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Em sua estratégia de ampliar o foco no mercado interno, a Bertin Alimentos, divisão de 
negócios do grupo Bertin, estréia no segmento de pratos prontos à base de carne bovina. A 
empresa investiu R$ 30 milhões e quatro anos no desenvolvimento desses pratos, que não 
precisam ser refrigerados.  
 
A marca Pronto Sabor foi lançada ontem com três pratos - estrogronofe, carne com legumes e 
carne moída à bolonhesa - e chega ao mercado para concorrer tanto no segmento de 
alimentos refrigerados de empresas como Sadia e Perdigão quanto no de molhos.  
 
O diretor de mercado interno do Bertin, Durval Cavalcanti, disse que o lançamento "mostra o 
foco que a empresa vem dando para o mercado brasileiro nos últimos anos". Os produtos da 
nova linha, fabricados em Lins (SP), não precisam ser refrigerados e são acondicionados numa 
embalagem flexível esterilizável, fabricada com uma tecnologia conhecida como "pouch". Não 
têm conservantes e têm prazo de validade de um ano.  
 
O gerente de pesquisa e desenvolvimento do Bertin, Pedro Beloto, explicou que o que permite 
esse período de conservação fora da geladeira é o método de processamento dos alimentos. 
Preparados em altas temperaturas, eles passam por esterilização e são embalados a vácuo. O 
produto pode ser aquecido em fornos microondas ou em banho-maria.  
 
Segundo ele, inicialmente o produto estará disponível apenas no mercado doméstico, mas, o 
Bertin já prepara, em conjunto com clientes dos Estados Unidos e do Reino Unido, produtos 
que usam a mesma tecnologia. "Estamos em estágio avançado (de negociação) com clientes 
externos. (O lançamento) deve acontecer no curto prazo", disse Beloto. Também estão sendo 
desenvolvidos outros itens para o mercado interno.  
 
Inicialmente, a produção da nova linha do Bertin vai depender da demanda, segundo Durval 
Cavalcanti. Hoje, a empresa fabrica 30 embalagens por minuto, mas a capacidade é de 40 por 
minuto.  
 
Além dos pratos prontos, a Bertin Alimentos também está colocando no mercado doméstico 
uma linha de cortes bovinos in natura embalados chamada Petit. A característica dessa marca 
é a carne de animais jovens, cruzamento das raças Nelore e Red Angus, explicou Cavalcanti.  
 
O executivo observou que a exportação de produtos de carne bovina sempre teve peso maior 
nos negócios do grupo Bertin, que faturou R$ 3,8 bilhões em 2005. A partir de 1997, porém, a 
empresa traçou uma estratégia para crescer no mercado doméstico, com alimentos. Há seis 
anos, a venda no mercado interno respondia por 15% a 20% do faturamento do segmento de 
alimentos. Hoje, responde por 40%, informou Cavalcanti.  
 
Ele afirmou que a empresa busca equilibrar o peso do mercado externo e interno no 
faturamento e reconheceu que os negócios no mercado nacional reduzem a dependência das 
exportações, às vezes sujeitas a restrições, como ocorre neste momento com alguns Estados 
do país por causa do ressurgimento da aftosa. "O mercado interno ajuda a absorver eventuais 
dificuldades".  
 
O executivo avalia, de qualquer forma, que o potencial de crescimento é grande no mercado 
interno devido à forte pulverização e ausência de marcas. "Esse é um segmento em que ainda 
há muita informalidade", admitiu.  
 
Só no ano passado, as vendas da Bertin Alimentos aumentaram 45,8% no mercado brasileiro. 
Para este ano, a perspectiva é de uma ampliação de 12% no faturamento, segundo Durval 
Cavalcanti. 
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