
Vivendo e aprendendo 
dia a dia com o mercado 

Food Service não é só embalagem grande. Definir e lançar produtos é um desafio. 

glês, na década de 1920. Tem tra-
dição na cozinha das casas brasi-
leiras e presença nas principais 
indústrias alimentícias do País. 
Marcos Pereira, gerente nacional 
de Vendas da Nita, acredita que o 
Food Service é o futuro do seu 
segmento. Segundo ele, as pes-
soas trabalham mais fora de casa 
e tendem a deixar de comer em 
casa. Também existe um cresci-
mento natural para quem traba-
lha com produtos de transforma-
ção, como doceiras, boieiros e 
confeiteiros. "É o mercado do fu-
turo", diz Pereira. 

Por consequência, é um merca-
do em que se aprende um pouco 
mais a cada dia. Ainda mais para 
empresas como a Nita, que pre-
tende participar de todos os seg-
mentos. Seu maior mercado é o 
de panificação, onde seus produ-
tos são vistos não só como maté-
ria-prima, mas também como 
melhoradores "Nosso produto é 
v isto como melhorador para 
quem trabalha conosco e aceita 
pagar um pouco mais por causa 
da qualidade". 

Novatos 

Nova no mercado, a SPA, de Vila 
Velha, no Espírito Santo, quer fa-
zer com o café o que aconteceu 
com o cacau. Consumido como 
bebida até 1849, o consumo de 
cacau mudou quando a empresa 
de Joseph Fry, utilizando cacau 
em pó, açúcar e manteiga de ca-
cau, fez o chocolate para comer. 
Do mesmo modo, esperam os do-
nos da SPA, as marcas Coffee 
Beans e Coffee Coins chegam 
agora, em 2012, construindo um 
possível marco na história do ca-
fé. O café que era somente consu-
mido como bebida passa a ser 
também para comer. E para o Fo-
od Service há embalagens para 
uso culinário. "Foram quase qua-
tro anosdededicação, apostando 
em uma ideia para chegar aos 
produtos f ina i s " , diz Renato 
Abaurre, diretor da SPA. 

Como Abaurre, Cristiano Mo-
raes, diretor comercial da Que-
ensberry, também está apren-
dendo. Ele diz que o mercado de 
Food Service é, para as indústrias, 
um canal que merece toda a aten-
ção, porque já está consolidado. 
"No entanto, as indústrias ainda 
estão aprendendo a trabalhar 
com ele. É muito desafiador." 

A Queensberry entrou nesse 
segmento há dois anos. E só agora 
começa a colher frutos. O que ele 
querdizeréque não há resultados 
imediatos. Precisa trabalhar mui-
to, principalmente a fidelidade. 
Mas é um mercado que, uma vez 
que consegue gerar demanda, é 
fiel. "Afinal, você faz parte do pro-
duto do cliente". (L.C.A.) 

Geleia de frutas Queensberry 

frutas secas (nozes, amêndoas, 
avelãs, damasco, uva passa), em 
embalagem stand-pouch de 1 kg. 
Tem linha de azeites direcionada 
ao Food Service, em embalagem 
PET de 3 e 5 litros. Seu mais novo 
produto é o creme de avelã em 
balde de 3 kg, para hotéis, cate-
ring, cozinhas industriais, docei-
ras, confeitarias e até pizza rias. 

Atualmente, os produtos da 
marca La Rioja, conta Walter Leo-
ne, são produzidos no parque in-
dustrial na cidade deAlumínio, in-
terior de São Paulo. 

Desde o início 

A Nita está no mercado há bas-
tante tempo. Era o antigo Moinho 
Paulista, fundado pelo Moinho In-

ma empresa entrou no 
mercado porque já era 
atacadista - descobriu 
que há diferenças. Ou-

tra demorou maisdedoisanos pa-
ra começar a colherfrutos, e acha 
que ainda não aprendeu tudo que 
devia. Uma terceira está nesse 
mercado desde que ele surgiu co-
mo indústria, e ainda aprende a 
cada dia. Cristiano de Moraes, di-
retor comercial da Queensberry, 
resumeoque, na prática, todasas 
empresas do ramo pensam: "As 
empresas ainda estão aprenden-
do a trabalhar com o Food Servi-
ce", diz Moraes. 

Embalagens grandes 

O mercado de Food Service no 
Brasil ainda é uma parcela peque-
na do mercadototal dealimentos, 
deacordocom Renata Hölzer, ge-
rente de Marketing da Vigor Food 
Service. Entretanto, diz ela, nos 
últimos dez anos, o segmento 
vem crescendo a taxas muito al-
tas, sempre de doisdígitos. Trata-
se de um mercado lucrativo para 
a indústria, uma vez que o varejo 
é um segmento competitivo. 

No começo, a Vigoratendia aos 
estabelecimentos simplesmente 
com embalagens maiores que as 
destinadas ao consumidor final. 
Com a profissionalização do mer-
cado, os fornecedores precisam 
oferecer produtos direcionados 
ao mercado de atuação de seus 
clientes, o que inclui rendimento 
específico, resultado final otimi-
zado e facilidade para a mão de 
obra." Poreste motivo, a indústria 
tem investido em tecnologia para 
garantir que os produtos e os in-
gredientes sejam tecnicamente 
viáveis e relevantes para os clien-
tes", conta Renata. 

A Vigor mantém Um sistema de 
distribuição e logística pensado 
em assegurar a qualidade dos 
produtos para todos os operado-
res de Food Service, de modo que 
eles possam atender seus clien-
tes. Por isso mesmo, a área de as-
sistência técnica é o coração da 
operação,comodizRenata. "Nos-
so suporte tem muitas facetas: 
além de ajudar o cliente a desen-
volvere otimizar seu cardápio, de 
forma que seja mais aderente ao 
consumidor, também treinamos 
a mão de Obra", diz ela. 

Atacadista na origem 

Já a La Rioja entrou nesse ramo 
naturalmente. Atacadista na ori-
gem, a empresa vendia produtos 
de commodities para distribuido-
res e varejista. Daí para o Food 
Service foi um pulo, porque a em-
presa já oferecia ao mercados 
produtos em embalagens gran-
des, um quilo pelo menos. Vende 
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Text Box
Fonte: Diário do Comércio, São paulo, 5 dez. 2012. Especial: food service, p. 5.




