
Como atendemos
principalmente
indústrias e o mercado
artesanal profissional,
antecipamos os
negócios. Já vendemos
uma parte da Páscoa
e estamos fechando
a outra agora”
JacobCremasco
Diretor comercial da Harald

O Natal ainda nem chegou, mas a
Harald — uma das principais em-
presas de coberturas e chocolates
para o mercado B2B —, já está preo-
cupada com a Páscoa, período que
concentra boa parte das vendas.
“Como atendemos principalmen-
te indústrias e os artesãos profis-
sionais, antecipamos os negócios.
Já vendemos uma parte da Páscoa
e estamos fechando outra rodada,
para distribuir de janeiro a mar-
ço”, diz o diretor comercial da Ha-
rald, Jacob Cremasco.

Sobre o Natal, ele fala que as
vendas costumam ser lineares e o
feriado é responsável por 20% das
vendas no período. “Há muita de-
manda pelas fabricantes de choco-
tone, mas na Páscoa temos o
maior pico de vendas”, ressalta.
“No verão, há queda de vendas
em alguns estados, mas que é em
parte compensada pela maior pro-
cura de fabricantes de sorvetes,
como a Unilever”, completa.

A empresa calcula fechar o ano
com faturamento de R$ 540 mi-
lhões, alta de 14% em relação a
2012, além de um aumento de 9%
em volume produzido. Segundo
Cremasco, o crescimento é resulta-
do da entrada de novos canais de
distribuiçãoenochamado“atacare-
jo”, em que produtos são vendidos
tanto no atacado como no varejo.

A Harald espera ainda crescer
16% em 2014. “A entrada em no-
vos canais, além do aumento da
capacidade de produção são os res-
ponsáveis por essa expectativa”,
explica o executivo.

Com investimento de R$ 10 mi-
lhões em equipamentos, a compa-
nhia triplicou o volume de produ-
ção de chips (gotas de chocolate)
e ainda ocupou algumas linhas
que estavam ociosas. Outra novi-
dade, aponta o executivo, é a en-
trada no B2C (venda direta para o
consumidor final) com a venda de
barras de chocolate de 120g com a
marca Melken. “Entramos em su-

permercados médios e grandes di-
retamente e em menores com dis-
tribuidores”, diz.

Asexportaçõestambém são im-
portantes para a Harald. Apesar de
nãocitarnúmeros,praticamenteto-
dos os 400 itens são vendidos para
forado país. Segundo Cremasco, no
entanto, a recente oscilação do dó-
lar não ajudou e nem prejudicou as
vendas da empresa para o exterior.

“O dólar não atrapalhou por-
que também importamos maté-
ria-prima e trabalhamos com
contratos de médio e logo prazos.
Além disso, o que não importa-
mos também é cotado em moeda
forte, como cacau, açúcar e leite
comprados aqui. Ainda importa-
mos alguns tipos de gorduras da
Malásia”, explica.

Com sete mil clientes no Brasil,
a Harald atende indústrias, food
service, mercado artesanal profis-
sional — no geral, lojas de festas,
que fornecem matéria prima para
chocolateiros —, além de pada-
rias, confeitarias e sorveterias,
através de 850 distribuidores. “Os
produtos mais vendidos estão na
linha de coberturas e em embala-
gens maiores”, diz Cremasco.

“

A BRF vai produzir 12 milhões de
carnes para as festas de fim de ano.
A companhia projeta crescimento
de 10% nas vendas em relação a
2012. Segundo Rodolfo Torello, na
percepção da companhia, o brasi-
leiro tem se preparado mais e ante-
cipado as compras de Natal.

“Então, ele consegue aumen-
tar a opção de pratos em sua mesa

e acaba consumindo mais carne
nessa época”, diz ele.

Este ano, a BRF terá 36 itens em
seu portfólio comemorativo, cin-
co a mais do que no ano passado.
“As novidades deste ano aliam pra-
ticidade, sabor e suculência. São
produtos que já são temperados e
vêm em um saco pronto para as-
sar, que mantém todo o sabor da
carne. Além disso, dispensam a fa-
se do degelo e vão direto do free-
zer ao forno”, explica o executivo.

Torello afirma que as aves espe-
ciais serão o carro-chefe da tem-
porada. Segundo ele, as apostas se-

rão a linha Assa Fácil do Chester
Perdigão, que ganha mais uma op-
ção, e a linha Fácil da Sadia, que es-
te ano chega com duas novidades,
o Pernil e o Lombo Fácil.

“Como essa época inspira me-
sas fartas, costumamos ampliar o
leque de produtos para atender a
essa demanda. Este ano, estamos
apostando em duas grandes novi-
dades: o Bacalhau Fácil Sadia e o
Salmão Fácil Sadia”, diz o executi-
vo. Por enquanto, os produtos es-
tarão a venda apenas no estado de
São Paulo. “Também muito tradi-
cional na ceia do Natal, o pernil é a

carne mais consumida depois das
aves especiais na mesa do brasilei-
ro”, acrescenta Torello.

Segundo ele, pesquisas indi-
cam que o Chester está presente
em 40% das ceias de Réveillon, o
que mostra que as vendas das
marcas da BRF não estão restri-
tas ao Natal.

Com o aumento da demanda,
principalmentedecarnes,háoredi-
recionamento de algumas unida-
des industriais e preocupação com
a logística. “Nossos produtos são
distribuídosemtodoopaísenãopo-
de faltar no ponto de venda. Além

disso,otrabalhocomosdemaispro-
dutos continua. Não paramos ne-
nhumadas linhas.Temoscontrata-
ção de alguns temporários, mas no
geral, há uma realocação de mão de
obra”, ressalta Torello.

Segundo ele, a BRF tem 27 cen-
tros de distribuição em todo o
país, o que permite que os produ-
tos sejam encontrados em 98%
do território nacional. “Há mu-
danças de mix de acordo com os
hábitos de cada região. Em rela-
ção aos preços, no Nordeste eles
são 2% acima do Sul e Sudeste”,
finaliza. Gabriela Murno
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BRF se prepara para a temporada de festas
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Divulgação

Fabricante aposta em
produtos mais práticos
e amplia a oferta. Entre
os itens, bacalhau e salmão

Páscoa a todo vapor na Harald

R$540
milhões
Expectativadefaturamento
daHaraldesteano,comalta
de14%emrelaçãoa2012.

SegundoJacobCremasco,arecenteoscilaçãododólarnãoajudouenemprejudicouasexportações

Companhiaesperafechar oano com crescimentode 16%nofaturamentoe de9% novolume produzido. Barrasde

chocolatede 120g sãoa apostadafabricante,antes focada emvendasparaempresas, para chegaraoconsumidor final
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 nov. 2013, Empresas, p. 14.
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