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Melhoria na distribuição
e mais foco na capacitação
de clientes são os principais
desafios a serem vencidos
pelas indústrias para
crescer no mercado da
alimentação fora do lar
POR GABRIEL FERREIRA

semestre do ano (leia a matéria na pagina 20),
o mercado da alimentação fora do lar ainda tem
muitos desafios a serem vencidos. O principal
ponto apresentado pelas indústrias está relacio-
nado com as questões logísticas e de transporte.
"O mercado precisa chegar ao ponto de venda.
O problema está na distribuição", afirma Ga-
briel Cherubini, vice-presidente da Yoki.

A grande dificuldade enfrentada pelas in-
dústrias no que se refere à distribuição é a
necessidade de entregar cada vez menores
quantidades no prazo certo e sem que isso
represente aumento de custos. Essa neces-
sidade tem relação com as características
desse mercado, que inicia um processo de
formalização onde muitas empresas não têm
espaço para manter grandes estoques, nem
capital de giro suficiente para antecipar muito
os investimentos em produtos.

Outro elemento apontado como um desa-
fio a ser vencido pelas indústrias está relacio-
nado à questão do treinamento dos donos e
funcionários de restaurantes, lanchonetes e

pesar do bom desempenho obtido em
2009, mesmo diante da crise financei-
ra que abalou o comércio no primeiro



padarias. Para ajudar a reverter essa situação,
muitas empresas oferecem cursos aos seus
clientes. Nesses treinamentos, além de minis-
trarem aulas a respeito do uso dos produtos,
as empresas ensinam os profissionais a calcu-
larem a relação custo/benefício das matérias-
primas. 'A mistura é mais cara que a farinha,
porém o erro é menor e o estoque também
é menor", exemplifica Cecília Ávila, gerente
de Trade Marketing da Bunge, empresa que

oferece o Circuito de Capacitação tanto para
seus funcionários como para seus clientes.

Enzo Donna, consultor da ECD, especia-
lizada em food service, afirma que, além das
questões de transporte e capacitação, as in-
dústrias precisam trabalhar melhor a questão

do desenvolvimento dos produtos. "Trabalhar
para o mercado de food service não significa
fazer embalagens grandes. Significa que se
terá de fazer um produto semipronto, e de
contar com as embalagens adequadas, que
orientem o consumidor para o seu uso, com
produtos que ganhem processos, ou seja, que
economizem tempo e padronizem", explica.

REFORÇO NA ATUAÇÃO
Hoje, pouco mais de 20% da produção de ali-
mentos no Brasil é destinada à alimentação
fora do lar. Nos Estados Unidos e na Europa,
esse número já se aproxima de 50%. Estatís-
ticas indicam que 12% da população brasileira
se alimenta regularmente fora de casa. Com a
proliferação de restaurantes por quilo e de re-
des de fast food, esse número tende a crescer
nos próximos anos. Segundo a ECD, até 2012
o setor deverá movimentar um montante em
torno de 90 bilhões de reais.

De olho nesse mercado de enorme poten-
cial, várias indústrias vêm reforçando sua di-
visão de food service ou até mesmo passando
a atuar nesse segmento. "Em novembro de
2007, não tínhamos nenhum cliente no ramo.
Hoje, eles já somam dez mil", conta Arlindo
Cruz, gerente de Produtos da Tangará Foods.
Depois de diagnosticar uma grande dependên-
cia com relação a poucos clientes, a empresa
resolveu aumentar sua carteira, investindo
no segmento. Hoje, pouco mais de dois anos
depois do início das operações, o setor já re-
presenta mais de 70% de todo o movimento fi-
nanceiro realizado com o mercado interno pela
empresa, além de 90% da base de clientes.

Outra indústria que viu nesse mercado
uma possibilidade de ampliar seus lucros foi a

Vida Alimentos. Desde 2009 eles passaram a
dar uma maior atenção ao food service, que
hoje representa 10% do faturamento de em-
presa. O objetivo é, no curto prazo, chegar a
15%. Para isso, será feito um vigoroso inves-
timento em equipe, além do lançamento de
produtos específicos para o setor. "Normal-
mente, o produto vai primeiro para o varejo,
mas dentro da nossa nova prioridade, vamos
fazer lançamentos só para o mercado de food
service", explica Janaina Coutinho, gerente
de Marketing da empresa.

O consultor Donna aponta para o fato de que
lançar produtos primeiro nesse segmento é uma
tendência que deve ser tratada com atenção pe-
las empresas. 'A indústria, para lançar um pro-
duto, muitas vezes terá de entrar no restauran-
te, fazer o produto ficar mais conhecido nesse
mercado e, aí sim, levá-lo para o supermercado.
Não significa que tudo será assim, mas muitas
coisas vão começar no restaurante", explica.

Apesar de os lançamentos específicos para
o setor despontarem como uma tendência,
ainda há espaço para que produtos já conheci-



dos no varejo recebam nova roupagem e pas-
sem a ser disponibilizados também para este
mercado. Foi essa a opção adotada pelo Mar-
frig Alimentos, que, recentemente, lançou a
versão food service de sua linha DaGranja,
agora também disponibilizada em versões de
1,5 kg e 1,6 kg. "Os mesmos produtos passam
a ser comercializados em embalagens muito
mais econômicas, tornando-se ideais para os
nossos clientes desse canal, e também para os
nossos clientes que, indiretamente, nos fazem

chegar até ele, como distribuidores e lojas de
atacado", afirma Sérgio Mobaier, diretor de
Marketing da empresa.

Atualmente, 5,8% da receita do Marfrig
é obtida por meio de sua atuação no food
service. Durante 2010, a idéia é expandir a
importância do segmento dentro da empresa,
investindo tanto no mix de produtos como na
conquista de novos clientes.

A Yoki, que também tem atuação tradicio-
nal e forte presença no varejo, espera aumen-
tar a importância do segmento food service
em seus resultados. Hoje, esse número está
próximo de 15%, mas a idéia é crescer 20%
no setor. Para concretizar os planos de expan-
são, a empresa conta com a ajuda do proces-
so de abertura de muitas novas lojas de cash
&- carry. "Em 2010, vamos dar um foco mui-
to grande para essa linha de produtos. Esse
mercado vai crescer mais do que o mercado
tradicional", afirma Cherubini.

BONS RESULTADOS
A Bunge, uma das empresas mais tradicionais
no food service, pretende expandir a impor-
tância do setor em sua operação neste ano.
Para isso, desde o ano passado, vários inves-
timentos estão sendo feitos. O principal de-
les é a reformulação da brand, com a criação
da marca Bunge Pró, que servirá de marca
mãe para todos os produtos que a empresa
oferecer ao canal food service. "O layout da
embalagem é único, diferenciado pelas cores
conforme o setor em que ele será aplicado:
laranja para panificação, verde para confeita-
ria e vermelho para refeição", explica Cecília.

Mesmo com as ameaças de crise econô-
mica ao longo de 2008 e 2009, as empresas
negam que o setor tenha sentido qualquer si-
nal de abalo e as que passaram a atuar mais
recentemente no segmento, como a Tángará
Foods, comemoram os resultados obtidos no
último ano. "Nós não sentimos a crise, pois
ampliamos nossa base. Nosso número de
clientes cresceu em 2009 em uma média de
25% ao mês", diz Cruz. A Vida Alimentos,
por ter começado a atuar no canal apenas em
2009, não apresenta dados comparativos de
crescimento, mas garante que ainda vê mui-
to potencial a ser explorado no mercado. Em
2010, a empresa tem a expectativa de au-
mentar em 40% o seu faturamento. •

Text Box
Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 18, n. 205, p. 26-28, fev. 2010.




