


A In Loco Foods é uma empresa sob a tutela de dois experientes

executivos do mercado de panificação, food service e varejo

tradicional, com mais de 25 anos de experiencia gerindo equipes de

marketing, vendas e canais de distribuição.

Com sólido relacionamento em mais de 150 distribuidores em todo o

território nacional, somos especialistas em prospectar novos mercados

e nossa proposta é levar através da plataforma de marcas da In Loco

Foods novos conceitos, marcas e produtos aos canais de food service,

varejo tradicional, farma e verde em âmbito nacional e internacional.



Hands-on executivo conhecido por execução de 
planejamento estratégico. Efetiva experiência em criar e 
construir equipes sólidas abraçadas por estratégias criativas 
com um objetivo principal: alcançar resultados superiores.

Habilidade no desenvolvimento de planos estratégicos 
visando ocupação do território, fortalecimento e visibilidade 
de marcas, portfolio, posicionamento de mercado, 
definição de canais de vendas, política comercial, margens, 
faturamento e ebit no horizonte de 5 anos.

Características predominantes em relacionamentos (interno 
e externo), negociação e gestão de pessoas (contratação, 
desenvolvimento e acompanhamento).

Especialista em formação, desenvolvimento e orientação para alta 

performance de equipes, gerência geral, desenvolvimento 

organizacional, crescimento / desenvolvimento do território, 

planejamento estratégico e execução.

Vivência em outros mercados: América do Sul, Central e 
México; França, Suíça e Inglaterra. Vivência em feiras 
internacionais ligadas a Panificação: Europain, Anuga e IBA.

Marcus César Soares

Profissional com mais de 25 anos de atuação no
mercado de alimentos: produtos prontos para
consumir e produtos para transformação e matéria-
prima – varejo, padarias, confeitarias e food service,
nos canais distribuidores, indústrias, supermercados,
cash and carry e atacados em território nacional.



➢ Graduado em Adm Empresas pela PUC – Campinas (1990)

➢ Pós graduado em gestão global pelo INPG – Instituto 
Nacional de Pós Graduação. (1994)

➢ Pós graduado em marketing e negócios internacionais 

pelo IPEP – Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa. (2004)

➢ M.B.A. em gestão de negócios e varejo pela Esalq/USP 
(2019)

➢ Advanced Business Strategy – Univ. de La Verne – USA 
(2019)

Especialista em gestão de distribuidores, distribuição e prospecção 

de novos mercados, negociação com clientes de grande porte, 

elaboração e aplicação de programas de treinamento de vendas 

(equipes diretas e indiretas), elaboração e execução de 

planejamento estratégico, P&L, budget e forecasts.

Vivencia em feiras internacionais, desenvolvimento de 
estratégias de ocupação de mercado, gestão de 
Marketing B2B/B2C. 

Maurício J M  Franco

Mais de 30 anos de sólida carreira em marketing
e vendas desenvolvida em corporações de
grande porte como BRF (Sadia), JBS (Pena
Branca) e ABF (Fleischmann/ABBRASIL).
Em sua última experiencia profissional estruturou
e implementou o canal vendas diretas B2B

Padaria na ABBRASIL em território nacional.



PORTFOLIO DE 
PRODUTOS 



Lanchonetes 

330.000 pdvs

Restaurantes

320.000 pdvs

Sorveterias

100.000 pdvs

Padarias

60.000 pdvs
Hotéis

28.000 pdvs
Redes

18.000 pdvs

Conveniência

5.000 pdvs

Rotisserie

5.000 pdvs

C&C

2.000 pdvs
Catering + Navios

6.000 pdvs

CANAIS DE VENDAS BRASIL

A In Loco tem acesso a mais de 150 

distribuidores no Brasil – Varejo e 

Food Service; contamos com mais 

de 25 Rep.Vendas na geografia 

brasileira;



Em parceria com o Operador 

Logístico Nakombi, a In Loco 

Foods conta com um sistema 

moderno de armazenagem 

e distribuição a partir do 

Rodoanel de São Paulo, local 

estratégico, para que  nossos 

clientes sejam atendidos 

com eficiência e agilidade;

Nosso escritório comercial e

administrativo esta localizado em

Jundiai, cidade há 40 minutos de São

Paulo, trazendo a In Loco Foods

agilidade no alcance as principais

rodovias e aeroportos de São Paulo

no deslocamento as regiões no Brasil.
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Chanty Coco 
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