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As gôndolas de enlatados nunca mais serão as mesmas. A coincidência entre a saída da 
americana Heinz do Brasil e a crise de marcas tradicionais de derivados de tomates e conservas 
vegetais está provocando uma verdadeira revolução no setor. Ao mesmo tempo em que Parmalat 
(marcas Parmalat e Etti) e Cirio (Cirio e Peixe), com problemas financeiros, começavam a reduzir 
produção e entregas, abrindo espaço para produtos regionais, a Heinz desistiu de sua operação no 
país, e sua parceira na joint venture Alimentos Premium do Brasil, a chilena Iansa, ameaça fazer 
o mesmo, vendendo a controlada Sofruta. 
 
"Esse é um tema que está em avaliação, porque a matriz olha de maneira crítica a operação no 
Brasil", diz Gerardo Wendler, diretor-geral da Sofruta. "Se houver um bom comprador, acho que a 
empresa pode ser vendida." Segundo fontes do mercado, as marcas Etti e Peixe também estariam 
à venda, embora os candidatos a compradores temam complicações jurídicas futuras, já que os 
dois grupos italianos são alvos de processos e disputas financeiras. Na prática, as empresas 
nacionais estão conseguindo ocupar os espaços das concorrentes sem precisar comprá -las. 
 
"Temos conversado com instituições financeiras que representam essas empresas, mas no 
primeiro momento não há um interesse nas aquisições", diz Gilson Brunelli, diretor comercial da 
Quero Alimentos, líder em conservas e polpa de tomate. A empresa, considerada um fenômeno de 
mercado pela agressividade comercial, cresceu 35% no ano passado e o diretor prefere não 
associar a boa performance à crise dos competidores. "Tínhamos programado crescer novamente 
35%, sem contar com a crise da Parmalat, mas estamos muito acima do planejado este ano." 
 
A Brasfrigo, assim como empresas regionais de menor porte, não esconde que considera o 
momento uma oportunidade para compensar as dificuldades enfrentadas pelo setor de alimentos 
nos últimos anos, por conta da queda de poder aquisitivo dos consumidores. A empresa, que 
pertence ao Banco Minas Gerais, obteve aumento de vendas de 50% no primeiro bimestre do ano, 
depois de ter crescido apenas 6% em todo o ano passado, fechando 2003 com faturamento de R$ 
254 milhões. 
 
A principal marca da Brasfrigo, Twist, já tirou a vice-liderança da Etti em conservas, segundo o 
diretor comercial, Paulo Roberto Miessa. "Felizmente houve uma coincidência e esse vácuo no 
mercado aconteceu quando tínhamos acabado de dobrar a nossa capacidade de produção", diz o 
diretor. "Se considerarmos apenas a previsão de aumento de PIB, iríamos crescer de 5% a 6% 
este ano, mas, com essa desestruturação do setor, podemos expandir em até 30%." De olho em 
outros segmentos de enlatados disputados pelas concorrentes em crise, a Brasfrigo decidiu 
investir R$ 5 milhões na pesquisa e desenvolvimento de produtos. 
 
Miessa acredita que o ranking das marcas de enlatados vai mudar muito neste ano. A Unilever, 
que ainda detém metade do mercado de derivados de tomates, já declarou que as conservas 
vegetais não são foco da mu ltinacional, embora mantenha nas gôndolas as marcas Jurema e 
Jussara. A Arisco, também da anglo-holandesa, visivelmente vem investindo mais em outras 
categorias de produtos, como macarrão instantâneo, refresco e maionese, do que em enlatados. 
 
Mas a grande revelação do mercado é a Quero, que promete agora levar o mesmo sucesso para 
as embalagens tetra pak. "Acabamos de comprar o que há de mais moderno em equipamentos 
tetra pak", diz Brunelli. "Nos últimos três anos, duplicamos a nossa fábrica." A empresa, que 
pertence à familia Pauletti, estaria enfrentando agora novos competidores, recém-chegados ao 
mercado. Além disso, lembram os executivos do setor, as marcas da Parmalat e Cirio ainda são 
encontradas nas gôndolas em algumas regiões do país. "Eles tem estoques e continuam 
operando", observa Wendler, da Sofruta. "Ainda há muito produto Parmalat em São Paulo, por 
exemplo." 
 



Apesar de a movimentação no mercado ter gerado oportunidade para empresas como Quero e 
Brasfrigo, de marcas e preços intermediários, o mercado brasileiro de derivados de tomates vem 
sofrendo com a estagnação nos últimos anos, lembra Wendler, atribuindo à recessão da economia 
a desilusão das multinacionais com seus investimentos no país. A joint venture com a Heinz, 
segundo ele, não prosperou porque as vendas caíram. "Com a qualidade que eles queriam, os 
custos eram altos, e não havia como chegar ao resultado esperado", diz. Depois de um ano e 
meio de operação, a produção da famosa marca de ketchup foi interrompida em dezembro e os 
estoques do varejo começam a chegar ao fim neste mês. O executivo que tinha a missão de 
desenvolver a marca no país, Miguel Rios, foi transferido para a Colômbia. 
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