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A venda de produtos até 10% mais baratos que os da concorrência é a tática de Diego Peña, 
gerente comercial de marketing e desenvolvimento de negócios Unilever Foodsolutions , divisão 
food service da Unilever para entrar este ano no mercado de sobremesas pré-prontas. Só no 1º 
trimestre de 2005, R$ 500 mil foram destinados a pesquisas e marketing para o desenvolimento 
da marca Carte D‘Or, composta por itens como mousses e pudins. 
 
A pretensão da empresa é aumentar sua participação no mercado de food service, que representa 
hoje 10% do setor de alimentos da companhia. Essa taxa tende a crescer a pelo menos 5% neste 
ano.  
 
“A intenção é vender os produtos a preços 10% mais baratos. Tiramos uma média dos pre ços dos 
nossos principais concorrentes e reduzimos esse valor em 10%. A partir daí, adequamos a esse 
custo. “Queremos liderar a categoria de sobremesas pré-prontas no Brasil”, comenta Peña. 
Negociações com fornecedores, pagamentos antecipados, compras de matéria-prima em grande 
volume e investimentos em maquinário para aumentar a produtividade estão entre as estratégias 
que viabilizam o desconto aos seus clientes.  
 
No Grupo Unilever há 11 anos, Peña que tem nacionalidade argentina, está na filial brasileira há 2 
anos e meio. Entre suas maiores responsabilidades está o crescimento das vendas da companhia 
para o mercado de food service.  
 
Hoje, a Unilever Foodsolutions é uma das três maiores competidoras do mercado food service, 
detendo a liderança, por exemplo, na categoria de dressings (termo que se refere aos molhos 
para saladas, maionese, catchup, mostarda e azeite das marcas Hellmann´s e Arisco). Entre os 
seus principais concorrentes no Brasil, estão Nestlé food service , Sadia food service e Bunge 
Alimentos . No ano passado, Unilever brasileira obteve receita de R$ 8,6 bilhões, 6% a mais que 
em 2003. A empresa ainda se divide nos segmentos de sorvetes e higiene e beleza. “Vamos 
acompanhar o crescimento do mercado de food service no País, que deverá crescer entre 10% e 
11% neste ano, em relação a 2004” diz Penã, graduado em Administração de Empresas. 
 
Neste ano, a Unilever brasileira investirá R$ 10 milhões para ampliar a divisão Foodsolution, 
principalmente na categoria food service. O valor é o dobro do que foi gasto em 2004 e quase o 
triplo de 2003. A pretensão é lançar um produto por trimestre até o fim do ano. Do total, R$ 500 
mil já foram destinados a pesquisas e marketing para o desenvolimento da marca global Carte 
D‘Or. Destinada a hotéis e restaurantes, esta linha deverá ser exportada para 65 países.  
 
Para chegar ao seu público-alvo, Peña conta com a ajuda de atacadistas e distribuidores como 
Apprimus — comprada pelo Makro — Atacadão , Martins entre outros. Para atender diretamente 
os hotéis e restaurantes, a Foodsolutions mantém centrais em São Paulo e Rio de Janeiro.  
 
Com uma política agressiva, Peña elaborou um plano de marketing que compreende ações de 
visibilidade como distribuição de amostras, fornecimento de materiais de apoio para os clientes 
(display de mesa e catálogo) e ações de degustação nos pontos-de-venda. Segundo o gerente, 
todas as sobremesas são produzidas na unidade fabril da Unilever de Valinhos, interior de São 
Paulo. “Vamos continuar investindo para chegar liderar o segmento.  
 
Cerca de 85% das sobremesas oferecidas pelos hotéis e restaurantes são feitas por eles mesmos; 
10% delas são produtos industrializados e o restante, 5%, são feitas pelos estabelecimentos 
através de uma mistura pré-pronta. Queremos liderar esse último nicho no máximo até 2006”. 
Futuramente, Peña comenta que é possível a divisão criar uma categoria para o consumidor final, 
a ser vendida em supermercados e hipermercados.  
 



Segundo estimativa da Unilever, o segmento de sobremesas para food service movimentou no 
Brasil R$ 800 milhões no ano passado e cresceu 12% em valor e 5% em volume, se comparado a 
2003. “Nos próximos meses, vamos lançar novidades para os segmentos culinária e dressing”.  

 
 
Leia Mais 
 
Pesquisa detectou preferências 
 
Diego Peña, gerente comercial, de marketing e desenvolvimento de negócios da Unilever 
Foodsolutions, diz que para lançar uma marca, é necessário fazer inicialmente um estudo 
qualitativo. “Pesquisamos todas as sobremesas que eram consumidas no País e nos focamos nas 
preferidas”, conta. Segundo o executivo, o próximo passo é oferecer o produto pronto para chefes 
de cozinha de hotéis e restaurantes e ouvir a opinião dos profissionais. Dessa forma, é possível 
fazer alguns ‘ajustes’ no produto.  
 
A divisão food service da Unilever é uma das três maiores competidoras neste mercado e líder na 
categoria dressings (molhos como maionese e catchup). O portfólio do grupo conta com marcas 
como KnorrCica, Arisco, Maisena, Gradina, Hellmann's e agora Carte D'Or. Entre os carros-chefes 
do segmento, estão os atomatados, maioneses e caldos e temperos, que representam 90% das 
vendas.  
 
Segundo Peña, são produtos comprados em grande volume, o que garante maior rentabilidade 
para a Unilever. Para o executivo, as sobremesas são fortes candidatas a ficarem entre os itens 
mais vendidos da divisão. “Vamos continuar investindo na categoria sobremesas. Ano a ano, 
vamos aumentar a linha, que tem potencial para ficar entre os mais vendidos da nossa divisão”, 
conclui.  
 
Vendidos em embalagens de 800 gramas, o Petit Gateau e o Brownie rendem 15 porções e são 
vendidos a R$ 10,50 cada; os mousses vendidos em embalagens de 1 quilo custam R$ 19 ou R$ 
20 e rendem 70 porções; o Pudim, comercializado em embalagens de 1 quilo, rende 60 porções e 
custa R$ 10. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 5 abr. 2005,  Comércio, p. B-3 
 


