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Depois de passar por profundas mudanças, a Maria está, outra vez, de cara nova. A marca do 
tradicional azeite composto e de uma linha de maionese - famosa pelo bordão Maria, sai da lata - 
mudou de dono. Agora, faz parte dos negócios da Cargill. Em uma operação discreta e sigilosa, tal 
como rege a cartilha da companhia norte-americana, a multinacional comprou a marca da Vida 
Alimentos no fim do mês passado.  
 
O negócio, não confirmado pelas empresas, somou US$ 24,7 milhões, segundo fontes que 
acompanharam de perto a transação. A aquisição reforça o portfólio da Cargill com uma marca 
conhecida, popular e de preço acessível.  
 
Fontes do mercado, segundo apurou o Valor, observaram que a operação teria sido uma resposta 
da Cargill às concorrentes Bunge e Caramuru, que vêm aumentando a participação no segmento 
de óleos especiais. As rivais, especialmente Bunge e Cargill, têm adotado estratégias similares. 
Todas têm um menu complementar, com azeite tradicional, de sabores, óleos especiais (canola, 
milho e girassol), além de maionese e margarina.  
 
À exceção da brasileira Caramuru Alimentos - que explora a tradicional marca Sinhá para uma 
linha que vai de farinha aos óleos especiais - Bunge e Cargill têm um portfólio com várias marcas 
para competir no segmento de óleos, maionese e azeites. Assim podem oferecer produtos para 
diferentes consumidores.  
 
Dona dos óleos Mazola, Olívia, Liza, Veleiro e Purilev, a Cargill distribui, ainda, o azeite português 
Gallo e o espanhol La Espanhola no Brasil. Com a compra da Maria, ficará agora com três marcas 
(Liza, Gourmet e Maria), para brigar no concorrido mercado de maionese, liderado com franca 
escala pela Unilever, dona da Hellman's. A Unilever, aliás, é a única que não tem um cardápio 
com óleos e azeites - embora tenha variações de sabores para a maionese.  
 
No ano passado, a Cargill também entrou firme no mercado de maioneses. A empresa investiu R$ 
50 milhões na nova empreitada, dos quais R$ 30 milhões em uma nova unidade na fábrica de 
Mairinque (SP), com capacidade de produção de 18 mil toneladas/ano. Desde julho de 2004, a 
empresa distribui e comercializa a marca Gourmet, sob licenciamento da Unilever, detentora da 
marca.  
 
A Cargill atua, ainda, no segmento de molhos especiais, com a etiqueta Liza e com o selo Purilev, 
uma versão light. A Bunge, por sua vez, tem um portfólio com as marcas Primor, Salada, Delícia e 
Cyclus (esta última, considerada a linha saudável, tem até sucos). A "etiqueta" Delícia inovou ao 
colocar sabor em suas margarinas: tem até mesmo maçã com canela e provolone.  
 
Sediada nos Estados Unidos e presente no país desde 1908, a Bunge chegou a olhar a Maria. Mas, 
segundo uma fonte, agia em nome de uma parceria. Se comprasse, seria simplesmente para 
ajudar a trazer para o Brasil a empresa portuguesa Simão, dona do Azeite Andorinha, que, no 
Brasil, é distribuído pela Bunge.  
 
A Simão e a Bunge, de acordo com essa mesma fonte, chegaram a estudar uma sociedade para 
comprar a empresa há cerca de seis meses. As empresas negam.  
 
Fundada em 1939, a Vida Alimentos é, na verdade, a extinta J.B Duarte, que enfrentou uma 
profunda crise, mudou de mãos e depois de nome, em 1996. Naquele ano, o esmagador de soja 
Adolfo Timm, então credor, associado ao fundo de investimentos Sterlling Lake, com sede nas 
Ilhas Virgens, decidiram assumir a Vida em troca da dívida.  
 



O passo seguinte foi tentar dar vitalidade à fabricante. A primeira providência foi lançar a versão 
premium do azeite em garrafas de vidro para tentar bancar a forte concorrência dos produtos 
estrangeiros, que conquistaram uma fatia importante do mercado.  
 
Em 2003, a empresa lançou a marca de maionese Maria e, no ano seguinte, reformulou 
totalmente a linha. As embalagens mudaram e a Maria, de empresa endividada, passou a ser uma 
estrela em evidência. Com faturamento superior a R$ 100 milhões, tem 300 funcionários e está 
sediada em São Paulo.  
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, 2 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 


