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O mercado de misturas em pó, que começou com os bolos, agora avança para um menu bem 
mais diversificado. Depois da versão para pães de queijo e bolinho de chuva, chega às prateleiras 
do varejo uma variação, em pó, de doces de banana, goiaba, doce-de-leite e doce-de-leite com 
chocolate. A novidade surge pelas mãos da mineira Vilma Alimentos e custará 60% menos que as 
apresentações tradicionais em lata ou barra, segundo a fabricante. 
 
Para ter o doce pronto para consumo, basta adicionar um líquido, geralmente leite, à mistura. Os 
sabores banana e goiaba chegam aos supermercados ainda em abril. Os de doce-de-leite, em 
maio. "Não existe pro duto similar no mercado", diz o vice-presidente da Vilma Alimentos, Cezar 
Tavares. 
 
A indústria aposta no sucesso das misturas junto ao consumidor finale também no segmento de 
food service. Além do preço e da facilidade de preparo, argumenta Tavares, os pacotes de 
misturas para doces facilitam o armazenamento nos pontos-de-venda. 
 
Ao contrário da Vilma, que tem o foco no consumidor final, a Bunge Alimentos encontrou um 
caminho fértil fornecendo misturas para panificadoras, confeitarias, lanchonetes, bares e 
restaurantes. "É um mercado que vem crescendo vertiginosamente", diz Martinho Silveira, diretor 
da empresa. "Dos 3,7 milhões de farinha que são consumidas pelas panificadoras do país, 40% já 
são de pré-misturas", acrescenta. 
 
No ano passado, a grande inovação da Bunge foi o lançamento de uma nova geração de pré-
misturas para bolos, a Bunge Pró e a Bentamix. A sacada da empresa foi mudar o conceito da 
produção de bolos em escala comerciai: colocou no mercado uma embalagem única de pré-
mistura, de 5 quilos, a partir da qual o panificador pode produzir bolos de diferentes sabores. Isso 
porque, passou a comercializar separadamente os sabores em sachês de 500 gramas. 
 
"Antes, era preciso comprar várias pré-misturas de 5 quilos e, com isso, ficava com o estoque 
elevado", diz Silveira. Com o lançamento, a expectativa da Bunge era ter um aumento de 20% 
nas vendas de pré-misturas. No ano passado, a empresa também lançou pré-misturas para 
sobremesas, o Chantilly Bunge Pró, feito com creme de origem vegetal, para ser utilizado em 
recheios, coberturas ou para decoração de bolos e tortas. 
 
No caso da Vilma Alimentos, as novas misturas para doces foram desenvolvidas nos últimos seis 
meses. A produção mensal inicial será de 100 toneladas. No desenvolvimento do produto e no 
marketing de lançamento, os investimentos somam cerca de R$ 100 mil. 
 
Tradicional fabricante de macarrão com 80 anos de operação, a Vilma viu seu faturamento crescer 
em ritmo acelerado nos últimos sete anos, depois que investiu na produção de misturas para 
bolos, tortas salgadas e refrescos. 
 
As misturas já representam 50% do faturamento da indústria mineira, de R$ 285 milhões em 
2005. A expectativa é de que o novo produto represente 5% do faturamento deste ano. Só de 
misturas para refrescos, a Vilma produz 4,5 mil toneladas por mês, em 39 diferentes sabores. No 
segmento de misturas para bolos já são 44 sabores, incluindo receitas famosas como leite 
condensado com limão e floresta negra. 
 
Para expandir ainda mais a linha de misturas, a Vilma está investindo R$ 25 milhões na 
construção de uma fábrica que será uma das maiores do país neste tipo de item, com capacidade 
para produzir 18 mil toneladas de misturas por mês. A inauguração está prevista para julho. 
 



Quer, ainda, abrir um escritório de vendas em São Paulo, para dar suporte à expansão da 
distribuição. E também para fortalecer a marca, no mercado paulista, onde ainda tem uma 
presença tímida. 
 
No total, incluindo a linha de macarrão, a Vilma produz 19 mil toneladas por mês. Fabrica também 
as marcas Yara, Alvorada, Oregon e Bendita Terra, líder mineira no mercado de massas, terceira 
no mercado nacional de misturas para bolo, a empresa exporta misturas para bolos e tortas, 
refrescos em pó e macarrão para redes varejistas de Angola, Guiana Francesa, EUA, Inglaterra e 
Cabo Verde. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


