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Grupo Bunge foi à mídia para explicar o que faz, ficou mais conhecido e suas ações valorizaram-se 
12%  
 
Faltava pouco para comemorar o centenário de operações no Brasil. Os negócios já rendiam 
faturamento superior a R$ 10 bilhões por ano, e a companhia empregava quase 15 mil 
funcionários. Parecia tudo perfeito. Mas não era. O Grupo Bunge, que nasceu na Holanda em 1818 
e veio para o País em 1905, não tinha sua marca reconhecida pelos brasileiros. Apesar de ser o 
quarto maior exportador e um dos maiores conglomerados de alimentos e fertilizantes para 
agricultura, a Bunge era um nome praticamente desconhecido para o consumidor brasileiro.  
 
Em julho de 2002, apenas 2% de uma amostra de consumidores entrevistados lembrava-se 
vagamente de já ter ouvido a palavra Bunge. Ainda assim, era à custa de muitas dicas. Essa 
constatação deixou os executivos da Bunge Brasil abismados. "As pessoas não conheciam a marca 
corporativa, apenas os produtos da empresa. Às vezes, quem se lembrava do nome Bunge não o 
associava à sua atividade, tampouco sabia o que fabricava. Já ouvimos dizer que Bunge era 
marca de comida para cachorro e de hambúrguer", conta o diretor de comunicação corporativa da 
Bunge Brasil, Adalgiso Telles.  
 
O sobressalto dos executivos não podia ser diferente. A Bunge carrega algumas das marcas mais 
tradicionais do mercado brasileiro. Delícia, Primor, Mila (margarinas), Soya (óleo de soja e 
margarina), Salada (óleos), Sol, Boa Sorte (farinha e misturas para bolo), Petybon (macarrão), All 
Day (suco) e Maionegg's (maionese) estão no segmento de alimentos; IAP, Manah, Ouro Verde e 
Serrana, no ramo de fertilizantes.  
 
A pesquisa foi realizada naquele mês, nas capitais de São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco, 
quando a Bunge Brasil estava em fase final de reestruturação. Surpreendido, o grupo arregaçou 
as mangas e partiu para uma batalha de marketing, em 18 de maio de 2003, com o lançamento 
da campanha nacional (ainda no ar) em TV, rádio, revistas, jornais, outdoors e outros meios de 
comunicação que pudessem incutir a marca Bunge na cabeça dos brasileiros.  
 
Integração  
 
Sob o comando da agência Talent, a ação é a primeira campanha institucional da Bunge, no Brasil 
e no mundo. Em um filme de 1 minuto, com três versões de 30 segundos, a agência mostra todas 
as áreas de atuação da companhia, dos fertilizantes para agricultura aos produtos que chegam à 
mesa. O logo da multinacional também ganhou destaque em um canto estratégico das 
embalagens.  
 
Com o mote "Bunge. Cuidando de tudo pra você, do campo até sua mesa", a empresa tem o 
objetivo de fazer com que o consumidor identifique na marca uma fabricante que cuida de toda a 
cadeia produtiva. Como se percorresse o caminho do plantio à mesa do consumidor, com um 
desfile dos produtos da Bunge, o comercial na TV mostra agricultores fertilizando a terra, a 
colheita, profissionais da indústria de alimentos trabalhando com as matérias-primas, exportação 
de soja e a família se deliciando com o café da manhã. Nas principais revistas do País (Veja, 
Época, Exame, IstoÉ, Dinheiro e Globo Rural), a campanha ganhou anúncios de quatro páginas.  
 
A estratégia é fazer a campanha de forma segmentada para os diversos tipos de consumidores. 
Ou seja, cada anúncio numa revista - voltada para determinado público - traz uma mensagem 
para aquele mesmo perfil de clientes da Bunge. Em todos os anúncios, porém, a companhia 
enfatiza a integração. "A empresa tem três objetivos: aumentar o reconhecimento da marca, 
enfatizar os setores de atuação e mostrar o principal diferencial da Bunge, que é a integração. 



Quem já estava acostumado a comprar um produto pode ser estimulado a adquirir outros, por 
causa da confiança que já deposita na companhia", aposta Telles.  
 
Realizando lucros  
 
No primeiro mês de campanha, de acordo com o diretor, as ações do grupo subiram 12%. "O fato 
é extraordinário, porque não havia nenhum motivo especial para a valorização das ações, a não 
ser a veiculação da campanha", diz o executivo. Um ano depois da realização da pesquisa, a 
Bunge fez novo estudo de campo para atualizar os antigos dados. Nova surpresa: o 
reconhecimento da marca passou a ser de 62%, com estímulo. E mais de 80% dos entrevistados 
afirmaram que absorveram a mensagem da integração e do domínio da empresa em toda a 
cadeia produtiva.  
 
"O mercado financeiro recebeu bem a campanha, compreendendo a forma de atuação integrada 
da companhia. E os consumidores manifestaram a sua surpresa pela variedade de produtos e 
demonstraram interesse em comprar outros produtos da Bunge", comenta Telles, ressaltando a 
importância da campanha para o efetivo aumento das vendas que a empresa espera ter nos 
próximos meses. "À medida que o consumidor está feliz com um produto, ele transfere a 
satisfação para outras mercadorias", completa.  
 
Campanha de marketing  
 
A unificação da marca corporativa é a consolidação de um processo que começou há quase dez 
anos. Em 1993, a multinacional resolveu unificar a marca em todo o mundo. Ela controlava 170 
empresas e empregava mais de 50 mil funcionários, com um faturamento bruto da ordem de US$ 
10 bilhões por ano. No Brasil - que foi sede da companhia entre 1993 e 1999 -, eram 20 mil 
funcionários, divididos em 70 empresas que faturavam cerca de US$ 2 bilhões anualmente.  
 
Aqui, como em todo o mundo, a Bunge atuava em diversos ramos por conta da estratégia de 
expansão das multinacionais na década de 70, quando a principal arma de combate nos negócios 
era a diversificação. O portfólio de produtos no Brasil era variado, com mais de 800 itens nos 
setores alimentício, têxtil, imobiliário, de seguros e de informática, entre outros. A Tintas Coral e 
o projeto Panamby, um dos maiores empreendimentos imobiliários de São Paulo, já pertenceram 
à Bunge. Ela chegou ao País através de participação minoritária na Moinho Santista, do setor de 
trigo. Aí, não parou de crescer.  
 
A partir do processo de globalização, a companhia entendeu que era hora de focar em alguns 
segmentos, principalmente nos negócios que dominava. Foi então que o grupo iniciou a 
reestruturação, voltando suas atividades exclusivamente para agronegócios (fertilizantes) e 
alimentos. Ao longo dos anos, vendeu as empresas e reduziu para 400 o total de itens. Mas 
adquiriu a Ceval, em 1997, que já era a maior exportadora de soja do Brasil, e a Manah, em 
2000, uma das maiores companhias do ramo de fertilizantes. "Com a abertura dos mercados na 
era da globalização, as multinacionais ficaram cada vez mais fortes. E, para concorrer, precisavam 
focar suas atividades. Os demais negócios consumiam esforços. Por isso, a Bunge resolveu voltar 
às origens", explica Telles.  
 
Nessa estratégia, a empresa também reviu marcas, criando famílias de produtos. Uma marca que 
antes só tinha as versões margarina e óleo, por exemplo, passou a ter mistura para bolo e 
maionese. A margarina All Day não existe mais. Foi substituída pela Primor Happy Day (que 
manteve os símbolos da versão anterior estampados na embalagem). A maionese Maionegg's 
também deixou as prateleiras. Agora, ela é encontrada na versão Primor (a marca principal).  
 
No ramo de alimentos, a Bunge sempre foi um dos grandes agentes do mercado de soja, desde a 
compra de grãos até a comercialização e o processamento (esmagamento, óleo e farelo). Por 
causa da forte atuação nesse segmento, em 1945 a Bunge criou a Fertimport, empresa de 



logística focada em marítima. O transporte no Brasil é uma das principais ferramentas de sucesso 
para as empresas.  
 
Negociação em Bolsa  
 
Em 1999, o processo de aquisições já estava consolidado. Foi quando o grupo decidiu mudar a 
sede do Brasil para os Estados Unidos, visando abrir o capital para a negociação das ações na 
NYSE, a Bolsa de Valores norte-americana. A abertura foi feita em agosto de 2001.  
 
No segundo semestre de 2000, as empresas da área de alimentos (Santista Alimentos e Ceval) 
foram agrupadas numa divisão, a Bunge Alimentos. Logo depois, foi a vez das de fertilizantes 
(Serrana, Ouro Verde, Manah e IAP) se reunirem num só braço. Agrupadas, os nomes das 
empresas viraram marcas de produtos. "O movimento foi feito passo a passo para evitar grandes 
impactos, já que as empresas eram as mais tradicionais em seus ramos e preservavam suas 
culturas. Por isso, a reestruturação respeitou a razão social das companhias", explica Telles. A 
holding brasileira, Bunge Brasil, foi criada, então, em dezembro de 2001. Assim, eram 
consolidados os resultados dos segmentos de alimentos e fertilizantes no País.  
 
Dez anos depois do início da reestruturação, a empresa fechou 2002 com R$ 13 bilhões de 
faturamento bruto, dos quais R$ 8,6 bilhões em alimentos e R$ 4,4 bilhões em fertilizantes. De 
um quadro de mais de 20 mil trabalhadores, a Bunge conta atualmente com cerca de 13 mil. 
Apesar da redução da estrutura de 70 para três empresas nos últimos anos, o faturamento mais 
que dobrou, passando de R$ 6 bilhões para R$ 13 bilhões em 2002.  
 
Ano difícil, mas bons resultados  
 
No primeiro semestre de 2003, a Bunge fechou o faturamento bruto na casa dos R$ 8,6 bilhões, 
quase o dobro do volume de R$ 4,7 bilhões registrado em igual período de 2002. Isso tem uma 
explicação, apesar do começo difícil e recessivo da economia brasileira. A safra 2003 de grãos 
bateu recorde, com mais de 120 milhões de toneladas, 23% acima da safra anterior. Como a 
empresa fornece fertilizantes para os agricultores, ela está rindo à toa. "As safras das principais 
culturas, como a de soja, milho, trigo, algodão e outras, cresceram. O Brasil registrou um 
aumento da área plantada, mas a produtividade foi muito maior. Os produtores estão usando 
mais fertilizantes", diz o diretor de comunicação corporativa da Bunge Brasil, Adalgiso Telles.  
 
Segundo ele, o consumo de fertilizantes no País cresceu 7%. A Bunge tem 30% do mercado de 
fertilizantes, que totaliza mais de 19 milhões de toneladas no Brasil. Cerca de 52% do 
faturamento da empresa vem de exportações de farelo e soja. E ela é o quarto maior exportador 
brasileiro, atrás apenas das gigantes Petrobras, Companhia Vale do Rio Doce e Embraer.  
 
"O primeiro semestre de 2003 teve pequena recessão. Houve retração no consumo, 
principalmente nos dois últimos meses do semestre. Mas a companhia manteve os volumes 
absolutos de vendas. A inflação foi debelada e as expectativas quanto ao futuro são melhores", 
diz o diretor, que ressalta a importância da redução dos juros na economia e o otimismo para as 
festas de Natal e 2004. (DC)  
 
PERFIL  
 
Faturamento bruto: R$ 13 bilhões*  
 
Funcionários: 13 mil  
 
Unidades: 79**, além de 185 silos de grãos  
 
Estados onde atua: RS, SC, PR, SP, RJ, MG, ES, MS, MT, GO, BA, AL, PE, PA  



 
MARCAS  
 
Alimentos  
 
Delícia, Primor, Mila, Soya, Salada, Sol, Boa Sorte, Petybon, All Day e Maionegg's  
 
Fertilizantes  
 
IAP, Manah, Ouro Verde e Serrana  
 
*2002/**entre fábricas, portos e centros de distribuição - Fonte: Bunge  
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