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O crescimento real de 4% no PIB per capita em 2007 que chegou a R$ 13,5 mil, segundo o 
IBGE ainda não permitiu ao brasileiro "amarrar cachorro com lingüiça", mas o aumento 
progressivo da renda tem feito com que este embutido ganhe cada vez mais presença no prato 
do consumidor. Só no ano passado, segundo a Nielsen, a venda deslanchou 14% em volume, 
para 382 mil toneladas, o maior crescimento dos últimos seis anos. Em reais, o consumo foi 
igualmente expressivo: alta de 15%, para R$ 2,5 bilhões, o que torna a lingüiça a líder no 
segmento de embutidos, responsável por 30% do faturamento deste mercado. Na seqüência, 
vêm mortadela (14% das vendas), presunto (12,5%) e salsicha (11%).   
 
"A lingüiça é uma proteína barata, acessível a quem antes comia muito pouca carne", afirma 
Mário Lanznaster, presidente da Aurora Alimentos, a terceira marca do ranking das lingüiças, 
depois de Perdigão e Sadia. Segundo ele, o giro rápido do produto que requer no máximo dez 
dias desde a sua fabricação até a entrega no ponto-de-venda tem feito os fabricantes 
privilegiarem essa categoria.   
 
"Como a demanda está crescendo e os produtores já estão próximos do limite de capacidade, 
vale a pena se dedicar mais ao produto", diz ele. Pelo mesmo motivo, explica Lanznaster, 
embutidos que exigem muito tempo para produção como bacon e salame, que demoram cerca 
de 45 dias só para serem defumados têm sido deixados de lado. Segundo a Nielsen, em 2007 
o consumo de bacon caiu 8,3% em volume, enquanto o de salame permaneceu estável (alta 
de 0,4%). "O apresuntado (que caiu 0,4%), por sua vez, não exige tanto tempo, mas se 
tornou uma commodity e mais gente vem migrando para o presunto", diz o presidente da 
Aurora.   
 
Alheio aos rituais de fabricação, o consumidor tem um motivo bastante prático para ter 
privilegiado a lingüiça em 2007: no ano, o preço do produto praticamente não subiu (alta de 
0,15%), enquanto a inflação dos alimentos em geral foi de 12,73%, segundo a Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). "Houve muita oferta de matéria-prima no mercado 
interno, por conta da restrição à carne brasileira no exterior, o que limitou o aumento de 
preços", diz Fabiana Grinover, gerente de marketing da Sadia.   
 
No Brasil, a lingüiça preferida é a frescal, própria para churrascos, que responde por quase 
60% das vendas totais da categoria e cujo consumo cresceu 17% no ano passado. Na Sadia, o 
aumento da venda de lingüiças frescas chamou a atenção: um salto de 60% em 2007, puxado 
pela toscana, feita a partir da carne suína. "Nós mexemos na fórmula do produto, para deixá-
lo mais suculento", diz Fabiana. Houve alterações no processo de moagem e na forma de 
misturar os ingredientes antes de embutir, além de ajustes nos condimentos.   
 
Mas a grande aposta da empresa este ano está no segmento de lingüiças defumadas, que 
responde por 35% do volume da categoria: no início do ano, a Sadia lançou uma versão light, 
sem cubos de gordura. "Não chega a ser isento de gordura, mas o produto tem 36% menos", 
diz Fabiana.   
 
A Perdigão, que lançou no início do ano três novos produtos com a marca Na Brasa, deve 
estrear este mês uma campanha na mídia. "Até pouco tempo não havia ações desse tipo só 
para lingüiças", afirma Sandra Regina Martins, gerente de produto da Perdigão. "Sinal de que a 
categoria vem ganhando importância nas vendas", diz ela que, assim como os concorrentes, 
não informa quanto o produto representa nas vendas totais.   
 
Os próximos lançamentos são igualmente guardados a sete chaves, mas a Perdigão sinaliza 
em que pretende apostar. "Agora que está comprando mais o produto, o consumidor quer 
novidade: sabores com pimenta e azeitona, por exemplo, ou versões light", diz Sandra, que 
também trabalha com a marca Ouro, cujo preço é até 15% superior à média.   
 
A categoria premium era, até agora, a única explorada pela Marfrig, com a marca Bassi. Mas, 
como a empresa vem em ritmo acelerado de aquisições de outros frigoríficos desde o ano 



passado, prepara novas opções para o prato do consumidor. "Hoje temos também as marcas 
Mabela e DaGranja e, neste momento, estamos estudando qual nome tem maior apelo junto 
ao público para unificar a nossa comunicação", afirma o diretor de marketing da Marfrig, 
Sérgio Mobaier, ex-executivo da Sadia que foi contratado no fim do ano passado.   
 
O primeiro movimento da Marfrig, segundo Mobaier, é levar as lingüiças da Mabela e DaGranja 
para o segmento de alimentação fora do lar (food service). "Há um bom espaço para crescer 
nas churrascarias com Mabela, cujo portfólio se concentra em carne suína", diz ele. A previsão 
da empresa é crescer 12% este ano com embutidos. Uma aposta bem maior do que em 
empanados, em que a Marfrig espera apenas 5% de alta.   
 
Embora a aposta geral seja em produtos de maior valor agregado, o mercado não esquece 
que, em se tratando da classe C, vale investir em apresentações menores. "Acabamos de 
lançar embalagens de 800 gramas", diz Leomar Somensi, diretor comercial da Aurora, que até 
então tinha versões de cinco quilos e dois quilos e meio.   
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