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Família Maizena cresce com farinha láctea 
 
A Unilever Bestfoods, divisão de alimentos da Unilever, aposta na tradição para aumentar as 
vendas e elevar a participação no mercado de complementos alimentares. Com investimento de 
R$ 6 milhões, a empresa lançou a Farinha Láctea Maizena, mais um integrante da família que leva 
o nome do famoso amido de milho e que atualmente reúne o mingau Cremogema, mistura para 
bolo, e a Arrozina, farinha de arroz e amido de milho.  
 
Segundo Carla Araújo, gerente da Unilever Bestfoods para a marca Maizena, a empresa está 
otimista com o lançamento, já que as vendas estão superando as expectativas da companhia. A 
previsão é de que, até o fim do ano, a farinha láctea seja responsável por um crescimento de 7% 
nas vendas da marca Maizena.  
 
Além disso, a Unilever Bestfoods pretende atingir 5% de participação do mercado de farinhas 
instantâneas e 10% do segmento de farinha láctea. Quase 70% do mercado de farinha láctea são 
dominados pela concorrente Nestlé.  
 
- Pretendemos fortalecer Maizena como uma linha de alimentos, estimulando a percepção das 
consumidoras para esta expansão. Este ano, o foco será o lançamento da farinha láctea, mas 
temos planos de aumentar a família Maizena posteriormente - conta Carla.  
 
O investimento de R$ 6 milhões está sendo destinado à divulgação do produto, que vai desde 
ações em pontos-de-venda até anúncios na mídia. Antes da chegada ao mercado, foram 
investidos, aproximadamente, R$ 500 mil em desenvolvimento e pesquisas de mercado.  
 
Carla conta que a necessidade de lançar uma farinha láctea foi identificada há cerca de dois anos. 
Os resultados apontavam para a criação de um produto instantâneo voltado para o público infantil 
e adolescente, principalmente. "Era normal que uma marca tradicional seguisse sua vocação e 
passasse a atuar também em um segmento correlato e de enorme potencial. O lançamento de 
farinha láctea também será um item importante para modernização da marca Maizena, que vem 
acompanhando a dinâmica do mercado", observa Carla.  
 
O mercado fluminense tem grande importância para o segmento de farinhas instantâneas e, 
conseqüentemente, para o lançamento da Unilever. Segundo Carla, o Rio de Janeiro consome 
30% do que é produzido no País, praticamente a mesma quantidade da região Nordeste.  
 
- Para a Maizena, a representatividade não é tão grande porque no Rio o amido é usado, 
especificamente, para hábitos culinários. Já no Nordeste, é usado também para fazer papinhas e 
por isso o consumo é maior. Por outro lado, a região fluminense tem peso considerável no 
mercado de farinha láctea porque o carioca tem o hábito de tomar vitaminas - explica a gerente 
da marca.  
 
De acordo com a executiva, a aceitação foi positiva e a empresa já recebe ligações de 
consumidores para elogiar o lançamento. Mas Carla lembra que a saída e a recompra costumam 
ser maiores no mês de experimentação e, portanto, o giro pode ser melhor avaliado nos meses 
seguintes.  
 
O lançamento da Unilever Bestfoods acontece em meio a um desempenho positivo do segmento 
de farinhas instantâneas. Segundo Carla, a última pesquisa do instituto A/C Nielsen referente ao 
primeiro trimestre deste ano mostrou crescimento de 9% no volume de recompra e de 20% no 
valor movimentado, com relação ao mesmo período do ano passado. Para este ano, a expectativa 
é que a elevação seja mantida e que o mercado movimente cerca de R$ 370 milhões.  



 
Mas, segundo a executiva, o lançamento de farinha láctea já estava previsto para março deste 
ano e apenas seguiu uma tendência de crescimento que vem acontecendo nos últimos anos. Por 
enquanto, a unidade da Unilever Bestfoods de Jaraguá do Sul (SC) está operando com 40% de 
produção de farinha láctea.  
 
- Com a Farinha Láctea Maizena, a marca consolida sua participação no segmento de 
complemento alimentar, tornando-se uma linha de produtos - afirma Carla.  
 
De acordo com a Unilever, a marca Maizena tinha 25% de participação no mercado de 
complementos alimentares, cujo crescimento em valor foi de 19,5% em 2002. Com o lançamento 
da farinha láctea, a previsão é de que a participação da marca passe a ser de 26,5% no primeiro 
ano da farinha instantânea.  
 
Números  
 
R$ 6 milhões foram investidos na divulgação de Farinha Láctea Maizena  
 
R$ 500 mil foram investidos em pesquisas de mercado e desenvolvimento  
 
da Farinha Láctea Maizena  
 
5% do mercado de farinhas instantâneas é a participação esperada para este ano  
 
10% do segmento de farinha láctea é a participação esperada para este ano  
 
7% é o crescimento esperado nas vendas da marca Maizena graças ao novo produto  
 
30% é a representação do Estado do Rio no consumo de farinhas instantâneas  
 
R$ 370 milhões é quanto o mercado de farinhas instantâneas deve movimentar este ano  
 
25% é a participação de Maizena no mercado de complementos alimentares  
 
26,5% é a participação esperada para a marca Maizena no mercado de complementos alimentares 
com o lançamento da farinha láctea  
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