
para panificação e confeitaria, e Bralyx, fornecedora de 

equipamentos para a indústria alimentícia e criadora da 

máquina para a produção de coxinhas, salgados e doces, 

com apoio das empresas Prática e Kl imaquip . 

"A proposta surgiu como forma de apresentar ao setor 

supermercadista um conjunto de soluções que proporcio

nasse a padronização de receitas, aumentasse o fatura

mento e diminuísse a mão de obra", descreve o diretor da 

Arcólor, Alexandre Gomes da Conceição. Ele acrescenta 

que a ideia é converter o conceito de padaria para ter o 

perf i l do supermercado. 

O presidente da Bralyx, Gilberto Poleto, diz que a intenção 

é agregar produtos diferenciados na padaria do supermer

cado para que o estabelecimento gere negócios com a seção. 

"As máquinas e ingredientes com os quais trabalhamos para 

esse segmento permitem a padronização dos produtos, o 

que, dessa forma, gera atrativos", descreve Poleto. 

Conceição explica que a Arcólor facilita a ação dos su

permercadistas e, ao vender as soluções, oferece todas as 

informações necessárias para que o varejista tenha sucesso 

na elaboração de seus produtos, o que compreende desde a 

operação até o trabalho com o produto f inal . 

"A Bralyx é expert em processo (por meio das máquinas) e 

nós entramos com os ingredientes, apresentamos a mistura, 

os grãos que devem ser inseridos nos pães, até a embalagem 

e etiqueta", conta o porta-voz da Arcólor. Ele acrescenta que, 

além disso, é feito um trabalho de capacitação dos profissio

nais da loja para atingir os melhores resultados. 

Poleto descreve que é preciso explicar ao supermercadista 

que é possível trabalhar de forma atrativa com os produtos 

A
part ir do investimento em canais de Food Service, 

em seções como padaria, rotisseria e restaurante, 

os supermercados apresentam diversas oportuni

dades de negócio a serem exploradas. Já existem 

redes e lojas que se atentaram para esse segmento, 

porém, muitos ainda podem aproveitar. 

Dados da pesquisa elaborada pela Kantar Worldwide 

mos t ram que a padaria é o serviço mais ut i l izado pelos 

consumidores nas redes de autosserviço, com 63% da pro

cura. A seção é encontrada em 73% dos estabelecimentos. 

A rotisseria também aparece na lista dos cinco serviços 

mais utilizados. 

Como forma de incentivar o crescimento dos negócios 

dos supermercados 

em Food Service, 

em áreas de pa

daria , confeitaria 

e rotisseria, a Fei

ra APAS trouxe o 

Padaria no Super, 

projeto com foco 

em elevar a pa r t i 

cipação de tais de

partamentos a 10% 

no total das vendas 

dos supermercados 

em cinco anos. 

O projeto contou com a parceria entre as empresas Arcó-

lor, líder na fabricação de pasta americana e uma das mais 

importantes indústrias no mercado brasileiro de misturas 
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no ponto de venda. "Mesmo com pouco espaço, é possível de

senvolver um PDV nobre", aponta. A mesma falta de espaço 

para investir no desenvolvimento de produtos alegada pelos 

supermercadistas não é mais desculpa, segundo explica. 

"Temos máquinas pequenas, de um metro quadrado, que 

facilitam as operações em espaços menores". 

Mais apostas em padaria: 
máquina e ingredientes 

Assim como o projeto Padaria no Super, a Ferri Fornos 

e Máquinas part icipou da Feira APAS com a proposta de 

fortalecer o setor de padarias nas redes de supermercado. 

"Há uma tendência muito forte nos supermercados em me

lhorar seus equipamentos para a fabricação de pães", des

creve o gerente de vendas da empresa, Reinaldo Gonçalves. 

Dentre os lançamentos desta edição da Feira, o destaque 

fica por conta do Livorno, com foco na confecção de pão 

de queijo e salgados. Fabricado em aço inoxidável, o forno 

tem comandos realizados por controlador digital , é prático 

e de fácil limpeza. 

De acordo com o diretor comercial da Ferri , Rinaldo de 

Camargo, o setor supermercadista representa hoje para a 

empresa aproximadamente 40% das vendas de fornos e má

quinas. "O supermercado observou o filão de oportunidades 

na padaria e identificamos que o volume de pessoas que vai 

até os supermercados para a compra de pães é muito gran

de", avalia. Nesse sentido, a seção de padaria pode atrair 

o público para dentro da loja, que poderá realizar outras 

compras por impulso. 

A Bunge traz a ampliação da família de produtos Primor, 

com a l inha Top Performance. São duas novas opções: mar

garina para uso específico na produção de folhados e crois-

sants, para atender a crescente demanda desses dois itens 

em padarias e delicatessens; e a margarina Primor, para 

uso específico em bolos e cremes. 

"Estamos trazendo também para o mercado uma farinha 

para uso geral, que os transformadores vão encontrar em 

embalagens de cinco quilos. Ficamos durante alguns anos 

distantes dos transformadores que procuram por este pro

duto, mas agora voltamos com força total", conta a gerente 

nacional de marketing e trade marketing Food Service da 

Bunge Brasil, Elis Regina Nisa. 

Elis analisa que, para continuar atendendo os consumi

dores de padarias de supermercados, que estão cada vez 

mais exigentes, as lojas têm se preparado. "Hoje já é comum 

encontrar festivais de pães e bolos dentro das grandes redes. 

Esta tendência é forte e também está chegando às médias e 

pequenas redes", destaca. 

Dentre as tendências que direcionam o segmento de Food 

Service, Elis analisa que o fator tempo é um aspecto muito 

importante no momento que a indústria passa a desenvolver 

determinado ingrediente para o setor. "A falta de mão de 

obra qualificada e o preço dos insumos fazem com que bons 

profissionais sejam extremamente bem valorizados nesse 

setor. De olho nessa forte tendência, há um ano lançamos 

um produto chamado Fácil, que permite que praticamente 

qualquer pessoa consiga produzir um pão com qualidade, 

sendo necessária apenas a adição de água". 

Desse modo, ela explica que a Bunge trabalha para t ra

zer ao mercado produtos que aumentem o faturamento do 

transformador, fazendo com que ele economize em tempo 
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e em mão de obra qualificada. "É importante lembrarmos 

que possuímos também o nosso t ime da Academia Bunge, 

uma divisão do Food Service que promove treinamento para 

os produtos por nós comercializados, e que está disponível 

cm praticamente em todo o território nacional". 

Diferentes ângulos para o Food Service 
Além da elaboração dos produtos na loja, o Food Service 

pode ser um canal dentro do supermercado para servir de 

divulgação, ou seja, o cliente pode experimentar e depois 

efetuar a compra na loja. É o caso da Sandeleh Alimentos, 

que lança no mercado o Ki t Monovarietal Hojiblanca, com

posto pelos quatro azeites de 2 5 0 ml da marca: Hojiblanca, 

Cornicabra, Verdial e Arbequina. 

"Disponibilizar esse k i t no restaurante ou na rotisseria do 

supermercado, por exemplo, é uma forma de realizar a degus

tação, uma facilidade promocional, que levará o consumidor 

a comprar o produto para levar para casa", avalia a gerente de 

marketing da Sandéleh Alimentos, Ana Paula Beloto. 

Com a aposta no segmento de Food Service para impul

sionar a novidade no mercado brasileiro, a marca Cocinero 

lança o Limão Espremido, produto inovador que já existe na 

Argentina e que registra crescimento naquele país. 

Versátil, para aplicações tanto como tempero em salada, 

carnes, peixes e frango como em substituição ao limão na 

caipirinha, o produto é apresentado em embalagens de 250 

m l , o equivalente a nove limões espremidos, de 5 0 0 m l , ou 

18 limões, e 1 l i t ro , 36 limões, este último para Food Service. 

A divulgação por meio do Food Service é uma forma de 

abordar o consumidor e ensinar-lhe as várias aplicações do 

produto. "Temos o trabalho forte em atingir os formadores 

de opinião, que são os chefs de cozinha e os barmen, para 

que o público conheça a novidade", conta o executivo de 

Marketing da Cocinero no Brasil, Nicola A r m e l l i n i . 
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 148, p. 104-108, jun. 2013.




