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Alimentos Parmalat, Bunge e Unilever disputam fornecimento para hotéis e restaurantes. 
 
O abastecimento de alimentos para hotéis e restaurantes, conhecido como foodservice, 
representa 25% dos R$ 90 bilhões que a indústria alimentícia fatura anualmente no Brasil. Mas 
essa proporção é bem menor entre as grandes empresas. Companhias como Bunge, Parmalat, 
Nestlé e Unilever estão investindo no segmento, que cresce a taxas duas vezes maiores do que o 
varejo, tentando vender produtos de marca onde reinam as commodities.  
 
"Tratávamos os clientes do foodservice como industriais. Agora os tratamos da mesma maneira 
que aqueles que vão ao supermercado", afirma Marina Valenga, gerente de produtos para 
foodservice da Bunge. A companhia tem forte atuação tanto no varejo quanto no atacado, mas os 
produtos e estratégias de venda para foodservice eram, na maior parte dos casos, adaptações de 
produtos vendidos nos segmentos tradicionais. A divisão já responde por cerca de 15% do 
faturamento da Bunge Alimentos, que tem receita líquida anual de mais de R$ 5 bilhões. A 
expectativa é de que as vendas para esse mercado cresçam entre 10% e 20% em 2003.  
 
Empresas com foco ainda maior no varejo também desenvolveram ou ampliaram áreas específicas 
para o foodservice. A Parmalat criou a sua divisão no meio de 2002, quando começou a atuar no 
Rio de Janeiro e em São Paulo. Agora, a empresa está entrando na Região Sul. "Nós já tínhamos 
algo voltado para esse mercado, mas sem um foco específico", diz Luís Antônio Toledo, diretor-
executivo de foodservice da companhia. Inicialmente, a Parmalat está trabalhando com um 
portfólio de sucos, lácteos e vegetais adaptados do varejo, seja no tamanho ou na composição, 
mas deve lançar, em breve, produtos mais voltados para o foodservice.  
 
A UBF Foodsolutions, da Unilever, também vende principalmente as mesmas marcas do varejo. 
Mas a multinacional já está lançando produtos específicos para o foodservice, como um creme 
culinário vegetal, que chegou aos restaurantes em janeiro. Estão previstos novos lançamentos 
exclusivos para esse mercado ainda no primeiro semestre.  
 
Como o consumidor final dos produtos de foodservice não tem como identificar a marca, a 
"commoditização" e a briga com empresas regionais fica mais acirrada. "Só no mercado de 
maionese, temos cerca de 20 concorrentes regionais", diz Marina, da Bunge.  
 
No caso da Nestlé, um dos principais concorrentes é a Harald, que atua no setor de chocolates e 
doces. A Harald viu a participação do foodservice no seu faturamento subir de 45% para 60% nos 
últimos dois anos. "Nós somos líderes do mercado de gordura hidrogenada, onde a Nestlé está 
entrando, e estamos começando a vender chocolate em pó, onde ela já é forte", diz Rodrigo de 
Sousa, gerente de marketing da companhia, que afirma não temer a entrada de grandes marcas 
no setor. A Sadia, no mercado de mortadela, tem que enfrentar a concorrência de empresas bem 
menos agressivas no varejo, como a Marba. A Bunge, no mercado de aditivos, concorre com a 
Forty, a Adinor e a Inalca.  
 
A saída encontrada para enfrentar a concorrência nesse mercado é oferecer serviços de assessoria 
aos clientes . A UBF dividiu a clientela em três categorias, de acordo com o tamanho. Na categoria 
A, dos que consomem mais, o técnico da companhia faz visitas semanais. Para os clientes B, são 
duas visitas por mês, e para os C, uma visita. Nesses encontros ocorre não apenas a 
demonstração de novos produtos, mas a assistência técnica para avaliar se o preparo está sendo 
feito corretamente, e uma pesquisa para futuro desenvolvimento de portfólio.  
 
"Os donos desses estabelecimentos também vão ao supermercado, mas nós temos que oferecer 
um apoio técnico de primeira", diz Toledo, da Parmalat. A estratégia da empresa também inclui a 
conquista de pequenos estabelecimentos. "Os pequenos têm mais a ganhar com a nossa 



assistência técnica em termos de produtividade e higiene", diz o executivo, que não revela a meta 
da divisão na Parmalat, mas afirma que subsidiárias da companhia em outros países chegam a 
conseguir 30% de sua receita com o foodservice.  
 
François Nieto, diretor de marketing de foodservice da Bunge, lembra que o segmento pode 
alavancar as vendas também para consumidores tradicionais, quando estes entram em contato 
direto com a marca. "Nossos sucos vendidos para academias estão começando a ser procurados e 
vendidos para os freqüentadores" levarem para casa, diz.  
 
"Esse setor depende do fortalecimento da economia de mercado, por isso ainda há um grande 
espaço a ser preenchido no interior do Brasil", diz Dênis Ribeiro, economista da Abia (Associação 
Brasileira da Indústria de Alimentos). Segundo ele, pesquisas apontam que, no Brasil, apenas um 
quarto das refeições são feitas fora de casa. Nos Estados Unidos, esse número chega a 50%.  
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