
Com a mão na massa 
Dos macarrões para os biscoitos, Selmi chega aos 125 anos provando novos segmentos 

Por JANAINA LANGSDORFF jlangsdorff@grupomm.com.br 

0italiano Adolfo Selmi desembarcou 
em Santos em 1887, quando o Brasil 

preparava a movimentação para se tor-
nar uma República. Do litoral seguiu para 
Campinas (SP), e lá fundou uma fábrica 
de massas que chega hoje a 125 anos com 
uma produção de 18 mil toneladas ao mês. 

A data será celebrada com uma campa-
nha no segundo semestre que lança nova 
assinatura da marca. Não é algo corriquei-
ro em sua história. "Nossa primeira inves-
tida institucional na mídia foi em 2007" 
diz Ricardo Selmi, bisneto do patriarca e 
presidente da empresa. Criada pela agên-
cia Explícita, a nova ação deve destacar os 
resultados de um dos quinquênios mais 
transformadores da companhia. 

Depois de consolidar as marcas Renata 
e Galo com investimentos em maquiná-
rio, distribuição e produção desde os anos 
1970, a Selmi partiu em busca de recei-
tas capazes de matar a fome da empresa 
por crescimento. Em 2005, Ricardo Sel-
mi comandou uma reviravolta na gestão 
e nos negócios, incorporando a fabrica-
ção de biscoitos, bolos prontos, misturas 
para bolos, azeite, queijo ralado e café. 

Empresa cresceu ao diversificar negócios; ela não é mais somente uma fábrica de farináceos 

"Passamos de uma fábrica de farináce-
os para uma empresa de alimentos" resu-
me o dono da terceira maior produtora de 
massas do País — atrás das cearenses M. 
Dias Branco e J. Macedo — que ainda pro-

mete entrar nos segmentos de achocola-
tados e molhos prontos. A meta é elevar o 
faturamento de R$ 700 milhões em 2010 
para mais de R$ 1 bilhão até 2014, quan-
do projeta a abertura de capital. 

Até o fim deste ano, a Selmi deve somar 
um aporte de R$ 30 milhões para incre-
mentar a confecção de biscoitos (três mil 
toneladas ao mês). Além do berço fabril 
em Sumaré (SP), a companhia tem a fá-
brica de Londrina (PR), que em dezem-
bro será substituída pela unidade também 
paranaense de Rolândia. Uma terceira 
planta está prevista para entrar em ope-
ração em 2013, na cidade de Suape (PE). 

Neste mês, deve ser inaugurado cen-
tro de distribuição com capacidade para 
estocar duas mil toneladas de produtos. 
No total, a companhia possui dez depó-
sitos, que guardam oito mil toneladas 
de alimentos entre os 220 itens de hoje. 

Desse montante, o foco está mesmo nos 
biscoitos. O crescimento do setor não passa 
dos 3% ao ano, o equivalente a um volume 
de vendas próximo de R$ 7 bilhões em 2011, 
segundo a Associação Nacional das Indús-
trias de Biscoitos. Mesmo assim, a Selmi 
aposta no potencial da categoria, que vive 
um processo de consolidação, com a com-
pra da goiana Mabel pela americana Pepsi-
Co e da cearense Pelágio pela M. Dias Bran-
co, ambos os negócios fechados em 2011. 

A produção de biscoitos passou de 15 
itens em 2009 para 35 variantes em feve-
reiro passado, expansão que deve elevar o 
share de 1% para 2,5% de mercado ainda 
em 2012. O setor é liderado pela M. Dias 
Branco (23,4%), seguida por Nestlé (9%), 
Kraft Foods (7,3%), Marilan (6,6%), Bau-
ducco (6,4%), Arcor (6,3%) e Mabel (6,1%). 

A diversificação dos negócios foi deci-
siva para compensar a estagnação no con-
sumo de massas, um fenômeno mundial. 
Atualmente, o Brasil é o 17° mercado no 
cenário global. 
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