
 

NOTÍCIAS 

 

UNIÃO AMPLIA PORTFÓLIO E LANÇA MISTURA PARA BOLO 

 

Três diferentes linhas, com os sabores mais apreciados pelo mercado, chegam para ampliar 
atuação da marca no segmento de produtos adoçados  

 

 
 

Há mais de um século adoçando o dia a dia dos brasileiros, União, além de reconhecida por sua 
tradição e alta qualidade, conta com o portfólio mais amplo da categoria. Buscando sempre 
inovar e oferecer um mix completo de soluções aos seus consumidores, a marca lança três linhas 
de Mistura para Bolo: Favoritos da Casa, Sabores Irresistíveis e Delícias Integrais. 
 
O lançamento marca a entrada de União em uma nova categoria e é o primeiro passo da marca 
para a expansão de atuação no mercado de adoçados. “União tem fortes credenciais para entrar 
no segmento. Nosso açúcar sempre foi um dos principais ingredientes de diversas receitas de 
bolo. Além disso, sabemos que 60% dos consumidores de mistura para bolo também preparam 
receitas próprias, ou seja, nossa marca já está na despensa deles e agora passamos a oferecer a 
qualidade e alta performance associada aos produtos União também para esse segmento”, 
explica Viviane Teran, Gerente de Marketing de União. 
 
Para orientar a estratégia de ampliação de portfólio da marca foram realizadas pesquisas para 
identificar produtos que tivessem afinidade com o mix já existente e que pudessem ampliar a 
presença de União no dia a dia do consumidor, reforçando a expertise da marca no universo de 
doces e sobremesas. “O bolo é um dos doces preferidos de nossos consumidores. Por isso, 
fomos entender quais atributos eram decisivos na hora da compra de misturas para bolo” 
destaca Vivian Teran. “53% consideram prioritariamente marca e qualidade seguido de 
variedade de sabores. Com isso em mente, desenvolvemos três linhas que trazem toda a 
tradição e força da marca União e um mix de sabores bem diversificados. Dentro dessas 
novidades seguimos inovando com Linha Integrais, única do mercado com açúcar demerara e 
farinha integral”.  
 
Além de extensa pesquisa com consumidores, a marca também realizou testes em sua Cozinha 
Experimental para garantir formulações que vão entregar alta performance aos consumidores. 
“Para chegarmos em receitas que vão oferecer sabor, textura e uma experiência saborosa para 
nossos consumidores realizamos testamos várias formulações e realizamos um teste cego com 
400 consumidores, que provaram em casa nossos produtos e se surpreenderam com a alta 
performance da novidade”, reforça Viviana Teran.  
 
  



 
Mistura para Bolo União é composta por três linhas. Favoritos da Casa, nos sabores laranja, 
baunilha, coco, cenoura e fubá, Sabores Irresistíveis, com misturas de chocolate, pão de mel e 
brownie e Delícias Integrais, que traz os sabores banana e maçã com canela e é a única no 
mercado que conta com açúcar demerara e farinha integral na composição das receitas. As 
embalagens estão disponíveis em 400g, exceto fubá (450g) e brownie (480g). 
 
As linhas de Mistura para Bolo União chegam para reforçar a expertise da marca já estão 
disponíveis em todo o Brasil. Mais informações sobre o lançamento em 
https://www.ciauniao.com.br/produtos .  
 
Serviço: Misturas para bolo 
 
Linha Favoritos da Casa 
Sabores: laranja, baunilha, coco, cenoura e fubá 
Peso: 400g, exceto fubá (450g) 
Preço sugerido: R$ 4,55 

 
Linha Sabores Irresistíveis 
Sabores: chocolate, pão de mel e brownie 
Peso: 400g, exceto  brownie (480g) 
Preço sugerido: R$ 5,61 

 
Linha Delícias Integrais 
Sabores: maça com canela e banana 
Peso: 400g 
Preço sugerido: R$ 5,94 
 

Serviço de atendimento ao consumidor União: 0800 132 027 
 
Site União – www.ciauniao.com.br/sucralose  
 
Acompanhe União nas redes sociais 
www.facebook.com/ciauniao 
www.instagram.com/acucaruniao 
www.youtube.com/ciauniao   
 
Compartilhe a #JuntoAGenteFaz 
 
 
 
 

 
Informações para a imprensa 

In Press Porter Novelli Assessoria de Comunicação 
Mariana Belloti – mariana.belotti@inpresspni.com.br 

Aline Correa – aline.correa@inpresspni.com.br 
Tel.: 11 3330-3846 

www.inpresspni.com.br  
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