
Saraiva terá bolinho de bacalhau para supermercados 
 
Com apenas três meses no mercado, o bolinho de bacalhau do Habib's já ocupa o segundo 
lugar no faturamento da rede de fast food, com 12 milhões de unidades vendidas por mês. Ele 
está atrás apenas das 50 milhões de esfirras consumidas mensalmente nas 340 lojas da rede. 
 
No início, o Habib's esperava vender de 6 a 7 milhões de bolinhos, um número muito otimista 
segundo Antônio Alberto Saraiva, fundador e presidente da companhia. A ideia, agora, é 
vender os bolinhos de bacalhau também em supermercados, que já têm procurado o Habib's 
com essa demanda.  
 
"Já aprovamos o projeto de vender os bolinhos nos supermercados e estamos em fase de 
preparação, desenvolvendo as embalagens, estudando se mantemos marca Habib's ou 
lançamos nova, ou seja, uma etapa mais burocrática e de marketing", diz Saraiva. O prazo 
esperado para finalizar o desenvolvimento do produto está entre 90 a 120 dias.  
 
O preço do bolinho, primeiro salgado da rede vendido fora das lojas, poderá até ser menor que 
o tradicional (R$ 0,95 cada), segundo Saraiva, devido à economia de gastos. O Habib's já 
vende sorvetes em redes varejistas com as marcas Ice Lips e Porto Fino. 
 
"Já gastamos R$ 20 milhões com o planejamento do bolinho de bacalhau e gastaremos até 
julho outros R$ 20 milhões com toda a publicidade", diz Saraiva.  
 
Para lançar o quitute, uma equipe passou um ano estudando sua viabilidade, fazendo as 
adaptações necessárias na estrutura da fábrica, do transporte e treinamento de funcionários, 
além de negociar a compra de 450 toneladas de bacalhau, importadas de Portugal. A compra 
em grande volume é a principal estratégia do Habib's para manter preços baixos aos 
consumidores. "A alta dos alimentos é nossa principal dificuldade." 
 
Em paralelo, a empresa também aposta na verticalização da produção para controlar custos, 
despesas e qualidade. Além das redes de restaurantes Habib's, Ragazzo e Box 30, a Alsaraiva, 
holding do grupo, tem nove empresas, de laticínios, propaganda, consultoria imobiliária e até 
"contact center".  
 
A estratégia de preços abaixo de R$ 1 está no DNA do Habib's desde sua criação, em 1988. 
Para o bolinho de bacalhau, a empresa espera que, com o fim da publicidade neste primeiro 
semestre, as vendas se estabilizem entre 8 a 10 milhões de unidades por mês nas lojas.  
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