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Depois dos pratos prontos, agora é a vez dos semiprontos brilharem nas gôndolas e nos planos 
estratégicos das indústrias de alimentos nacionais. O alvo é atender as consumidoras que 
atualmente trabalham fora do lar e dispõem de pouco tempo em casa, mas que insistem em 
manter a tradição de cozinhar para a família. Enquanto as vendas de semiprontos crescem até 
30% ao ano, dependendo da categoria, o faturamento da indústria alimentícia como um todo 
avançou 8% em 2002.  
 
Segundo o coordenador do Programa de Administração de Varejo (Provar) , Luiz Paulo Lopes 
Fávero, as indústrias buscam atender às necessidades dos consumidores e, com isso, criam nichos 
de mercado ainda inexplorados. “Produtos diferenciados atendem os consumidores de forma 
individualizada.”  
 
De olho nessa nova tendência de mercado, a Yoki Alimentos acaba de lançar a mistura pronta 
para Bolinho de Chuva, licenciada com a turma do Sítio do Pica-Pau-Amarelo. Foram investidos R$ 
500 mil no desenvolvimento do produto que faz parte do mercado de misturas para bolos, que 
movimentam R$ 200 milhões e 45 mil toneladas/ano. “As mulheres que contribuem com a renda 
mensal familiar precisam de produtos práticos para continuar agradando a família mesmo 
trabalhando fora”, afirma o vice-presidente da empresa, Gabriel Cherubini.  
 
Antes mesmo de industrializar a receita tradicional das vovós, a Yoki lançou a mistura pronta para 
empanar à milanesa.  
 
Segundo Cherubini, o produto contribui com a estratégia da empresa de agregar valor a linha de 
farináceos e grãos, seguindo a tendência de mercado dos produtos prontos e semiprontos.  
 
A direção da Yoki estima ampliar o faturamento entre 10% e 12% este ano com os novos 
produtos e o relançamento de antigas linhas de alimentos da marca, que ainda estão em fase de 
análise de mercado.  
 
No ano passado,a Yoki faturou cerca de R$ 280 milhões.  
 
Mistura para bolos  
 
A Dona Benta Alimentos também aposta no segmento de misturas prontas. Ela foi a pioneira no 
lançamento dos chamados bolinhos de chuva no ano passado.  
 
Em 2000, a empresa lançou as misturas para bolo com embalagens diferenciadas.  
 
Segundo o gerente de negócios da Dona Benta, Luis Genari, a entrada da empresa no segmento 
fez com que o setor registrasse uma expansão de 25%, entre 2000 e 2002. “Nós ajudamos a 
fazer o mercado crescer como um todo. Agora somos líderes do segmento com 25% de 
participação.”  
 
Para Genari, os consumidores optam pelos produtos da empresa pela praticidade no preparo e 
também em função de diversificar os sabores.  
 
“Hoje, a mulher que trabalha fora de casa também quer proporcionar coisas diferentes para a 
família. Geralmente ela faz os sabores tradicionais de bolos, mas com as misturas, pode variar 
ainda mais. Isso potencializa o consumo.”  
 
Quanto aos bolinhos de chuva, Genari afirma que o crescimento acontece mês a mês. Já há sete 
sabores, inclusive fubá e chocolate, lançados no segundo semestre do ano passado.  



 
“Nós temos também uma versão sazonal, com sabor panetone. Fez tanto sucesso no ano passado 
que vamos relançar.”  
 
Sobremesa instantânea  
 
A Dr. Oetker lançou no ano passado o Creminuto, sobremesa em pó instantânea que não precisa 
ir ao fogo e está pronta em três minutos. A empresa está de olho em um mercado que fatura 
cerca de R$ 200 milhões/ano e cresce 10%.  
 
A Dr. Oetker pertence ao grupo alemão Oetker. No Brasil, a empresa comercializa misturas para 
bolos, tortas doces e salgadas, sobremesas, sorvetes, chanti-neve, produtos de confeitaria, 
salgados — pão de queijo, snacks — e chás.  
 
A empresa tem hoje capacidade de produção de 20 toneladas/mês e o faturamento da empresa 
ficou em mais de R$ 90 milhões no ano passado.  
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