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Os sócios da fabricante de biscoitos integrais Vitao se inspiraram nas práticas das grandes 
indústrias farmacêuticas e de produtos de varejo para transformar uma massa falida num 
negócio promissor. 
 

 
Edouard Thomé - "Tínhamos certeza de que era viável recuperar a Vitao" 

 
Há seis anos, quatro amigos viram na curitibana Vitao uma oportunidade para empreender 
com a venda de alimentos integrais, como biscoitos, massas e cereais. Na época, a empresa 
enfrentava um processo de falência, e seus ativos — como a marca e os equipamentos — 
foram a leilão. Os sócios acreditavam que poderiam usar suas experiências profissionais para 
pôr o negócio nos eixos. Juntos, investiram 4 milhões de reais, tirados de suas economias e 
rescisões trabalhistas, para arrematar a empresa. Desde então, multiplicaram o faturamento, 
que, no ano passado, chegou a 80 milhões de reais. “Tínhamos certeza de que poderíamos 
usar o que havíamos aprendido em outras empresas como funcionários e consultores para 
tornar a Vitao viável”, diz o sócio Edouard Thomé, de 37 anos, que deixou um cargo de 
gerente na Shell para se dedicar à Vitao. 
 
A história da Vitao mostra que uma lição de casa bem-feita pode ser decisiva para o 
crescimento de uma pequena ou média empresa. Foi o que seus donos fizeram. Além de 
produzir biscoitos gostosos, eles utilizaram estratégias que deram certo em outros negócios e 
setores. Um aprendizado veio da indústria farmacêutica.  
 
Os principais consumidores da Vitao são pessoas que fazem dieta ou que não podem comer 
produtos com açúcar ou glúten — como os diabéticos e os portadores de doença celíaca. Os 
sócios adotaram práticas de fabricantes de medicamentos. Seus representantes freqüentam 
congressos e encontros de profissionais de saúde para apresentar os produtos. A empresa 
também promove eventos e palestras em universidades para difundir entre os futuros médicos 
e nutricionistas os benefícios da ingestão de fibras para o organismo. 
 
Entre as medidas adotadas, talvez a opção por diversificar os canais de venda tenha sido 
crucial para o crescimento da Vitao. Hoje, os alimentos da empresa estão à venda tanto em 
grandes redes de varejo — nos supermercados da rede Pão de Açúcar, por exemplo — como 
em pequenas lojas de produtos naturais e farmácias em quase todos os estados brasileiros.  
 
 



Foi depois de marcar presença que a empresa mudou a forma de se relacionar com os 
varejistas e disputou com mais força os melhores espaços nas prateleiras de produtos light e 
dietéticos. “Passo metade do tempo fora da empresa, em contato com os clientes”, diz Thomé, 
que dirige a área comercial. 
 
Os especialistas aprovam a diversificação dos canais de venda adotada pela empresa. “A Vitao 
criou uma boa estratégia ao distribuir sua produção entre grandes varejistas, mercados de 
pequeno porte, farmácias e lojas de conveniência”, diz Gustavo Abagge, consultor de 
marketing para fornecedores de supermercados. “Com isso, livrou-se de ficar dependente de 
poucos e grandes clientes.” 
 
Transformar a massa falida numa empresa promissora requereu alguns ajustes. Uma das 
primeiras medidas foi parar de produzir linhas que davam prejuízo, como alimentos 
macrobióticos, e investir em produtos mais rentáveis, como biscoitos. Na hora de tomar as 
principais decisões, ajudou o fato de os empreendedores à frente da Vitao terem uma 
trajetória profissional multidisciplinar. Apenas Luis Cláudio Rauta, de 47 anos, já havia 
trabalhado como técnico na empresa antes da falência. Hoje, exerce o?cargo de diretor 
industrial.  
 
Hiaroslau Tadra Júnior, de 52 anos, diretor financeiro, era consultor especializado em custos e 
logística. Seu antigo sócio na consultoria, José Alexandre Forneck, de 47 anos, também tem 
participação na Vitao e é o único dos quatro que não cuida do dia-a-dia. “As experiências 
diversificadas ajudaram a imprimir na Vitao práticas que costumam ser aplicadas pelas 
grandes companhias, mas que muitas vezes são desconhecidas dos pequenos e médios 
empresários”, diz Thomé. 
 
Até agora, essas estratégias foram capazes de garantir o crescimento da Vitao. Daqui para a 
frente, Thomé e seus sócios pretendem se tornar mais agressivos nas aquisições de empresas 
menores para dar mais musculatura aos negócios. No ano passado, a Vitao comprou a 
fabricante de doces Delakasa, de Minas Gerais, por 2,3 milhões de reais.  
 
A empresa se prepara para uma nova aquisição neste ano. Para levar a estratégia adiante, os 
sócios pretendem levantar parte do capital em linhas de crédito, mas não descartam no futuro 
vender uma participação a um fundo de investimento a fim de capitalizar o negócio. “Nosso 
planejamento prevê a aquisição de ao menos uma empresa do setor alimentar a cada ano”, diz 
Thomé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Receita para crescer 

As estratégias que fizeram a Vitao 
multiplicar por 10 seu faturamento nos 
últimos seis anos 

1 - Negociação com o varejo 
A empresa diversificou os canais de 
venda. Está em grandes redes de varejo, 
em mercadinhos e farmácias, nos quais 
procura manter os melhores espaços 

2 - Abordagem a profissionais de 
saúde 
Representantes participam de eventos 
com médicos e nutricionistas para 
apresentar produtos destinados a 
consumidores que fazem dieta ou que não 
comem açúcar ou glúten 

3 - Aquisição de concorrentes  
Em 2007, a Vitao comprou a fabricante de 
doces Delakasa. Agora, o plano é adquirir 
ao menos uma empresa por ano — a 
próxima deve ser na Região Sul 
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