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“Não é dado ao ser humano conhecer a extensão de toda a sua ignorância.” Marquês de Maricá 
 
Como é difícil resistir às tentações! Mesmo com o arsenal de “cases” de fracassos, muitos 
deles arruinando empresas e empresários, a cada novo dia mais e mais empresas acreditam 
serem capazes de fazer mais porque são capazes de fazer menos.  
 
Al Ries e Jack Trout, em seus primeiros livros, já enalteciam as empresas que se 
referenciavam no laser e se recusavam a ambicionar a amplitude do sol. E diziam: com um 
bom protetor solar e um guarda-sol você passa um dia inteiro na praia ajuizadamente e sem 
se machucar. Mesmo considerando-se a descomunal energia do sol. Mas, com um pequeno 
laser – uma fonte de pouca energia, mas absolutamente concentrada, focada em menos de um 
minuto você pode furar seu dedo.   
 
Em muitas dessas empresas que se referenciam no sol prevalece o jáque... Já que fazemos 
isso e isso leva àquilo vamos fazer o aquilo também. 
 
Nos jornais do mês de julho de 2009 a notícia de que duas empresas do “fast-food” franquias, 
decidiram investir e mergulhar, também, no negócio do “food service”. Mas não é a mesma 
coisa, não é trabalhar com alimentos? Não, não é. Ter alimento na designação é tão a mesma 
coisa como ter Silva no sobrenome. Fast-food é uma coisa, food service é outra 
completamente diferente. Outros processos, outras formas de trabalho, outras marcas, outras 
escalas, outras dimensões econômicas, e, principalmente, primeiramente, e acima de tudo, 
outros clientes. 
 
Falando ao DCI, empresários do Rei do Mate e da Vivenda do Camarão alardeiam seus 
sucessos e expectativas no território do food service. Antonio Carlos Nasraui, diretor comercial 
e de marketing do rei do Mate: “Temos 30 contratos de fornecimento e oito empresas 
responsáveis pela distribuição dos nossos produtos. O retorno está acima do esperado, mas 
ainda é cedo para falar de resultados”. Nasraui, segundo o DCI, acredita que o diferencial das 
bebidas do Rei do Mate é a força da marca em detrimento dos concorrentes Lipton Ice Tea, 
Nestea e Matte Leão.  
 
Já Rodrigo Perri, sócio-diretor da Vivenda do Camarão, espera que o crescimento no food 
service responda por 30% do faturamento do grupo nos próximos cinco anos: “Estamos 
caçando oportunidades e desenvolvendo produtos e receitas exclusivas para atender a 
demanda de alguns clientes... focamos em empresas de diversos tamanhos, como a Sodexo, e 
em pequenos restaurantes...”. Em tempo, não existe foco em empresas de diferentes 
tamanhos; o correto seria dizer “desfocamos” em empresas de diferentes tamanhos... 
 
Qual a chance de dar certo. Mínima. Menor que 10%. Será que não valeria a pena mergulhar 
mais profundamente no território em que dominam e são competitivos e lucrativos, e 
melhorarem ainda mais suas performances? Claro que sim. Mas não existe veneno mais 
sedutor do que o navegar por mares nunca dantes navegados... e deixar ao relento e ao 
abandono a velha e boa vaca leiteira, sob o ataque dos concorrentes e se debilitando... 
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