
J. Macêdo supera Bunge em misturas 
 
Marca Sol, top da Bunge, perde a liderança de 40 anos no mercado brasileiro de bolo semi-pronto. 
A J. Macêdo Alimentos acaba de ganhar a liderança do mercado de misturas para bolo. A empresa 
ultrapassou a Bunge Alimentos, que liderou o mercado por mais de 40 anos com a tradicional Sol, 
a primeira marca de mistura para bolo do País. A Bunge fabrica também a marca Boa Sorte. 
"Estamos com quase 30% de participação no mercado nacional, em volume, somando as marcas 
Dona Benta, nossa top de linha, lançada em setembro de 2001, e a Branca de Neve, mais 
popular", disse Jumar da Silva Pedreira, gerente de tecnologia e marketing da J. Macêdo, 
baseando-se na última pesquisa da ACNielsen, realizada nos meses de fevereiro e março deste 
ano.  
 
O volume médio brasileiro, medido pela ACNielsen, é de 3,3 mil toneladas por mês de consumo de 
mistura para bolo. A pesquisa, segundo a empresa, abrange 87,7% da população e 90% do 
varejo, exceto as vendas no atacado. No mesmo período, a Bunge ficou com cerca de 26% de 
participação, também em volume, com suas duas marcas, e a Vilma Alimentos deteve 
aproximadamente 15% do mercado com as misturas Vilma e Yara.  
 
Nova fábrica causou problemas  
 
"Isso é só uma prévia; a pesquisa ainda não está fechada", disse Rosa Nascimbeni, gerente de 
marketing da cadeia trigo da Bunge. Ela explicou que a empresa está verificando os últimos 
resultados, comparando o desempenho região por região, e somente depois terá uma análise do 
comportamento do consumo no bimestre em questão.  
 
No entanto, a Bunge teve problemas de produção e estoque nos últimos meses, como informou 
Rosa. Antes produzida na fábrica de Santos, agora desativada, a Sol passou a ser feita no final do 
ano passado em nova planta, erguida no parque industrial da Bunge na capital paulista. "Quando 
se muda uma linha de produção, lida-se com nova infra-estrutura e nunca se sabe qual será a 
eficiência dos equipamentos na fase de adaptação. Além disso, a demanda no período cresceu e o 
estoque que formamos para a fase de transição foi insuficiente. Ficamos sem produto para 
vender", disse Rosa. Como a J. Macêdo, a Bunge também não revela o volume de venda e nem a 
sua capacidade de fabricação.  
 
A medição anterior da ACNielsen, feita entre dezembro de 2002 e janeiro de 2003, contudo, já 
apontava empate técnico entre Bunge e J. Macêdo, com 27% de participação no mercado para 
cada uma. A Vilma ficou com aproximadamente 16%. Em relação a igual período anterior, a 
diferença era mais acentuada. Entre dezembro de 2001 e janeiro de 2002, a Bunge detinha 40% 
do mercado, ante os 19% da J. Macêdo e os 14% de participação da Vilma. Desde então, os 
números da Bunge vêm declinando, e os da concorrente, aumentando.  
 
Sol perde 9 pontos percentuais  
 
A perda de mercado da Sol é mais acentuada que a da empresa no geral. Com cerca de 23%, 
entre fevereiro e março de 2002, a participação da Sol foi caindo durante o último ano, sem 
conseguir se recuperar, até alcançar 14% no mesmo período deste ano. A rival Dona Benta 
cresceu de 14% para 22,5%, nos períodos comparados. A marca Vilma oscilou, mas acabou com 
média de 16% do mercado entre fevereiro de 2002 e março deste ano.  
 
Em participação no faturamento do mercado, estimado em R$ 14 milhões por mês pela ACNielsen, 
há também curvas ascendentes da J. Macêdo e descendentes da Bunge. A primeira pulou de cerca 
de 17% de participação entre fevereiro e março de 2002 para aproximadamente 24% em igual 
período deste ano. A Bunge teve queda de cerca de 28% para 17,5% na fase analisada. A Vilma 
se manteve próxima aos 12% de participação na receita do mercado.  
 



De acordo com especialistas, a Bunge perdeu participação principalmente por causa da 
pulverização no segmento, hoje disputado por uma grande variedade de marcas e de empresas, 
incluindo redes varejistas que operam com marcas próprias. Todas elas estão de olho no 
crescimento desse mercado, puxado pelas necessidades de praticidade da vida moderna. O 
mercado de mistura para bolo doce e salgado cresceu 20% em volume somente em 2002, se 
comparado a 2001, e 31% em valor, de acordo com dados da ACNielsen. Tantas empresas 
dividindo o segmento significa também preços mais competitivos. A marca Sol é considerada a top 
de linha.  
 
Dona Benta recebe R$ 7 milhões  
 
Há também a grande variedade de sabores oferecida pelos concorrentes. Enquanto a Bunge 
fabrica 11 sabores com as marcas Sol e Sol Premium, a Vilma, desde 1998 no segmento, produz 
atualmente 36 sabores e lança em média 3 novos a cada mês. "É uma estratégia para conquistar 
o consumidor. Com a diversificação temos mais argumento para vender", afirmou Cezar Tavares, 
diretor de vendas e marketing da Vilma. De acordo com a executiva da Bunge, o último 
lançamento da empresa nesse segmento foi há cerca de um ano e meio, quando colocou no 
mercado o Sol Premium, misturas com cobertura, destinado para um nicho de maior valor 
agregado desse segmento.  
 
Já a J. Macêdo trabalha com 12 sabores e lança mais dois ainda este mês: a mistura de aipim 
(também chamada de mandioca ou macaxeira) e a de amendoim. "São produtos destinados para 
as festas juninas. A idéia é trabalhar com alguns nichos sazonais para conquistar cada vez mais o 
consumidor. Chegar à liderança é difícil, mas mantê-la é mais ainda", disse o gerente de 
tecnologia e marketing da J. Macêdo. Desde que lançou Dona Benta, a empresa investiu cerca de 
R$ 7 milhões no produto, incluindo desenvolvimento de novos sabores e marketing. "Fazemos 
quase quatro mil cursos de culinária por ano nos pontos de venda e a meta é atender 380 mil 
donas de casas em 2003 nesses cursos", disse Pedreira.  
 
Sem a ajuda de Monteiro Lobato  
 
Fundada em Fortaleza (CE) na década de 1950, a J. Macêdo produz suas misturas em três 
fábricas localizadas em Itajaí (SC), Salvador (BA) e na capital paulista. A marca Dona Benta, 
registrada pela empresa em todas as categorias, foi criada nos anos 1960 e nada tem a ver com a 
personagem do ‘Sítio do Picapau Amarelo’, de Monteiro Lobato. "É uma coincidência feliz, muito 
feliz", disse Pedreira.  
 
A J. Macêdo faturou em 2002 cerca de R$ 750 milhões e espera receita de R$ 950 milhões para 
este ano. Produtora de farinha, com vários moinhos no País, 50% do faturamento da J. Macêdo 
vem do mercado profissional e o restante do varejo, com a venda de produtos como misturas, 
massas, fermento, biscoitos, entre outros. "Antes da misturas, aproximadamente 65% das vendas 
eram para as indústrias e panificadoras", disse Pedreira, que espera crescimento de 10% no 
mercado de misturas em 2003.  
 
A Bunge Alimentos está sob o guarda-chuva da Bunge Brasil, subsidiária da Bunge Limited, 
fundada em 1818 em Amsterdã, na Holanda, e hoje com sede nos Estados Unidos. A 
multinacional chegou ao Brasil no início do século passado quando comprou o Moinho Santista 
Indústrias Gerais, em Santos (SP). Com 14 fábricas instaladas no País, a Bunge produz aqui 
farinhas, pré-misturas, margarinas, massas, misturas para bolos doces e salgados, entre outros 
produtos para o varejo, indústria e ‘food service’. Em 2001, a Bunge Alimentos teve faturamento 
de R$ 6,2 bilhões e a Bunge Brasil somou receita de R$ 9,6 bilhões. 
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