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Para atender às expectativas de gigantes como McDonald's e Habib's, os fornecedores precisam 
incluir muito mais do que qualidade em seu portfólio de produtos. A conquista desses clientes 
depende da construção de um relacionamento no qual o fornecedor se dispõe a desenvolver 
produtos específicos, adaptar-se às mais exigentes normas de qualidade, investir em tecnologia 
de processos e trabalhar duro para satisfazer clientes que demandam atenção 24 horas por dia, 
sete dias por semana. "O fornecedor faz parte do nosso negócio. Sem o empenho dele não há 
como atendermos o mercado", avisa Celso Cruz, diretor de compras e qualidade do McDonald's, 
rede de fastfood que faturou R$ 2,1 bilhões no Brasil em 2005 e atende 1,5 milhão de 
consumidores por dia em 1.197 pontos. 
 
Uma das empresas que aproveitaram o bom relacionamento com o McDonald's para ampliar seu 
mercado foi a Sadia. A idéia era fornecer uma parte do frango consumido pela rede. A 
concorrência foi aberta quando a rede percebeu que precisava de um fornecedor local para esse 
tipo de matéria-prima. Na disputa pela conta, a Sadia teve de entender o que o cliente queria e 
investir em processos para entregar produtos padronizados e de altíssima qualidade. Os filés de 
peito de frango, por exemplo, têm o mesmo tamanho e peso, o que exige capacitação técnica 
para a criação dos animais e equipamentos e processos adequados para o corte. "A ampliação do 
cardápio da rede abriu uma oportunidade para nós. Então investimos para atender esse cliente", 
diz Roberto Denuzzo, gerente de food services internacional da Sadia. 
 
Ele conta que figurar no seleto grupo de fornecedores do McDonald's exige muita dedicação. 
Afinal, a concorrência é acirrada e grandes empresas brigam pela conta. "Somos auditados pelo 
cliente, que visita nossas instalações para saber se os frangos estão sendo criados dentro dos 
padrões globais estabelecidos por ele." Além de fornecer o que o cliente pede, a Sadia trabalha no 
desenvolvimento de produtos específicos. O último exemplo foi a criação do hambúrguer de 
calabresa, cuja aceitação é considerada um sucesso pelo cliente. O esforço para satisfazer a rede 
já rendeu à Sadia o título de fornecedor mundial do McDonald's, o que abriu portas para a 
companhia no mercado global. "Vendemos produtos de frango para lojas na América Latina, 
Europa e Japão", revela o gerente. 
 
A oferta de produtos diferenciados também foi determinante para a Perdigão na hora de fisgar a 
rede de comida libanesa Habib's - que tem mais de 250 restaurantes no Brasil. A indústria 
identificou que a rede precisava de um tipo especial de calabresa para a produção de pizzas, e 
procurou-a com a oferta de um produto diferenciado. "Desenvolvemos uma massa especial para 
que só o Habib's tivesse aquele sabor de lingüiça. Além disso, mudamos o formato da peça para 
que não haja perda no corte, aumentando a rentabilidade", explica Marizilda Naban Guerra, 
gerente nacional de food services da Perdigão. 
 
Mauro Saraiva, diretor de produção da cozinha central do Habib's, avisa que o segredo está em 
oferecer qualidade, capacidade de produção e preço. "Além disso, o fornecimento envolve 
atendimento especial porque abrimos os restaurantes todos os dias do ano". Para ele, qualquer 
empresa idônea, que atenda às exigências básicas da rede, tem chances de entrar para a lista de 
fornecedores. "Temos a vocação para desenvolver as empresas que suprirão as nossas 
necessidades. Quando temos interesse, até ajudamos o fornecedor a se capacitar", argumenta. 
 
Foi o que aconteceu com a compra dos brinquedos para a promoção Bibchinhos, que inclui no 
lanche infantil um bicho de pelúcia. "Preferimos desenvolver um fornecedor local a importar da 
China", conta Saraiva. Quem levou vantagem por se dispor a criar as pelúcias com design do 
Habib's e a um preço que fizesse sentido para a rede foi a empresa paranaense B&B Brinquedos. 
"Com a ajuda do nosso cliente, conseguimos negociar com os fornecedores de matéria-prima e 
reduzir os custos para produção. Com ele, também aprendemos que nosso lucro estaria na 
diminuição das perdas durante a fabricação", afirma João Barbosa Teixeira, dono da B&B. 



 
Foi em 2003 que a rede de restaurantes apostou na capacidade da B&B para produzir as pelúcias 
para uma de suas promoções. Até então a fábrica produzia 600 mil brinquedos por ano. "Naquela 
época, fomos contratados para fabricar 350 mil peças para a campanha. O sucesso foi tão grande 
que em quatro meses tivemos de produzir 1,5 milhão", lembra Teixeira. 
 
"Investimos em maquinário e partimos para a produção de 1 milhão de pelúcias. Hoje somos 
capazes de produzir 3 milhões de peças por ano", comemora o proprietário da B&B. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 mar., 1 e 2 abr. 2006, Especial Franquias, p. F2. 
 


