘foco’. É muito difícil, com três mil itens no cadastro caso da maior parte dos grandes atacados, 
exigir que o vendedor tenha foco e pratique um atendimento diferenciado para o food service. O 
vendedor acaba focando nos grandes volumes (commodities de baixo preço) e atuando como 
‘tirador de pedidos’, não explorando o potencial que o mercado tem para comprar outros produtos 
de  



 
maior valor agregado. Positivar novos clientes também é complicado pois, mesmo os 
distribuidores, montam a curva ABC e dizem que 20% dos seus clientes representam 80% das 
vendas e se concentram nisso, não expandem a carteira, critica Fernandes. 
Mas é um desafio que vale a pena. Distribuidores especializados em food service garantem que a 
margem do setor é 20% superior ao atendimento a supermercados e minimercados. Uma 
rentabilidade maior porque o cliente está disposto a pagar mais para ter o produto e serviço 
certos exatamente no momento em que precisa, explica Gouvêa da Abia. Hoje, o grande canal de 
abastecimento dos operadores e transformadores é o atacado de auto-serviço. Acredito que o 
distribuidor especializado vai se destacar porque o cliente não tem tempo de passar horas fora do 
estabelecimento para se abastecer. O tempo do administrador de um restaurante é precioso. Por 
isso, ele está disposto a pagar mais para quem lhe oferecer um atendimento full service em seu 
estabelecimento, conclui Gouvêa. 
 
Com relação ao atacado de auto-serviço, Fernandes lembra que essa modalidade de operação 
ainda tem como desafio se aproximar mais do mercado e agregar mais valor à ida do cliente até 
as lojas. Esse modelo perde espaço à medida que, nas grandes cidades, o deslocamento fica mais 
caro e gera maior perda de tempo, reforça o executivo da Unilever. 
 
Profissionalismo: distribuidor especializado  
 
O mercado food service espera ansiosamente por produtos de maior valor agregado que facilitem 
o seu dia-a-dia, por serviços e ajuda na capacitação de sua mão-de-obra. Esse é o grande desafio 
e a maior oportunidade de crescimento sustentável, acredita Fernandes da Unilever. 
 
Atenta às necessidades do setor, a ABAD está desenvolvendo um trabalho voltado ao food 
service. O objetivo é promover o debate entre indústrias, entidades de classe e atacadistas 
distribuidores para fomentar ações com foco nesse segmento.  
 
Dessa forma, a ABAD espera incentivar as empresas do setor a investirem no atendimento 
segmentado voltado aos restaurantes, cozinhas industriais, bares, hotéis, entre outros canais. 
Para isso, a entidade lançou o Comitê ABAD Food Service, que já conta com o apoio da ABIA. 
Iniciativas como essa são importantes. O mercado está carente de uma rede de distribuidores 
especializados e somente com esse apoio e incentivo, como o da ABAD, será possível incentivar o 
investimento no setor, avalia Gouvêa da Abia. 
 
Além de um grande número de distribuidores focados no setor, o food service carece de unidades 
menores e mais flexíveis de distribuição, capazes de montar ofertas específicas para cada 
segmento. Tem que ter segmentação de atendimento, pois as necessidades de restaurantes, 
cozinhas industriais, cantinas, bares, entre outros, são totalmente diferentes. As entregas para 
esses estabelecimentos são ainda mais fracionadas. O atacadista distribuidor que pretende entrar 
nessa área precisará romper paradigmas. Na gestão de rota, por exemplo, se o veículo vai ou não 
voltar batendo lata não é relevante para o setor. São outros conceitos e outros parâmetros, alerta 
Gouvêa. 
 
Para Oscar Luzardo, gerente de marketing Food Service da Bunge Alimentos, esse é um filão 
importante. Acredito que o atacado distribuidor seja um segmento pró-ativo que já entendeu que 
vale a pena investir em food service. Já existem movimentos importantes. O grande desafio é 
entender o canal que exige uma malha logística especializada e um nível de serviço é muito 
maior. O vendedor tem que estar pronto para dar dicas de negócios e contar com equipe técnica 
que vai de nutricionista a orientadores de cardápio, reforça.  
 
 Ter um bom sistema de gerenciamento de informações também é fundamental. Entender quem é 
o comprador, o produto que está sendo vendido, como é efetuada a venda (condições 
comerciais).  



Com esses dados fáceis de serem acessados, será possível avaliar a performance da equipe 
depois de um determinado treinamento ou ação de incentivo irá direcionar os esforços para o 
caminho correto.   
 
Outro ponto essencial é o logístico. Garantia de entrega nas datas, locais e horários pré-
estabelecidos, garantia de que não haverá falta de produtos e que a entrega ocorrerá em 
condições de higiene/ manipulação adequada, garantindo temperaturas e condições de consumo 
corretas. 
 
Já para Enzo Donna, especialista no mercado, ainda é cedo para falar em atendimento 
segmentado por canal de food service. O caminho é esse, mas, nesse momento, precisamos de 
distribuidores especializados e capazes de atender as necessidades do setor como um todo. O 
próximo passo será formar um rede de distribuidores para atender restaurantes, outra para hotel, 
bares, entre outros. Donna é um dos idealizadores e organizadores do Dief’s (Distribuidores 
Especializados em food service). Trata-se de um grupo de dez distribuidores (Karne Keijo, Irmãos 
Avelino, JC Distribuidora, Uvifrios, Villefort, Comprefort, Modelo, Pennacchi, Nova Era e Zamboni ) 
que se uniram para potencializar a participação dos negócios.  
A idéia é desenvolver uma malha de distribuição especializada, capaz de atender às necessidades 
dos operadores e fazer suas demandas chegar até a indústria. Há uma troca de experiência entre 
o grupo. Existem aqueles que são fortes em perecíveis, outros na distribuição de bebidas. Há um 
intercâmbio das melhores práticas do setor, explica Donna.  
 
A meta dos Dief’s é ter mais cinco integrantes até o final deste ano. Além disso, detectamos que 
uma boa oportunidade de negócio é, além do serviço de distribuição, a abertura de pelo menos 
uma loja de auto-serviço. Oferecer opções de abastecimento é importante para esse setor, revela 
Donna. 
 A indústria, por sua vez, também está preocupada em preparar os distribuidores. A indústria tem 
alto grau de conhecimento do mercado e de seus segmentos. Atualmente, estamos focando 
esforços para transferir este conhecimento ao distribuidor e utilizá-lo como ferramenta para o 
crescimento do negócio. Temos investido no treinamento e capacitação das equipes de vendas de 
nossos clientes e participando em parceria com os nossos distribuidores nas principais feiras, 
revela o executivo da Unilever. 
 
 Na Bunge, onde 100% das vendas para o food service são feitas via canal indireto, o objetivo é 
oferecer programas estratégicos e criar soluções e oportunidades para os clientes distribuidores. 
Dessa forma atingimos os donos de restaurante, por exemplo, conta Oscar. 
 
Aprendizado da indústria  
 
A palavra de ordem para quem trabalha no setor de alimentação fora do lar é flexibilidade. Nesse 
sentido, a indústria está investindo em novos serviços e apresentação de produtos. No passado, 
as embalagens dirigidas ao setor eram maiores. Hoje, alguns operadores preferem trabalhar com 
porções, e a indústria precisa atendê-lo, observa Gouvêa. 
 
Luzardo, da Bunge, lembra que não é só o tamanho da embalagem que precisa ser flexível. A 
embalagem tem que ser funcional, fácil de abrir. Além disso, como o espaço de produção é 
pequeno e há escassez de área de estoque, não há espaço para grandes materiais.  
 
A margarina Primor, da Bunge Alimentos, por exemplo, está agora disponível também em 
embalagem de 1 Kg. Aprimoramos nossa embalagem para facilitar a manipulação e o 
acondicionamento de produtos comercializados em baldes de 15 quilos. A nova tampa rosqueável 
é resultado de um investimento em soluções para melhorar a rotina dos profissionais que 
trabalham no setor de food service, explica Luzardo. As embalagens continuam com lacre e o 
principal diferencial é que, após abertas, as tampas rosqueáveis permitem um manuseio mais 
prático e seguro do produto, evitando a contaminação e melhorando a  



conservação da margarina. A novidade está disponível para as margarinas Bunge Pró - Cukin e 
Suprema. 
 
Já Unilever afirma que continuará investindo fortemente no mercado de food service brasileiro 
trazendo produtos inovadores, que facilitarão cada vez mais o atarefado dia-a-dia dos operadores. 
Em 2005, trouxemos ao mercado seis novidades: a nova linha de sobremesas Carte d’Or, o 
relançamento da marca Gradina, os novos Temperos Completos Knorr, o Tomate Triturado 
KnorrCica, e Hellmann´s com novas embalagens e também na versão 0% colesterol.  
 
Em 2006, o plano também considera novidades para as marcas Knorr, Hellmann´s, Gradina e 
Carte d’Or.  
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