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O Pastifício Selmi, empresa fa-
miliar criada há 123 anos em
São Paulo e dona das marcas Re-
nata, Selmi e Galo de produtos
como macarrão, biscoito, fari-
nha, mistura para bolo e biscoi-
to, está de olho na mesa dos con-
sumidores hispânicos que vi-
vem nos Estados Unidos. Em
duas semanas, oito de seus pro-
dutos chegam às gôndolas das
redes americanas Publix, com
1,3 mil lojas, e Winn-Dixie,
com mil unidades, ambas situa-
das no sul do país e atuação nos
estados da Flórida, Georgia, Ala-
bama, Mississipi, Carolina do
Sul, Louisiana e Tennessee.

Dois contêineres abasteci-
dos com 40 toneladas de bis-
coitos maisena, cream cra-
cker, goiabinha, mistura para
bolo nos sabores laranja e cho-
colate e bolos prontos deixa-
ram a fábrica da Selmi em Su-
maré (SP) rumo aos Estados
Unidos com aprovação prévia
do FDA, órgão americano que
faz o controle dos alimentos.

Assim que os produtos forem
desembaraçados, eles seguem
primeiro para 160 lojas da rede Pu-
blix, onde serão dispostos na gôn-
dola brasileira. Posteriormente,
uma parte do carregamento será
distribuída em lojas Winn-Dixie.

Em 2009, segundo o Censo
Americano, 15.8% da popula-
ção americana era formada por
hispânicos - argentinos, vene-
zuelanos, colombianos, porto-
riquenhos, mexicanos e brasilei-
ros. Em 2050, os hispânicos res-
ponderão por 24% dos morado-
res dos Estados Unidos. Neste
ano, estima o governo america-
no, eles apresentam um poder
de compra de nada menos que
US$ 1 trilhão.

Por ser a população que mais
cresce nos Estados Unidos, o pú-
blico hispânico virou alvo de vá-
rias companhias americanas
não só da área de alimentação,
mas de beleza também, a exem-
plo da Jafra, empresa de cosmé-

ticos de venda direta. Só que pa-
ra vender para este público, ex-
plica Connie Tang, presidente
da Jafra para à consultoria Di-
rectSellingNews, é preciso en-
tender bem a cultura e os valo-
res dos hispânicos, até porque
eles são leais às marcas.

Consultoria especializada
Ricardo Selmi, presidente da
companhia que começa a des-
bravar agora o mercado ameri-
cano com produtos como goiabi-
nha e bolo pronto, sabe que não
conseguirá tirar do carrinho
dos americanos marcas consa-
gradas como Nabisco, da Kraft,
e nem demover os hispânicos
de consumir marcas fortes de
alimentos naquele país, como
Goya (da Espanha), Noel (da Co-
lômbia) e Bimbo (do México).

Para conquistar o paladar de
hispânicos e também america-
nos, Selmi contratou recente-
mente um especialista em ex-
portação de alimentos brasilei-
ros. Trata-se de Roberto Bloj,
que já trabalhou na Kaiser, na
Florestal e na Neugebauer.

Sua intenção não é ganhar o
estômago do consumidor com
produtos parecidos com aque-
les à venda nas gôndolas ameri-
canas. O que ele quer é chamar
a atenção com sabores e textu-
ras diferentes, a exemplo do bis-
coito goiabinha, algo tipicamen-
te brasileiro. Para tanto, a Selmi
também arcará com os custos
de demonstração dos alimentos
no ponto de venda. “O sonho
americano hoje é ter um empre-
go em Wall Street e ser casado
com uma latina. É modismo en-
tre os americanos consumir pro-
dutos hispânicos”, diz Bloj.

O objetivo da Selmi é fazer
com que 20% de sua receita ve-
nha das exportações em 5 a 10
anos. Hoje é 3%. Os produtos
da companhia vão para Vene-
zuela, Paraguai, Portugal e paí-
ses da África. A ideia é avançar
no mercado americano e che-
gar, futuramente, a grandes re-
des varejistas daquele país, co-
mo Walmart e Walgreens. ■

Nossos produtos
eram comprados
por distribuidores
que os revendiam
nos chamados
mercados da saudade
dos Estados Unidos,
voltados a brasileiros
que vivem no
exterior. Agora,
estamos fazendo
um investimento
para divulgar a
marca naquele país.
Em um ano devemos
começar a ganhar
dinheiro lá

Ricardo Selmi,
presidente da Selmi

GrupoSelmi leva
marcaRenataao
varejoamericano
Centenário fabricantedealimentospaulista fechaacordo com
asredesPublixe Winn-Dixiedeolhonoconsumidorhispânico
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MinistérioPúblicodoRiodeJaneiro investigaRicardoEletro

Marcela Beltrão

Divulgação

SANGUELATINO

US$ 1 tri
é o poder de compra dos
argentinos, venezuelanos,
porto-riquenhos, mexicanos e
brasileiros neste ano nos Estados
Unidos, estima o Censo dos EUA.

MACARRÃO

14%
é a fatia do Pastifício Selmi na
venda de massas no país,
segundo divulgação da empresa.
Isso a coloca na vice-liderança,
atrás da M. Dias Branco (Adria).

PORTFÓLIO

200
itens são fabricados atualmente
pela Selmi, o que inclui de azeite
à mistura para bolo. A grande
aposta da companhia agora é o
biscoito doce e salgado.

R$80milhões
paracrescer
20%em2011

A queixa de clientes insatisfeitos com os serviços de entregas de encomendas realizadas na loja eletrônica da
rede Ricardo Eletro motivou o Ministério Público do Rio de Janeiro a abrir uma investigação contra a rede
varejista. O promotor Julio Machado, responsável pela investigação, informou que o processo pode resultar em
uma proibição da companhia em realizar vendas on-line no estado enquanto o sistema de entregas da rede não
atender padrões de qualidade aceitáveis. A Ricardo Eletro e a varejista Insinuante formam o grupo Máquina de
Vendas. Procurado pelo Brasil Econômico, Luiz Carlos Batista, presidente do conselho da Máquina de Vendas,
disse desconhecer qualquer investigação do Ministério Público e garantiu que as entregas estão normais.

Recursos vão ampliar fábrica em
Sumaré (SP) e construir nova
unidade em Rolândia (PR)

Não é só no exterior que o Pastifí-
cio Selmi quer crescer. A compa-
nhia, que garante ocupar o segun-
do lugar no mer cado brasileiro
de massas, com 14% de participa-
ção, atrás apenas da cearense
M.Dias Branco, dona das marcas
Adria e Vi tarella, também tem
planos agressivos para alavancar
suas vendas no Brasil.

A Selmi#quer fechar 2011
com uma receita 20% superior
ao ano passado, quando as ven-
das subiram 6%. O faturamen-
to, porém, não é divulgado. Ri-
cardo Selmi, presidente da com-
panhia, limita-se a dizer que é
inferior a R$ 1 bilhão.

Para crescer, o pastifício con-
clui, até meados deste ano, um
investimento de R$ 80 milhões
para o triênio 2009-2011. Este
aporte não inclui os investimen-
tos que a Selmi pretende fazer
no Nordeste, onde instalará sua
terceira fábrica no país.

Hoje o grupo possui fábricas
em Sumaré (SP) e Londrina (PR).
A unidade localizada no estado
de São Paulo tem mais de 38 mil
metros quadrados de área total
construída e é tida como a mais
moderna do grupo. De meados
de 2009 até o momento, ela rece-
beu R$ 44 milhões de investimen-
tos para ampliação da produção
de macarrão e início da fabrica-
ção de biscoitos.

Como a unidade paranaense
apresenta uma capacidade insta-
lada aquém da necessidade da
companhia, Ricardo Selmi deci-
diu construir uma nova fábrica
em Rolândia (PR). “Não dá para
investir dinheiro bom em lugar
ruim”, diz Selmi, descartando
continuar em Londrina.

O objetivo é construir um es-
paço que possa crescer nos pró-
ximos 10 anos, o que não é possí-
vel em Londrina. A fábrica que
produzirá macarrão e biscoitos
será inaugurada em maio de
2012 e ficará bem ao lado de um
moinho de trigo que a Selmi pre-
tende abrir em 2013. Em novem-
bro, um centro de distribuição
começa a operar no município
para atendimer o sul do país.

Para entregar produtos para
o Norte e Nordeste, a Selmi defi-
niu Suape, em Pernambuco, co-
mo o endereço de sua nova fá-
brica. O local foi escolhido pelo
incentivo fiscal oferecido, co-
mo a redução do ICMS, e tam-
bém pela facilidade de exporta-
ção de alimentos para a África e
a Venezuela.

Entre setembro e outubro, a
Selmi inicia a terraplanagem da
futura fábrica nordestina, com
previsão de início das opera-
ções entre o final de 2012 ou iní-
cio de 2013. Lá a empresa produ-
zirá macarrão e biscoito.

Biscoito, vale lembrar, é a
grande aposta da Selmi que, ho-
je detém 1% do mercado e plane-
ja chegar a 4% em 2012. ■ F.T.

Ministério da
Defesa
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mais vantajosa, com a finalidade de se proceder ao Registro de Preços para

realização de serviços operacionais necessários à melhoria do sistema aeroviário

do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.
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Pastifício
programa iniciar
no segundo
semestre a
terraplenagem
para construir
nova fábrica
em Suape (PE)
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