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Quem trabalha no ramo alimen-
tício, principalmente com res-
taurantes e bares, sabe que li-
dar com os estoques não é uma 

• tarefa para qualquer um. Um es-
toque mal administrado pode 
levar ao descarte de muitos ali-
mentos, com resultados negati-
vos para o caixa da empresa. 

Daí, a importância da união 
de experiências em busca de no-
vas janelas de oportunidade no 
segmento. Foi o que fizeram 
quatro executivos - Luciano Ma-
cri, Raquel Ruiz, Rafael de Oli-
veira e Beatriz Bution - que re-
solveram se juntar e lançaram 
no mês passado o e-Stock Food, 
o primeiro e-commerce para 
empresas e profissionais do se-
tor alimentício do Brasil. 

O site vai funcionar de ma-
neira similar ao de compras 
coletivas, tanto que ao entrar 
na página a denominação é 
que é o primeiro no segmen-
to. Mas apesar da descrição 
no site, Beatriz Bution, sócia 
da Crudo Cotto, empresa que 
tem como braço o e-Stock 
Food diz que a única seme-
lhança com as páginas de com-
pra coletiva é que aparecerá o 
tempo da oferta e quantas pes-
soas já compraram. 

"A diferença é que os sites 
de compras coletivas são para 
pessoas físicas e o nosso é desti-
nado às pessoas jurídicas', ex-

plica. Neste sentido, evitar o 
desperdício de alimentos é o 
grande objetivo da empresa. 

Segundo dados da Organiza-
ção das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação 
(FAO), a cada ano cerca de 1,3 
bilhão de toneladas de comida 
são perdidas por manipulação 
indevida ou simplesmente por 
serem jogadas fora. No Brasil, 
esse número gira em torno de 
25 milhões de toneladas, um 
montante equivalente a R$ 12 
bilhões que poderiam alimen-
tar 30 milhões de pessoas. 

Assim, o objetivo da compa-
nhia com o e-Stock Food é aju-
dar a diminuir em pelo menos 
uma fatia desses R$ 12 bilhões 
desperdiçados, destaca Bea-
triz Bution. "Nossas expectati-
vas com o negócio são bem po-
sitivas, já que se reduzirmos 
em um terço esse montante já 
será bem representativo para 
o país e para a empresa tam-
bém", completa Beatriz. Ela es-
tima que em torno de seis me-
ses, o site deverá consolidar 15 
operações por dia. 

Além da questão da sustenta-
bilidade, já que muitas empre-
sas hoje em dia têm preocupa-
ções voltadas para esse assun-
to e mostram-se cada vez mais 
dispostas a colaborar, a compa-
nhia acredita ainda no poten-
cial de crescimento do e-com-
merce no Brasil. 

"As operações pela internet 
cresceram cerca 30% de 2010 

para 2011 e pesquisas apontam 
para um percentual de avanço 
similar neste ano, então tudo 
está favorável para nosso cres-
cimento", destaca. 

Apesar das apostas no acrés-
cimo do e-commerce, uma das 
dificuldades que pode ser en-
frentada pela empresa é a falta 
de contato com a internet. 

"Fizemos pesquisas com as 
empresas do setor alimentício 
para saber sobre a aceitação 
do site no mercado e os resulta-
dos foram bem positivos. Mas 
o fato de algumas relatarem 
que não tem contato com inter-
net pode representar um empe-
cilho", pondera Beatriz. 

Nesta linha, ela enfatiza que 
a maior dificuldade da empre-
sa está relacionada ao fato que 
o setor alimentício ainda não 
está acostumado com esse tipo 
de canal de venda. 

Mas no geral, as expectativas 
são boas e a estimativa é que a 
receita da e-Stock Food deverá 
representar entre 80% e 90% 
do faturamento total da compa-
nhia em torno de um ano. 

A Crudo Cotto, que controla 
o site, atua também em outras 
áreas do segmento (ver matéria 
ao lado), que continuarão ope-
rando normalmente. A projeção 
de representatividade do site no 
faturamento é em função da dis-
crepância de valores, com as ou-
tras atividades da companhia. 

Apesar das expectativas posi-
tivas quanto a aceitação do site 

no mercado, a companhia pre-
fere dar um passo de cada vez. 

Nesta linha, inicialmente as 
operações se concentram em 
São Paulo, onde serão levados 
em consideração o funciona-
mento da parte logística, e pos-
teriormente os planos são de 
expansão da atividade. 

"No começo vamos traba-
lhar com um raio de 100 km, 
contando a partir do centro de 
São Paulo e aos poucos depen-
dendo do andamento dos negó-
cios podemos ampliar para 
200 km e posteriormente Rio 
de Janeiro, Londrina, entre ou-
tros", completa Beatriz. 

Como o funcionamento é si-
milar ao de compras coletivas, 
o site receberá o cadastro dos 
compradores e vendedores, que 
por sua vez, serão analisados pa-
ra só então poderem operar na 
página. Assim, contará com 
ofertas do dia, que serão bem es-
pecificadas para os consumido-
res, e importante fator para a in-
dústria do segmento. "Todas as 
ofertas estarão dentro do prazo 
de validade. Uma semana antes 
do vencimento do produto, ela 
sairá automaticamente do site." 

Outra vantagem do e-Stock 
Food é que caso o vendedor não 
consiga desovar todo seu esto-
que, é aconselhada a doação 
dos produtos para entidades re-
gularizadas e familiarizadas no 
uso correto dos produtos. 

A companhia conta atualmen-
te com 15 funcionários. • 
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