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Descobrir quem faz o feijão mais apetitoso, o lombinho mais aromático ou até o melhor molho de 
salada certamente já foi pauta de alguma reunião ao redor da mesa. Interessante é observar que, 
mesmo presente em quase todas as refeições brasileiras, o único alimento que não costuma 
entrar na avaliação é o indispensável arroz branco. Até mesmo na linha de temperos prontos o 
prato foi um dos últimos a ser lembrado. Demorou sim, mas foi lembrado, diriam os otimistas 
adeptos da praticidade das misturas em pó prontas para realçar o sabor de carnes, frangos, 
peixes e saladas. 
 
Presente diariamente na mesa de 72% dos brasileiros, segundo pesquisa realizada pela 
Ajinomoto, o arroz é um dos pratos mais escalados para a atuar como coadjuvante nas refeições, 
uma vez que 87% destes o preferem branquinho, feito da forma mais tradicional possível. 
"Mesmo em segundo plano, o arroz é indispensável. Virar o grande astro à mesa, só se o tempero 
for muito bom ou se acrescentarmos algum ingrediente, como no risoto ou no baião-de-dois 
[prato típico do nordeste no qual o feijão é cozido junto com o arroz]", afirma Rosele Tejado, chef 
do restaurante Colher de Pau.  
 
Foi pensando em incrementar o paladar desse famigerado ingrediente que a Ajinomoto lançou a 
mistura de temperos para arroz branco, sob o guarda-chuva da marca Sazón, mais conhecida pelo 
slogan "o tempero do amor". Na fórmula, apenas sal, alho, cebola, louro, salsa e orégano. Nada 
muito diferente do que as donas-de-casa já utilizam há anos. "O diferencial está na praticidade", 
observa Leonardo Garcia, gerente de produtos da Ajinomoto.  
 
Refutados pelas cozinheiras mais antigas, os temperos industrializados vêm tomando corpo ano a 
ano. O instituto de pesquisas AC Nielsen garante que em 2002 o setor de temperos 
industrializados movimentou cerca de R$ 313 milhões, num mercado de 53 mil toneladas dividido 
em três categorias: misturas de tempero, pastas e caldos. Só na primeira categoria, inaugurada 
pela própria empresa, a Ajinomoto detém 87% de share de volume, com a marca Sazón, com 
crescimento de 16% em relação a 2001.  
 
Para reforçar a participação, a empresa prevê o investimento de R$ 10 milhões até o fim do ano. 
A verba, que corresponde a 4,5% do faturamento da empresa em 2002, será destinado a 
promoção e publicidade. Ainda em agosto começa a campanha promocional "Sorte de quem 
cozinha com amor", que sorteará casas, carro, bolsas de estudo, computadores e video games.  
 
Mas tanta movimentação não é por acaso. Com a redução do tempo gasto na preparação dos 
alimentos, o consumidor descobriu nos temperos industrializados um forte aliado na cozinha 
frente ao lacrimoso ato de picar cebolas e dentes de alho. E sem perder tempo, marcas como 
Arisco, Yoki e Fuchs também resolveram entrar no filão. Última a chegar no mercado, a Fuchs 
decidiu apostar na força da marca Jimmi - conhecida pelo molho inglês -, para colocar, de uma só 
tacada, 19 itens nas prateleiras de condimentos prontos. Entre eles estão caldos em tabletes, 
misturas em pó e pastas que prometem dar mais sabor a aves, carnes, peixes, legumes, verduras 
e, é claro, arroz. 
 
"Em cinco anos queremos que a marca Jimmi represente de 25% a 30% do nosso negócio. Hoje 
ela não chega a 5%", avalia César Horovitz, diretor geral da Fuchs no Brasil. Só para o 
lançamento dessa nova linha, a empresa destinou verba de R$ 500 mil, valor que deverá ser 
incrementado gradualmente ao longo dos próximos cinco anos. 
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