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Buscar novos canais de venda, sofisticar a imagem (para produto de alta gastronomia) e 
intensificar o fornecimento a redes de hotéis e restaurantes foram alguns dos caminhos 
encontrados, pelas fabricantes de manteiga, para retomar o espaço perdido para a margarina na 
dieta do consumidor.  
 
Segundo a diretora da empresa Laticínios Aviação , Ana Luisa Pimenta, a empresa encontrou um 
novo nicho de mercado: os restaurantes. A executiva afirma que a gastronomia fez com que a 
manteiga subisse no conceito dos chefs e também nos dos freqüentadores de restaurantes mais 
famosos. “A culinária está atraindo os consumidores de manteiga. Você não ouve as pessoas 
falando que irão fazer algum prato com margarina. É sempre a manteiga que é utilizada.”  
 
A empresa vende o produto a granel para os restaurantes, em blocos de cinco quilos. Outro nicho 
encontrado foram os hotéis, que compram a embalagem em blister utilizados para o café-da-
manhã dos hóspedes.  
 
“Quem produz manteiga tem que estar atento ao mercado para continuar crescendo em um 
mercado estável.”  
 
Em um tempo no qual a praticidade é fundamental e o apelo à saúde impera, as manteigas — 
feitas a partir da gordura animal — perderam mercado para as margarinas, produzidas a partir da 
vegetal. “Além disso, o preço da manteiga chega a ser 100% maior do que o da margarina. Com a 
vida corrida, as pessoas querem alimentos práticos. A maior parte das manteigas é vendida em 
papel laminado, o que dificulta o manuseio”, afirma a gerente de marketing de margarinas da 
Bunge Alimentos , Rosicler Antonietto.  
 
Hoje, a manteiga é responsável por apenas 10% das vendas do setor, enquanto que as 
margarinas ocupam 90% da preferência do consumidor. O segmento de margarinas movimenta 
anualmente R$ 900 milhões, com um volume de 250 mil toneladas. Já a manteiga possui 
produção de 90 mil toneladas e faturamento de R$ 100 milhões.  
 
Segundo Rosicler, a manteiga perdeu espaço em função da evolução no sabor da margarina, que 
‘ganhou’ um sabor similar ao da concorrente.  
 
Mesmo assim, a manteiga Aviação há 83 anos no mercado mudou para continuar presente nas 
gôndolas. As tradicionais latas alaranjadas ganharam uma versão mais econômica: os potes 
refrigerados. Quanto ao fato de a manteiga fazer mal à saúde, a executiva diz que estudos 
comprovam que ambas têm níveis semelhantes de colesterol.  
 
A Laticínios Aviação produz 4 mil toneladas/ano de manteiga. Com a entrada em novos nichos de 
mercado, cresceu 15% no ano passado e espera a mesma percentagem para 2003.  
 
Já a arma da marca Paulista, líder de mercado que pretence à francesa Danone , lançou a versão 
light do produto, com redução de colesterol para driblar a resistência do consumidor.  
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