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A Nissin Ajinomoto reina solta há 43 anos no mercado de massas instantâneas do Brasil. Foi 
pioneira ao lançar o produto e por quase 30 anos, controlou, sem concorrência, 100% das 
vendas de lámen, a palavra japonesa para massa instantânea. Mas esse quadro começa a 
mudar.   
 
Só em 1992 chegaram as primeiras marcas concorrentes em nível nacional, com o lançamento 
do instantâneo Maggi, da Nestlé .Mesmo assim, a Nissin continuou como a rainha do Miojo: 
sua participação manteve-se na casa dos 50% nos últimos cinco anos e está hoje em 54%, em 
volume, segundo a Euromonitor.   
 
Mas outras grandes companhias de massas e biscoitos estão desafiando a japonesa este ano: 
a fabricante carioca Piraquê e o grupo J. Macêdo.   
 
No Rio de Janeiro, a Piraquê já conquistou, seis meses após o lançamento de seu lámen, 
batizado de Piraquê, no final do ano passado, 20% das vendas no Estado. Agora, a marca 
conhecida por seus biscoitos, prepara o lançamento nacional do produto, que deve ocorrer em 
julho. "Há espaço para outros nomes", diz Alexandre Colombo, diretor de marketing da 
Piraquê.   
 
A J. Macêdo, dona da marca Brandini no Nordeste, está nacionalizando a linha e trazendo com 
ela seus instantâneos, que já chegaram aos supermercados de São Paulo. Além disso, esconde 
a sete chaves outro lançamento na, que alguns especialistas de mercado arriscam dizer, ser o 
primeiro concorrente do Cup Noodles da Nissin, o Miojo que vem dentro de um copo e precisa 
só de água quente para ficar pronto. "Temos uma boa estrutura de distribuição que será usada 
para colocar esse novo produto no mercado. É mais uma maneira de não ficar com o ouro na 
mão", diz Amarílio Macêdo, presidente.   
 
Quando fala em ouro, Macêdo não exagera. A instantânea é a massa mais rentável do 
mercado. "Basta comparar o preço do quilo de cada uma para comprovar", diz o presidente da 
Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias (Abima), Cláudio Zanão. Enquanto, 
no varejo, o quilo da massa seca comum custa em média R$ 5, o lámen é 60% mais caro: R$ 
8 o quilo. O consumidor, entretanto, não percebe isso: os pacotes têm 80 gramas e custam 
menos de R$ 1.   
 
Para quem compra lámen, o que mais importava era a facilidade, tanto de preparar quanto 
para pagar o produto. Mas o crescimento da categoria fez isso mudar. Com presença em 85% 
dos lares brasileiros, o volume de consumo de lámen passou de 65 milhões de toneladas em 
2002, segundo a Nielsen, para quase 80 milhões no ano passado.   
 
"Quando a categoria cresce, o consumidor se diversifica: há o que quer menor preço, o que 
prefere sabor, quem quer praticidade e o quem deseja apenas variar", diz Eduardo Tomiya, 
diretor da consultoria de marcas BrandAnalytics. E, nessa situação, segundo ele, a tendência 
natural da marca antes hegemônica é perder mercado. É o que deve ocorrer com a Nissin.   
 
A empresa, entretanto, não está parada. "Investimos muito, anualmente, em campanhas 
publicitárias", diz Paulo Sola, diretor de marketing da fabricante do Miojo. Ele não revela 
valores, mas segundo o jornal "Meio & Mensagem", especializado no mercado publicitário, a 
Nissin Ajinomoto é uma das 150 maiores anunciantes do mercado. No setor de alimentos, 
ocupa a nona posição. Em 2007 aumentou 57% sua verba de publicidade, passando dos R$ 13 
milhões, de 2006, para R$ 20,6 milhões.   
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