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renda sobe e os brasileiros co-
mem mais. Um paraíso para a

indústria alimentícia, não é? Pois, no
momento em que as empresas do se-
tor trabalham a todo vapor, a Brasfri-
go Alimentos, braço industrial do ban-
co mineiro BMG, passa pela maior
reestruturação já realizada em sua

história. Á empresa tem urgência não
só em revitalizar a sua marca princi-
pal, a Jurema (aquela das ervilhas),
como também em retornar ao azul. Os
lucros cessaram há quatro anos. A
atual reestruturação pode ser a últi-
ma tentativa? A companhia diz que
não. "Ternos um nome forte no merca-
do e um plano de expansão pronto.
Estamos trabalhando muito nesse
sentido", diz Carlos Alberto de Brito

Soares, diretor-geral da Brasfrigo,
que em agosto passado recebeu carta
branca da família Guimarães para fa-
zer as mudanças necessárias. Entre
as medidas tomadas está a interrup-
ção na produção de diversos itens de
seu portfólio. Desde o mês passado, a
companhia parou de fabricar as linhas
de tempero pronto, pimenta, molho
inglês, alho, refresco em pó e doces
em lata (menos pêssegos e ameixas).
Também não atua mais na fabricação
de bolos prontos desde fevereiro, Na
fábrica, o efeito foi pequeno. Boa par-
te disso era comprado de fornecedo-
res terceirizados (apenas refrescos
eram fabricados na unidade de Luziâ-
nia, em Goiás). Com isso, vai focar a
atenção nos segmentos de caldos e so-
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marca mais famosa, a
plano para voltar ao azul

pás, vegetais, atomatados, maioneses
e ameixas enlatadas. Dos 420 itens,
devem sobrar 250 até o final de 2008.
Até agora, o corte atingiu 70 itens.

Das sete marcas com as quais o
grupo opera, a mais afetada foi a Ju-
rema, comprada da Unilever pela fa-
mília Guimarães em 2004. A marca
ganhou espaço nas prateleiras prati-
cando preços agressivos e avançando
sobre o terreno da líder goiana
Quero. O problema é que a Jurema
acabou emprestando o seu nome
para linhas que não decolaram,
como os temperos e refrescos.
Agora, o foco se volta para os
produtos que são o DNA da
marca, forte no setor de

enlatados e caldos. Outra mudança
ocorreu na logística. Até então, a em-
presa trabalhava com profissionais au-
tônomos na entrega das mercadorias.
"Contratávamos o frete sem muito
planejamento e fazíamos a distribui-
ção pelo País de forma pingada", diz
Soares. Pela primeira vez, a compa-
nhia terá uma transportadora por re-
gião geográfica - serão seis empresas
responsáveis pelo serviço. Mais: o gru-
po reduziu drasticamente a venda por
meio de atacadistas. Em março, foram
contratados 60 executivos, que serão
distribuidores exclusivos ao varejo.

A reviravolta chegou também às
embalagens dos produtos, que estão
sendo redesenhadas. Dois executivos
de marketing e logística foram con-
tratados por Soares neste ano para
ajudá-lo nesse processo de reformu-
lação em suas áreas. O comando es-
pera que as mudanças tragam um
aumento de 15% a 20% no fatura-
mento da companhia - que não sai
dos cerca de R$ 350 milhões nos últi-
mos três anos. A meta também é
transformar, até abril, os R$ 25 mi-
lhões de prejuízo em lucro. A empre-
sa ainda não consegue calcular os ga-
nhos com a reestruturação recém-ini-
ciada. Admite, porém, que muito do
que tem sido feito é o básico para a
sobrevivência. "Estamos executando
apenas o óbvio", diz Soares. 
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