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Consumidores de baixa renda e que vivem sozinhos. Esse será o público-alvo da margarina 
Arisco, a nova marca escolhida pela Unilever Bestfoods para aquecer a disputa nesse concorrido 
segmento de mercado que movimenta cerca de R$ 900 milhões por ano, com uma produção 
superior a 250 mil toneladas. 
 
Embora a Unilever seja dona da número um em vendas nas categorias cremosa e light, com a 
marca Doriana, nos últimos anos, manter a liderança no segmento de margarinas tornou-se uma 
tarefa cada vez mais escorregadia. Entre as concorrentes estão a Bunge Alimentos — com as 
marcas All Day, Bem Te Vi, Cremosy, Delícia, Mila, Primor e Soya—, Vigor — Vigor, Leco, 
Franciscano, Amélia, Trivial e Mesa—, Sadia — Qualy —, Pão de Açúcar — Good Light —, além das 
dezenas das regionais.  
 
Hoje, o mercado de margarinas como um todo cresce cerca de 4% ao ano. 
De olho nos consumidores de baixa renda e dos que vivem sozinhos, a margarina Arisco terá duas 
versões: um pote de 500 gramas e o tablete. O preço sugerido pelo fabricante para o pote de 
meio quilo é cerca de 20% inferior ao de mercado: R$ 2,50. Já para os tabletes, primeiros do 
mercado a ser vendidos por unidade, o preço sugerido é de R$ 0,70. “Os consumidores podem 
levar para casa de acordo com o bolso e o tamanho da família”, afirma a gerente de produto da 
Unilever, Fernanda Tamate. Até o momento, os únicos tabletes de margarinas existentes no 
mercado nacional são vendidos em embalagens com duas ou mais unidades.  
 
O lançamento da Arisco se encaixa na conveniência do chamado público single, que engloba 84 
milhões de pessoas no País — solteiros, divorciados, viúvos e separados —, segundo dados do 
censo de 2002 elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Inicialmente, a margarina Arisco estará presente apenas em alguns Estados das Regiões Sul e 
Sudeste do País.  
 
Fernanda afirma que a marca Arisco já está presente em 12 categorias de alimentos, e esse 
número deve crescer ainda mais no próximo ano. “O apelo da marca é muito forte. Arisco é muito 
popular e apostamos nesse potencial para conquistar novas categorias de alimentos.” 
Com isso, a Arisco será a marca mais popular da Unilever, que tem na linha Doriana e Becel, 
produtos de maior valor agregado, que batizam famílias de margarinas saborizadas e funcionais.  
 
Delícia 
 
Hoje, a categoria das saborizadas é uma das que mais cresce dentro do mercado de margarinas, 
cerca de 25% ao ano. Entretanto, o segmento de saborizadas representa apenas 2% do mercado 
total, ou seja, movimenta em torno de R$ 18 milhões, com a produção de 5 mil toneladas. 
Entre as que resolveram disputar para valer um ‘naco’ da categoria está a Bunge Alimentos , dona 
da marca Delícia. A linha ganhou duas versões saborizadas com adição de alho e oliva. A 
divulgação das novas versões está sendo feita por meio de ações junto aos consumidores e mídia 
televisiva. 
 
Segundo a direção da empresa, novos sabores já estão em teste para ampliar a linha. 
 
Categorias 
 
O mercado de margarinas é dividido em categorias: cremosas, light, saborizadas e funcionais. No 
ano passado, as funcionais foram as grandes vedetes do setor. Já neste ano, a aposta foi para o 
segmento de saborizadas, que inclui a adição de manteiga, iogurte, vegetais, fibras e vitaminas. 
Entretanto, a categoria das cremosas responde por cerca de 90% desse mercado.  
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