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Fornecedores de batata para grandes marcas como Fritex e Boa Vista resolveram diversificar os 
negócios partindo para a industrialização e vendendo o produto já processado. Já outros 
decidiram ampliar a base de clientes descobrindo, nos pequenos produtores de batata palha, um 
novo nicho em potencial.  

A direção da Cooperativa Agropecuária Castrolanda , localizada em Castro, no Paraná, acredita 
que a nova fábrica de batata frita e palha — de R$ 950 mil — irá agregar mais de 50% de valor 
ao negócio, que ainda está restrito ao fornecimento do produto como insumo. A produção inicial 
de batata processada será de aproximadamente 480 toneladas/ano (336 toneladas de batata tipo 
chips e 144 toneladas de palha). O volume responderá por cerca de 60% do total colhido pela 
cooperativa.  

As batatas processadas pela Castrolanda serão fornecidas para nove empresas, como a Fritex e a 
Boa Vista, que já compram o produto in natura , lavado e classificado. “Muitas empresas não têm 
condições de ampliar sua produção, por isso optamos por produzir com marcas próprias”, afirma o 
gerente de novos negócios da cooperativa, Gerson Medeiros. Além disso, a empresa vai atuar no 
mercado food service (alimentação fora do lar), fornecendo batatas fritas para restaurantes e 
hotéis.  

O faturamento da cooperativa, que tem mais de 500 associados, gira em torno de R$ 300 milhões 
por ano. Além de produzir batatas, a cooperativa possui uma área destinada ao plantio das 
sementes do tubérculo, reduzindo os gastos com importação.  

Hoje, a Castrolanda já produz 80% da semente utilizada em sua lavoura; o restante é importado 
da Holanda. A estimativa é de que em dois anos a produção atinja 100% da demanda.  

Até a conclusão da unidade de processamento, prevista para o final de 2003, a cooperativa 
continuará com o fornecimento de batata in natura para as grandes indústrias do setor.  

Agrícola FZ  

Além de fornecer batata in natura lavada e classificada para a marca líder do setor de 
industrializadas, a Elma Chips , a Agrícola FZ , localizada em Vargem Grande do Sul (SP) resolveu 
voltar-se também para as pequenas empresas que fazem a versão palha. Para as pequenas 
empresas, a Agrícola FZ vende o tubérculo que não passa no rígido controle de qualidade da Elma 
Chips, como batatas com pequenos defeitos ou coloração diferente, segundo o proprietário da FZ, 
Fernando Milan Sartori.  

Segundo Sartori, cerca de 10% do volume total de batata enviada à Elma Chips são devolvidos. 
Para a marca líder, são fornecidas cerca de 11 mil toneladas de batatas/ano, cerca de 15% do 
total processado pela Elma Chips, segundo estimativas da Agrícola FZ. Um dos fatores apontados 
por Sartori sobre a vantagem da parceria com a Elma Chips é o preço obtido. Segundo ele, o 
preço pago pela empresa é superior à média do mercado: de R$ 23 a R$ 30 a saca de 50 quilos 
contra a cotação habitual de R$ 20. A divisão de batatas garante uma receita anual da ordem de 
R$ 2 milhões. 

 

Leia mais: 



Marcas próprias batem as líderes 

As marcas próprias estão dominando também o mercado de batatas fritas industrializadas. Um 
dos atrativos é o preço do produto — cerca de 20% menor que o das grandes marcas.  

No segundo trimestre do ano, o volume de vendas de batata chips e palha com as marcas da rede 
Pão de Açúcar — Extra e Compre Bem — registraram incremento de 100%, se comparado a igual 
período de 2002. Já as vendas totais de batatas fritas industrializadas (incluindo as grandes 
marcas) registradas pela rede no período tiveram crescimento de apenas 20% no trimestre.  

As vendas de batatas fritas chips com a marca Extra já representam 24% do total comercializado 
no supermercado. A versão palha detém 38% de participação.  

Na rede Compre Bem, a marca própria responde por 29% do total das vendas de batatas chips e 
31% do volume total de batata palha.  

Diante disso, as grandes empresas— PepsiCo dona da Elma Chips e a Bauducco-Visconti detentora 
da marca Fritex— reduziram suas produções em razão da queda no consumo de alimentos 
considerados supérfluos, em decorrência da descapitalização da população economicamente ativa.  

Exemplo disso foi a Elma Chips, que reduziu as compras de sua fornecedora exclusiva, a Agrícola 
FZ, em pelo menos 15% este ano, passando de 13 mil toneladas em 2002 para as atuais 11 mil 
toneladas.  

A Fritex informou que não dispunha de dados para comentar o assunto.  
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