
O consumidor que passou as úl-
timas décadas pedindo presun-
to Sadia no balcão, após inúme-
ras inserções publicitárias da
marca que o induziram a adqui-
rir o frio pelo nome, agora é o al-
vo da BRF Brasil Foods em sua
nova empreitada, que é a entra-
da da marca Sadia no mercado
de queijo mozarela e prato.

Líder nas vendas de presunto
e peito de peru, a marca está se
estruturando para brigar pela li-
derança de um negócio que mo-
vimenta cerca de 500 toneladas
e R$ 5 bilhões, considerando
apenas o tipo prato e mozarela
(vejamais na página 27). “O seg-
mento de lácteos cresceu dois
dígitos por ano nos últimos dois
anos, embalado pelo aumento
do poder aquisitivo do brasilei-
ro, que além do leite em pó, pas-
teurizado e UHT, tem consumi-
do cada vez mais queijos. A cate-
goria tende a crescer muito nos
próximos meses”, afirma Fábio
Medeiros, vice-presidente de
lácteos da BRF Brasil Foods.

Esse cenário explica a deci-
são da JBS de abrir o capital da
Vigor, empresa de lácteos que
apresenta alto potencial de cres-
cimento, desde que receba apor-
tes e gestores de peso.

O salto no consumo de quei-
jos foi percebido pela direção da
BRF que, embora já atuasse na
categoria a partir da marca San-
ta Rosa e Batavo, ainda detém
uma participação de mercado li-
mitada. Nos próximos meses,
contudo, a BRF pretende am-
pliar suas vendas e sua linha de

produção. “Queremos a lideran-
ça e, para tanto, devemos mais
para a frente ampliar as unida-
des produtivas e, quem sabe
até, construir outras fábricas.”

Atualmente, a BRF tem três
fábricas direcionadas à produ-
ção de queijos. Duas operam
no Rio Grande do Sul e a tercei-
ra em Terenos (MS), fruto da
aquisição do ativo da Heloísa
Lácteos, em novembro, por
R$ 122,5 milhões.

A BRF, que vai focar tanto no
produto de prateleira quanto na
seção que fatia frios nos super-
mercados e padarias, também
produz queijo parmesão na Ar-
gentina. Há chances de, no futu-
ro, ela ir além da mozarela e do
prato e também produzir outros
tipos de queijos. ■

A compra da fabricante de ali-
mentos Yoki pela americana Ge-
neral Mills é dada como iminen-
te pelo mercado apesar de as
empresas não comentarem o as-
sunto. Segundo analistas ouvi-
dos pelo BRASIL ECONÔMICO, a
Yoki, empresa familiar, encerra
um ciclo por dificuldades de su-
cessão e se mostra “apetitosa”
para grandes grupos como é o
caso da americana que faturou
US$ 14,8 bilhões no ano fiscal
de 2011. Já a Yoki registrou re-
ceita de R$ 1,1 bilhão em 2010.

Claudio Felisoni, presidente
do Provar/FIA, acredita que o
movimento mostra nitidamen-
te o interesse da 5ª maior em-
presa do mercado nacional de
alimentos. “A marca Yoki já é
muito bem aceita no mercado
brasileiro e, com a aquisição,
pode ser uma possibilidade de
levar o portifólio de marcas pa-
ra fora do país”, afirma.

Se confirmada a aquisição, se-

rá a segunda aposta da General
Mills no Brasil. Em 1996, a em-
presa comprou a fabricante de
pão de queijo Forno de Minas e,
por dificuldades de entender o
mercado local, acabou venden-
do de volta aos antigos donos
em 2009. Com a venda, o grupo
passou a atuar apenas com pro-
dutos importados: barras de ce-
reais e sorvetes Häagen-Dazs.

Silvio Laban, professor de
marketing do Insper (Instituto
de Ensino e Pesquisa) acredita
que a movimentação entre as
duas empresas mostra que a
consolidação no setor de ali-
mentos deve continuar. “Faz
parte do avanço econômico do
país construir grandes grupos
nacionais usando empresas re-
gionais, sejam os grupos brasi-
leiros ou estrangeiros”, diz.

Para o consultor Eugênio Fa-
ganholo, com a quisição, a Ge-
neral Mils terá o desafio de adap-
tar a cultura internacional ao
“gosto” do brasileiro.

A Yoki opera nove fábricas lo-
calizadas em seis estados brasilei-
ros: Mato Grosso, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Rio Gran-
de do Sul e São Paulo e comer-
cializa cerca de 600 produtos. ■
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Empresa familiar de alimentos
é vendida por R$ 2 bilhões para
a General Mills, diz mercado

O site de varejo da Microsoft na Índia foi tirado do ar ontem após ter

sido invadido por hackers, com o grupo chinês Evil Shadow publicando

imagens retocadas que, segundo eles, constituíam nomes de usuários

e senhas não-encriptadas encontrados no site. "Os clientes da loja já

foram orientados sobre a questão e aconselhados com ações imediatas.

Estamos trabalhando para remediar a questão”, disse a empresa.

Desde ontem os estudantes universitários que concluirão a graduação

em dezembro de 2012, nos cursos de humanas e exatas, e tenham

domínio do idioma inglês, podem se inscrever no programa de estágio

do Google Brasil. Ao todo serão oferecidas 30 vagas para o escritório

do Google em São Paulo, nas áreas de vendas, marketing, comunicação,

estratégia, desenvolvimento de novos negócios e recursos humanos.

BRF Brasil Foods quer liderança de mercado que fatura R$ 7 bilhões/ano

Mais do que a entrada em uma
nova categoria, o que a BRF
Brasil Foods quer é aproveitar
sua musculosa operação para
aumentar a receita e o lucro
sem, no entanto, engordar
custos. Além de passar a pro-
duzir um alimento em alta en-
tre os brasileiros, a compa-
nhia quer diluir gastos.

Isso significa que a força de

vendas e o sistema de distribui-
ção refrigerado serão comparti-
lhados. Ou seja, quem vendia
presunto e peito de peru passa a
vender também queijo para 100
mil estabelecimentos do Brasil.
“Para o nosso negócio, faz todo
o sentido ter esta complementa-
ção de negócios, principalmen-
te quando não existe uma mar-
ca forte de queijos”, explica Fá-

bio Medeiros, vice-presidente
de lácteos da BRF.

Atualmente há cerca de 100
pequenas ou médias fabricantes
de queijo no Brasil. Por não tra-
balharem com grande escala e
nem com processos similares
ao da BRF, Medeiros diz que difi-
cilmente a empresa partirá para
aquisições. A estratégia é cres-
cer organicamente. ■ F.T.

Fabricante vai diluir custos e aumentar lucro
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HAJA MOZARELA!

Fonte: BRF Brasil Foods e Brasil Econômico

700 mil
toneladas de queijo são consumidos 

por ano no Brasil

500 mil
do total acima são de mozarela 

e queijo prato

R$ 7 bilhões
é o gasto anual dos 

brasileiros com queijos
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É um mercado pulverizado com
mais de 100 marcas, entre elas: 

Tirolez, Quatá, Yema e Leiteria de Minas

GIGANTE DOS CEREAIS

Portfólio brasileiro da General Mills pode chegar a mais de 600 itens 

Fontes: Brasil Econômico e empresas

cereais, complementos 
alimentares para bolos, 
biscoitos, mingaus, entre 
outros; farinha de milho, de 
trigo, fermento em pó, milho 
para pipoca, refrescos, 
snacks e sobremesas

MARCAS 
YOKI

KITANO
Condimentos 
industrializados, 
condimentos 
naturais e sopas

YOKITOS
Salgadinhos e batatas

YOKI MAIS VITA
Cereais e bebidas 
à base de soja

YOKLON
Farinha láctea 
e mingau

YOKI A VAPOR
Cereais cozidos

LIN TEA
Chás

TORÍ
Rações e sementes 
para pássaros

HÄAGEN-DAZS 
divisão de 
sorvetes 

NATURE VALLEY
barras de 
cereais

MARCAS 
GENERAL 
MILLS
NO PAÍS
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 19.




