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Poucos meses depois de a Sadia desistir do mercado de sanduíches prontos, a Twin 
Brasil inaugura no próximo dia 2 uma fábrica em Jacareí (SP) com capacidade para 
produzir 20 mil unidades ao dia. A saída da gigante e o investimento de R$ 3 milhões 
feito por uma jovem e pequena empresa é emblemático dos movimentos no setor de 
produtos prontos para consumo individual - um mercado crescente e estratégico mas, 
segundo consultores, cheio de armadilhas. "As grandes empresas têm interesse no 
segmento, mas não conseguem ter a mesma agilidade das pequenas", diz Cláudio 
Correra, diretor da MPP, consultoria especializada em fast food e conveniência. 

"Teríamos feito o investimento mesmo se a Sadia não saísse do mercado", sustenta 
Hermano Borghoff, sócio da Twin. "O interesse da Sadia foi um indicativo de que o 
mercado existe. E nós já sabemos como ter lucro nele." A Sadia não respondeu às 
solicitações de entrevista, mas o consultor acredita que a dificuldade das grandes 
empresas, como ela, é lidar com um prazo de validade curto para entregas muito 
pulverizadas. O preço final acaba pouco competitivo em relação às concorrentes 
menores, de fundo de quintal, que não pagam impostos nem seguem padrões mais 
rígidos de segurança alimentar. 

No caso das sobremesas, segundo Correra, a mesma Sadia vem obtendo sucesso com 
as sobremesas Miss Dayse - que até hoje contariam com uma estrutura logística 
separada, supervisionada pelo antigo dono da empresa vendida à Sadia. No mercado, 
há rumores de que a Nestlé também estaria de olho no mercado de sobremesas 
prontas e congeladas, seguindo a tendência de oferecer produtos individuais com um 
ar artesanal, mas qualidade e escala industriais. A multinacional suíça não confirma a 
informação, mas uma fonte do varejo diz que a empresa estaria preparando o 
lançamento de um pavê pronto para consumo. 

No Brasil deve repetir-se a tendência, observada em outros países, de no primeiro 
momento as empresas menores e regionais serem ma is bem-sucedidas neste nicho do 
que as multinacionais, acredita Correra. Essas empresas, porém, devem acabar 
compradas pelas grandes, a exemplo do que aconteceu com a Miss Dayse.  

A linha Sandwicheria Sadia foi lançada há exatamente dois anos, de olho no 
crescimento do mercado de sanduíches naturais, que tendem a substituir produtos de 
fast food menos saudáveis. Foram lançados cinco tipos de recheios, com queijo e frios 
produzidos pela empresa - que na época anunciou a novidade como mais um passo em 
busca de diversificação e valor agregado.  

Só em sanduíches prontos vendidos em lojas de conveniência, Borghoff calcula que 
exista um mercado de 25 mil unidades por dia. A Twin fornece para as principais redes 
de postos de gasolina, além de redes de supermercados como o Pão de Açúcar. Depois 
dos sanduíches, que representam 80% das vendas, a empresa pretende lançar sopas, 
salgados assados, sobremesas e saladas de frutas. 

O limite do cardápio, admite Borghoff, é o prazo de validade. "Fica impossível fazer a 
distribuição se o prazo for menor que 12, 15 dias", diz o empresário, que atualmente 
distribui produtos no eixo Rio-São Paulo e pretende em breve entrar nos mercados de 
Salvador e Belo Horizonte. A fábrica da Twin vai dispor de uma tecnologia de produção 



com atmosfera modificada, que garante uma vida mais longa aos sanduíches. Este é o 
grande trunfo das empresas maiores em relação aos competidores informais, acredita 
Borghoff. 
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