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Empresa canadense analisa aquisições na área de sucos e congelados, como massas e pizzas. 
A canadense McCain quer expandir sua atuação no mercado brasileiro com uma operação 
local. A empresa atualmente estuda aquisições no País na área de produtos congelados (como 
pizzas e massas), frescos e sucos prontos, disse o diretor-geral da McCain do Brasil, Bruno 
Stierli, ressaltando que tem sob análise duas empresas. Stierli estima iniciar negociações 
dentro de um mês e fechar a transação até o final do ano. O executivo mantém em sigilo 
maiores detalhes do negócio, mas informou que a matriz não impôs um limite para o 
investimento a ser feito aqui. "O cartão está desbloqueado (brincou). É preciso apenas que o 
negócio esteja dentro do escopo da companhia: crescer na área de congelados e frescos, que é 
o nosso ambiente natural", ele informou, sem revelar os números.  
 
Líder mundial na fabricação de batatas pré-fritas congeladas e produtora também de flocos 
para purê, vegetais, sucos, pizzas e aperitivos congelados, a futura aquisição é parte da 
estratégia global de crescimento da McCain, que vem sendo implantada há cerca de dois anos.  
 
"A empresa busca novas oportunidades para levar sua marca para outras categorias de 
produtos." O mercado nacional é atrativo para a companhia porque apresenta aspectos 
positivos do ponto de vista de proteção do investimento estrangeiro e do potencial de consumo 
para produtos congelados, disse Stierli. "São cerca de 40 milhões de pessoas com acesso a 
freezers e microondas no País e estilo de vida que demanda a conveniência de congelados e 
produtos prontos."  
 
Somente o mercado de batatas pré-fritas congeladas, que responde por cerca de 90% do 
negócio da McCain no Brasil e na América do Sul, cresceu em torno de 17% nos últimos 12 
meses, alcançando aproximadamente US$ 120 milhões, segundo Stierli. A empresa canadense 
lidera o ranking local, com mais de 60%, informou. A McCain Brasil deverá encerrar em junho 
seu ano fiscal com alta de 22% nas receitas, para cerca de US$ 70 milhões, disse o executivo. 
"Os hábitos de consumo, principalmente por causa da presença cada vez maior da mulher no 
mercado de trabalho, têm levado ao desenvolvimento dessa categoria."  
 
A McCain brasileira é abastecida pela fábrica da empresa localizada em Balcarce, próxima a 
Mar Del Plata, na Argentina, com capacidade para 170 mil toneladas por ano e operação em 
torno de 60%. A unidade vende no País 60% da produção, volume que já chegou a 80% e 
diminuiu conforme as ampliações de limite de capacidade e a conquista de novos mercados. 
Desde o ano passado, por exemplo, a empresa tem exportado com regularidade para a África 
do Sul e vende também para a Venezuela e Colômbia, além de abastecer o Mercosul, entre 
outros países da América do Sul.  
 
Investimento na fábrica  
 
A fábrica argentina, que já teve aporte de US$ 160 milhões desde o início das operações, em 
1994, receberá US$ 6 milhões em investimentos este ano, informou o gerente-geral da McCain 
Argentina, Enrique Sanchez Acosta. Ele disse que o aporte será aplicado em simplificação de 
processos para tornar a unidade mais competitiva e eficiente, como os US$ 2 milhões que 
serão investidos somente em equipamentos que separam partes das batatas com defeitos.  
 
Além disso, a companhia implanta até outubro uma terceira linha para lavar batatas que 
suprirão a produção de especialidades - batatas pré-fritas com formatos diferenciados, como a 
rissolée, smiles e noisettes -, deixando essa unidade independente. O investimento é de US$ 3 
milhões. Hoje, para fazer as especialidades a empresa tem de interromper parte da fabricação 
de batatas pré-fritas nos formatos mais tradicionais, como o palito, segundo Acosta.  
 
A linha de especialidades, inaugurada em meados de 2005 e com capacidade para 1,5 
tonelada por hora, cujo investimento somou US$ 5 milhões, é uma das apostas da McCain 
para alavancar o consumo de produtos diferenciados, de maior valor agregado, no mercado 
sul-americano, já que a produção está mais próxima do consumidor, tanto o varejo quanto o 



setor de food service, o principal cliente da companhia. Com 61 fábricas espalhadas por 
diversos países, antes as especialidades eram importadas da unidade da McCain na Bélgica, 
disse a coordenadora de controle de qualidade e de desenvolvimento de novos produtos da 
McCain Argentina, Graciela Funes Ruiz.  
 
A McCain abastecia a América do Sul por meio de suas unidades no Canadá e na Europa, antes 
da instalação da fábrica na Argentina, país escolhido por causa das condições climáticas que 
possibilitam o cultivo de batatas mais adequadas aos padrões da companhia canadense, disse 
Acosta.  
 
Na Argentina, a empresa mantém também cultivo de batata na região da Patagônia, num total 
de 600 hectares. A produção própria, entretanto, abastece apenas 10% das suas 
necessidades. São 300 mil toneladas por ano no total e contratos com mais de 100 produtores 
locais. "O nosso negócio não é plantação. Tivemos de ter cultivo próprio por causa da crise na 
argentina, que limitou o abastecimento. Mas a idéia é que o fornecimento venha 100% de 
produtores", disse Graciela. No país, a empresa tem também nove armazéns para o produto in 
natura. Juntos, eles somam capacidade para cerca de 100 mil toneladas de batatas frescas, 
utilizadas na entressafra.  
 
A McCain, fundada há 49 anos, é uma empresa familiar de capital fechado, com faturamento 
em torno de US$ 6 bilhões por ano, 61 fábricas, 20 mil funcionários e presente em 110 países. 
Em 2005, as vendas na América do Sul cresceram 15%, para US$ 110 milhões, disse Acosta, 
que espera 8% de elevação neste ano, em decorrência da ampliação da demanda por produtos 
congelados.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 maio 2006, Indústria, p. C-2. 


