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O segmento de comida pronta (conhecido pela expressão inglesa food service) tem se 
consolidado como um setor obrigatório de investimento das indústrias alimentícias 
brasileiras. Um dos fatores que o fazem tão vantajoso é a capacidade de absorver o 
aumento dos preços acima dos índices de inflação. Em 2003, o acumulado do ano de 
preços foi de 9,11%, em 2004, 11,11% e, no ano passado, os preços do food service 
acumularam aumento de 6,8% segundo dados da Fipe. Para Edmundo Klotz, 
presidente da Associação Brasileira de Indústrias de Alimentação (Abia), o varejo tem 
usado estratégias como as marcas próprias para baixar os preços na negociação.  
 
Para Marcelo Cereser, superintendente da Castelo Alimentos , líder nacional na 
produção de vinagres, o food service é uma alternativa à dificuldade da indústria de 
negociar com o varejo. “Com a concentração das redes de supermercado em três 
grupos, o varejo ganhou força de manobra nas negociações, pressionando a indústria 
alimentícia”. A empresa fornece vinagre para a fabricação dos molhos prontos da 
Hellman’s e faz marcas próprias para diversas redes de supermercado, porém encontra 
dificuldade em negociar a marca Castelo. Para Cereser, apesar do setor de food service 
ser exigente, é mais fácil comerciar. A Alimentos Castelo está há mais de dez anos no 
setor, tem contrato com grandes redes como América, Almanara e Viena. Atualmente, 
a Castelo está ampliando o seu mix de produtos e inclui no seu portfólio de molhos 
prontos nos sabores Rosé, Caesar, Iogurte e Italian Light.  
 
Na McCain , alimentos congelados com fábrica na Argentina, o food service representa 
80% do faturamento, segundo Fabiana Cruz da Silva, gerente de food service no 
Brasil. Para tanto, a empresa conta com mais de 60 distribuidores e, além do Sudeste, 
tem boa inserção no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para incrementar as vendas, a 
empresa aposta em lançamentos. “Em 2005, a Mccain investiu em uma nova planta, 
também na Argentina, para as batatas smile e bolinha que eram produzidas na 
Europa. Assim aprimoramos nossa logística no mercado brasileiro, agilizando os prazos 
de entrega, fundamental para atender o food service”. Com exclusividade para a rede 
Giraffas, a McCain trouxe para o Brasil uma linha de sobremesas. A empresa também 
estabeleceu parceria com Varig que serviu a linha de aperitivos nas pontes áreas São 
Paulo-Rio. Os aperitivos foram tão bem aceitos no Brasil que estão em teste na 
Argentina e no Chile e há planos de levá-los para a Colômbia.  
 
Em 2006 a empresa pretende manter o mesmo nível de crescimento, cerca de 10%. 
Para isso tem programado outros lançamentos, como a batata Horneables e novas 
opções de embalagens para os vegetais. Ainda estão previstas duas novas fábricas; 
uma a ser inaugurada na China e outra em construção na Índia. A McCain fecha 2005 
com crescimento de 12% no food service e 50% no varejo, de atuação mais recente. 
 
Já a Sakura , investe na equipe de vendas para responder às demandas específicas das 
grandes redes de alimentação. “Nós até criamos produtos específicos para alguns 
clientes grandes”, afirma Cristiane Shimura, gerente de food service da empresa. 
 
Para Caio Gouveia, coordenador do setor de food service da Abia, e responsável pela 
divisão na Nestlé , existem diferenças entre atender o varejo e food service. “Em 
primeiro lugar é preciso chegar nos mais de um milhão de estabelecimentos, é um 
mercado muito pulverizado. Para isso é preciso investir em logística”. Gouveia afirma 
também que é necessário ter uma linha de produtos com possibilidade de variação de 
volume. O comprador ser uma pessoa jurídica, também cria algumas exigências. Ele 



acredita que para atender a esse segmento é preciso investir em tecnologia e revisar 
os parques. 
 
O mercado mais promissor, no entanto, no que diz respeito ao food service atualmente 
são as escolas e hospitais. Esse será o tema central de encontros e discussões da Abia 
ao longo deste ano. Segundo Enzo Donna, diretor da empresa de logística Fast Food , 
as empresas já estão se movimentando para garantir inserção no mercado de 
alimentação de estudantes. “O food service cresce porque a mulher está no mercado 
de trabalho, já representam 43% da população economicamente ativa, não há tempo 
para cozinhar. A tendência é que a alimentação passe a ser função da escola como nos 
Estados Unidos e Europa”. 
 
O food service vem crescendo anualmente uma média de 12,5% desde 1995, num 
total de 225,8%. Nesse mesmo período, as vendas no varejo alcançaram 118,3%. E, 
enquanto nos Estados Unidos o consumo de alimentos fora do lar representa 52% da 
renda para alimentação do trabalhador, no Brasil esse mesmo gasto é de no máximo 
28%. São produzidos R$ 35 bilhões em gêneros alimentícios, distribuídos em 1,2 
milhões de pontos de vendas, segundo dados da Abia. 
 
O faturamento da Nestlé com a venda de alimentos industrializados para o setor de 
food service é da ordem de 6 bilhões de francos suíços, o equivalente a cerca de R$ 15 
bilhões, 7,5% do faturamento mundial da empresa. Só no Brasil, a divisão lança uma 
média de 10 produtos por ano direcionados a este setor. Na Unilever, o setor de food 
service é responsável por 10% do faturamento da empresa, que em 2004 correspondia 
a R$ 8,6 bilhões. Em 2005 a Unilever lançou a linha de sobremesas CarteD’Or, com 
planos de liderar as vendas para o segmento. 
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