
Margarina ganhar sabor e setor volta à rentabilidade  
Daniela D'Ambrosio 
 
Pão com manteiga no Brasil é como arroz com feijão. Presença certa na mesa dos brasileiros de 
todas as classes sociais - no caso da margarina, mais especificamente, em 98,5% dos lares. Por 
conta do alto índice de penetração, durante décadas, o setor ficou estagnado, com raros 
lançamentos e nada além do crescimento vegetativo. Há cerca de um ano, porém, as empresas 
resolveram sair da inércia - que já começava a afetar a rentabilidade tanto da indústria quanto do 
varejo - e partir para a briga. Davilym Dourado /Valor  
   
CarlaAraujo, gerente de produtos da Unilever, que foi a primeira a lançar margarina sem gordura 
"trans", movimento que foi acompanhado por outros fabricantes  
 
Agregar valor à margarina - principalmente com a adição de sabores - foi a estratégia usada pelas 
companhias para aumentar a rentabilidade na ponta. Os preços, em média, são 50% maiores do 
que os da versões tradicionais. Com os novos sabores, que vão de alho e azeite de oliva ao mel e 
maçã com canela, a disputa ficou mais apertada. Até porque o espaço nas gôndolas é o mesmo, 
quando não mais restrito, e a oferta cada vez maior.  
 
Para acirrar a briga, um concorrente de peso estreou este ano no setor: a Perdigão. A empresa 
aproveita a experiência na distribuição do cargas frigorificadas para entrar em margarinas. A sua 
maior concorrente, a Sadia, está no mercado há 14 anos e hoje ocupa a liderança do setor.  
 
Em janeiro, a Perdigão lançou as marcas Borella e Turma da Mônica. A entrada da Perdigão é 
tímida: a Borella tem distribuição concentrada na região Sul do país e a margarina da Mônica, 
adicionada com vitaminas e leite, vai explorar o nicho infantil nacionalmente. "Resolvemos entrar 
no mercado com um apelo diferente", afirma Eric Michel Boutaud, gerente de marketing da 
Perdigão.  
 
A marca Qualy, da Sadia, é a líder de mercado, com 25% em volume, segundo dados AC Nielsen 
de abril/maio. Há cerca de quatro anos, a marca desbancou a toda-poderosa Doriana, da Unilever, 
que hoje ocupa a terceira posição do ranking, atrás também de Delícia, da Bunge.  
 
Os sabores de Qualy (peito de peru, mel e queijo suíço) chegaram ao mercado há cerca de um 
mês. "Trata-se de um mercado muito maduro, é preciso inovar para conquistar o consumidor e 
criar novas ocasiões de consumo", diz Gilberto Xandó, diretor comercial da Sadia.  
 
Apesar da liderança, a Sadia tem adotado uma estratégia agressiva, com redução de preços - 
principalmente no interior de São Paulo, regiões Sul e Centro-Oeste, segundo AC Nielsen - e uma 
campanha promocional, que dá aos vencedores prêmios, R$ 5 mil ao mês, por cinco anos.  
 
Com apoio em TV, mídia impressa e outdoor, a campanha é a primeira da Sadia para promover 
margarinas. "Está difícil concorrer com eles, além da queda de preços, a Sadia está com uma 
promoção muito forte", afirma fonte do setor. No Pão de Açúcar Delivery, o pote de 250 gramas 
da margarina com sal Delícia custa R$ 1,32, a Doriana R$ 1,42 e Qualy R$ 1,11.  
 
Quem também resolveu apostar nesse setor foi a Bunge, dona das marcas Mila Delícia, Primor, 
Cyclus e Soya, e líder enquanto fabricante, com 33,5%. Com investimento contínuo em mídia, a 
marca Delícia conquistou, desde janeiro, a segunda posição, passando à frente de Doriana. Tem 
15%, três pontos percentuais acima do ano passado.  
 
A marca elegeu a atriz Cléo Pires e o mascote Messier Deli (uma espécie de Napoleão Bonaparte) 
para comunicar a marca, fugindo do tradicional comercial da família no café da manhã. Em julho 
do ano passado, além de repaginar as embalagens, lançou as versões provolone e maçã com 
canela e, nas próximas semanas, coloca nos supermercados o sabor brigadeiro.  



"Optamos pela consistência na comunicação e clareza de posicionamento, com forte apelo ao 
sabor", afirma Márcio Gonzalez, gerente de marketing de consumo.  
 
No ano passado, a Unilever - que tem as marcas Doriana, Becel, Claybon e Delicata - foi a 
primeira a tirar a gordura trans da composição das margarinas (com exceção de Becel que nunca 
teve). O movimento foi seguido por praticamente todas as empresas.  
 
Apesar da inovação, a Unilever tem perdido espaço com Doriana, hoje na terceira posição nacional 
e participação próxima a 12%. "Perdemos posição pela nossa presença menor em mercados que 
cresceram muito como Nordeste, Rio e Minas, mas somos líderes em São Paulo e sul do país", 
afirma Carla Araújo, gerente de produto da Unilever.  
 
A multinacional é dona de Becel, a mais antiga e marca líder do chamado segmento saúde, com 
fatia de 87%. Também disputam esse segmento Cyclus, da Bunge e Sadia Vita. A Becel - 
adicionada com vitaminas na sua composição e que tem uma versão funcional, a pro.active - 
sucumbiu ao apelo do sabor e acaba de lançar a versão azeite de oliva.  
 
Quarta do setor e dona de um portfólio de três marcas - Vigor, Leco e Franciscana - a Vigor 
reformulou toda a linha Leco em novembro do ano passado. A empresa aposta no ponto-de-venda 
para ganhar mercado.  
 
Leia mais 
 
Sadia inaugura fábrica em Uberlândia e planeja aumentar as exportações  
Ivana Moreira 
 
Líder no mercado de margarina com as marcas Qualy, Deline e Bom sabor, a Sadia inaugurou 
ontem sua segunda unidade de produção instalada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A nova 
fábrica, que custou R$ 60 milhões, representará um aumento de quase 50% na capacidade de 
produção de margarinas e cremes vegetais da Sadia.  
 
A unidade de Uberlândia começa a operar com capacidade instalada para 4,5 mil toneladas por 
mês. Mas os planos da Sadia são para expandir, dentro de pouco tempo, para 8 mil toneladas por 
mês de produção. Na fábrica instalada em Paranaguá, no Paraná, a indústria já produz 17 mil 
toneladas por mês de margarinas.  
 
"Esse aumento da capacidade de produção vai permitir um projeto mais agressivo de 
exportações", disse o presidente da Sadia, Gilberto Tomazoni. Hoje, as vendas externas para 
países como Chile e Argentina representam menos de 5% das vendas totais.  
 
Segundo Tomazoni, além de permitir a expansão das exportações, a segunda fábrica dará 
condições à Sadia de acompanhar o grande crescimento do mercado interno neste segmento, 
mantendo a liderança. "Tínhamos antes um limitador que era a capacidade de produção."  
 
Com uma fábrica instalada no Triângulo Mineiro, a empresa terá ainda maior competitividade para 
disputar mercados mais ao norte do país, como os Estados dos Nordeste. A localização significará 
redução de custos na logística de distribuição do produto.  
 
De acordo com o presidente, a tecnologia avançada da nova fábrica permitirá o aumento da linha, 
com o desenvolvimento de novas apresentações para as margarinas, como versões com 
enriquecimento nutricional ou sabor.  
 
 
 
 



Leia mais 
 
Bunge Alimentos faz estréia em azeites com a marca Delícia  
Angela Klinke 
 
A Bunge quer quadruplicar o faturamento de sua divisão de alimentos em cinco anos. Para tanto, 
a estratégia é investir em produtos de valor agregado e no reposicionamento de suas marcas. 
"Primeiro pensamos em desenvolver novos produtos, mas a aquisição de outras empresas não 
está descartada", disse Amador de Carvalho, diretor de consumo da empresa.  
 
Ontem a empresa lançou oficialmente um azeite importado da Andaluzia, Espanha, com a marca 
Delícia. Serão importadas 300 toneladas/ mês nas versões virgem e extra virgem. As garrafas de 
500 ml serão vendidas ao preço médio de R$ 17, mas a empresa também trará latinhas de 200 
ml a R$ 7,50 para ampliar o acesso ao produto.  
 
"Entrar na área de produto com valor agregado exige um fortalecimento de marcas e é isso que 
vamos fazer cada vez mais", diz Carvalho. A divisão de alimentos tem uma verba de R$ 40 
milhões para marketing incluindo anúncios e ações de ponto de vendas. A empresa considera 
Delícia sua marca premium e daí a aposta em associá-la ao azeite, um produto considerado 
sofisticado no Brasil.  
 
O mercado de azeite cresce 7% ao ano no país e o brasileiro consome 120 gramas por ano contra 
15 quilos por ano de um italiano. Configura-se assim como um campo novo a ser explorado diante 
do crescimento vegetativo das margarinas, carro-chefe da Bunge.  
 
No ano passado, a empresa começou a importar e distribuir o azeite português Andorinha, que já 
ocupa o segundo lugar no mercado atrás da marca Galo. O Andorinha já vende 400 toneladas/ 
mês, resultado que animou a empresa a fazer sua segunda investida no setor.  
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 
 


