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Depois de três anos de ausência, a Dona Benta - marca do Grupo J. Macêdo - retorna à mídia 
de massa com uma comunicação totalmente reformulada. Agora, pretende cativar não apenas 
a dona de casa, mas também o público infantil e o masculino. Para isso, terá uma campanha 
bem-humorada e ao mesmo tempo emocional, protagonizada pelos próprios produtos em 
formato de massinhas animadas. Por conta da mudança, a verba de marketing somará R$ 6 
milhões neste ano, montante 80% superior ao aportado em 2006. 
  
O ano passado, aliás, marcou o início do reposicionamento com a contratação da Lew'Lara.  
 
A diretora de marketing da J. Macêdo, Marly Parra, explica que a agência fez, em 2006, um 
trabalho de construção de marca até que a linha Dona Benta consolidasse outras categorias, 
além das misturas para bolos e farinha, seus carros-chefes. Hoje, Dona Benta trabalha 
também com fermentos e macarrão. "Era preciso ampliar a imagem de marca para essas duas 
categorias. Feito isso, aí sim, investimos em uma campanha de mídia de massa", afirma a 
executiva de marketing.  
 
"Dona Benta estava fora do ar há três anos, mas esse tempo parecia maior. O público não tem 
lembrança de como a marca aparecia antes. Assumimos um compromisso de mostrar um jeito 
mais jovem de ser", avalia o sócio-fundador da Lew'Lara, Jaques Lewkowicz. "A intenção era 
se ajustar à nova realidade - mulher com diversos papéis, pais separados - e fazer um resgate 
da essência da família", completa o VP de atendimento da agência, Márcio Oliveira.  
 
Para fugir da imagem de "comida da vovó", a Lew'Lara apostou no lúdico. "Precisávamos gerar 
um recall e, para isso, optamos por criar um ícone: massinhas feitas com os produtos Dona 
Benta e que se comunicam com voz de criança. Isso trará a lembrança tanto pelo aspecto 
lúdico como por misturar o emocional com o sorriso de canto de boca", afirma Lewkowicz.  
 
Os novos ícones nortearão a comunicação da marca durante todo o ano. A campanha 
publicitária, aliás, é composta por dois filmes de 30 segundos, rádio, material de ponto-de-
venda, internet e mídia exterior. Começou a ser veiculada no Nordeste no final da semana 
passada, mas será estendida para outras regiões. No Sudeste, estréia em abril. "A marca vai 
bem no Nordeste, além disso, existe a força do grupo estar estabelecido na região", diz 
Oliveira, ao comentar a escolha da localidade para começar o reposicionamento.  
 
Márcio Oliveira afirma que não se trata de uma ação pontual. "O início do trabalho demorou 
para chegar a essa formatação justamente porque a idéia é trilhar um caminho de longo 
prazo". A expectativa é de que as vendas dos 45 itens da linha Dona Benta subam 20% com a 
nova comunicação. A previsão é de que a distribuição também cresça cerca de 30%.  
 
A J. Macêdo informa ser líder do mercado de farinha de trigo doméstica, com 24,8% de 
participação em volume. Além de Dona Benta, a empresa é dona de marcas como Petybon, 
Sol, Brandini, Boa Sorte, Águia.  
 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 fev. 2007. Comunicação, p. C7. 
 


