
Feito tatuagem
Pirulito quer virar a nova marca
registrada da galera teen

H
á sete anos engatado na espiral ascen-
dente do consumo, o mercado brasilei-
ro de pirulitos contraria a estabilidade
reinante no setor para outros confeitos.
Depois de exaurir as possibilidades de

encantar a criançada, os fabricantes agora acer-
tam a mira na direção de novos consumidores. O
alvo da vez é a faixa jovem, denominada teen. Ou
seja, a tribo adolescente que, bombardeada por
manuais de moda e comportamento, começa a as-
sociar o consumo do confeito a bandeiras e capri-
chos próprios da idade. "De repente, um pirulito
pode sinalizar irreverência, humor, simpatia, atra-
ir as atenções e social izar um ambiente", teoriza
Rodrigo Peçanha, gerente de grupo de produtos da
Arcor, que atua no segmento com as marcas Big
Big, Pirapito e Poosh, e cogita promover as linhas
em eventos de grande concentração teen, como
passeatas, baladas, raves e concertos de rock.

Essa percepção é compartilhada por outros vips
da categoria e, aliada à impressionante capa-
cidade de revitalização, explica a firme ascen-
são do filão. Conforme indicadores da Euromo-
nitor International, consultoria especializada em
varejo, o consumo domés-
tico de pirulitos no ano pas-
sado bateu em 57.700 to-
neladas, equ iva lentes a
uma receita de R$ 976,2
milhões. Para o exercício
atual, essa mesma fonte
prevê um faturamento de
R$ 991,8 milhões para
uma demanda de
58.500 toneladas. É um
volume bastante ex-
pressivo, levando-se
em conta que o con-
sumo aparen te de
todo O Setor de Can- Arcor desdobramento de linha para

dies (balas, Chic les, completar a família.

pirulitos etc.) cravou

383.000 toneladas em 2004, segundo dados da
Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Ca-
cau, Chocolate, Amendoim, Balas e Derivados).

Pela lupa da Euromonitor, a categoria de piru-
litos exibe crescimento médio anual de 21,8% em
volume, sendo que de 1999 a 2000 registrou o sal-
to recorde de 92%. Depois desse pico, a demanda
refluiu para 35% em 2000 e, desde 2001, vem man-
tendo avanço anual na faixa de 2% a 4%. Em 1998,
registra a consultor ia, foram consumidas 18.000
toneladas de pirulitos (20.400, em 1999), que re-
presentaram R$ 270 milhões. Já em 2000, esse
volume bateu em 39.200 toneladas, que represen-
taram vendas de R$ 551,9 milhões.

Palitos cruzados
A escalada dos p i ru l i tos também pode ser

mensurada por outro tipo de cruzamento. Depen-
dente do fornecimento de hastes plásticas que,
aliás, caracterizam o doce, os fabricantes contam

com perto de uma dezena de indús-
tr ias produtoras do acessó r i o das
quais não mais que três polarizam o
supr imento no reduto, despejando

cerca de 60% do total de hastes
consumidas, avalia Rubens Pau-

lo Nor i Jún ior , d i r e to r da
Plastifama, empresa basea-
da em Santo André (SP) que
atua há 12 anos no ramo. Para
ele, a demanda de hastes para

pirulitos já foi mais pulsante há
cerca de dez anos, por conta da
substituição de materiais, des-
contada a madeira há muito

-tempo em desuso nessa ala.
Confeccionada antes com po-
l iestireno, p lást ico rígido e
sujeito à quebra, o produto
foi àquela época deslocado
pela introdução do polipro-
pileno na aplicação, sendo
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Dori três lançamentos no redescobrimento do filão de 18 gramas.

este um t ipo de res ina p lás t i ca mais
maleável, relata Nori Júnior. "É o mesmo
material utilizado em cotonetes e, além
de menos quebradiço, tem custo mais bai-
xo", confronta. Com capacidade para a
transformação de 50 toneladas mensais
de polipropileno, a Plastifama fornece cer-
ca de 150 milhões de hastes por mês de
diversas gramaturas, completa o diretor.

Há 44 anos na ativa em Guarulhos (SP),
a Ro-Na compete no mesmo segmento de
hastes desde a década de 80 e fornece em
torno de 500 milhões de unidades men-
sais para o segmento de pirulitos, indica
Rebecca Navarro Frassetto, gerente de
comunicação da indústria. Ela observa que

a movimentação da clientela do setor de
confeitos tem se mantido estável ultima-
mente, mas nota que o segmento de piru-
litos prima pelo avanço consistente nos
últimos anos. "A evolução é puxada, so-
bretudo, pelas exportações gerais de do-
ces e, a tiracolo, os pedidos de hastes mar-
caram alta de 15% no último qüinqüênio",
crava a executiva. Ela destaca que o inves-
timento em maquinário e a introdução de
itens diferenciados solidif icou a ascensão
do segmento de pirulitos e os fornecedo-
res de hastes, em particular a Ro-Na, se-
guem animados na garupa. "Introduzimos,
por exemplo, uma linha colorida que, hoje,
já responde por 20% do total fornecido,

cabendo o restante às hastes bran-
cas", detalha a gerente.

Peçanha, da Arcor, fecha com a
porta-voz da Ro-Na quanto ao ga-
lope da demanda de pirulitos. "Den-
tro de candies, é o segmento que
mais cresce", assinala o executivo,
estimando acima de 10% a fatia da
Arcor no bolo geral do segmento.

As explicações também batem com a per-
cepção dos fornecedores de hastes. A
Arcor, por sinal, estreou no reduto em 2001
com o pirulito Big Big, desdobrado da sua
marca de chicle campeã, assinando uma
das tacadas que dinamizaram o circuito
local. Até então os confeitos mais sofisti-
cados eram importados, lembra Peçanha.
O produto da Arcor, segue ele, foi um dos
primeiros a introduzir na esfera doméstica
a versão bola com recheio de chicle, mo-
dalidade hoje corriqueira no filão de piru-
litos. Em parte, esse avanço do segmento
se deu por conta de uma proliferação de
concorrentes que acabou gerando deman-
da, observa o executivo. "O excesso de ofer-
ta cr iou intensa busca de diferenciação,
de um lado, enquanto o acirramentro da
concorrência, de outro, fez baixarem os
preços, resultando numa maior penetra-
ção dos pirulitos".

Fenômeno boca-a-boca
Esse movimento continua hoje, pros-

segue o gerente da Arcor. Embora ainda
não existam campanhas ostensivas para
incentivar o consumo de pirulitos na faixa
teen, Peçanha percebe crescente a adesão
de novos consumidores, principalmente
adolescentes, à categoria. "É um fenôme-
no que vem colando nas festas e raves no-
turnas, oriundo do boca-a-boca entre ado-
lescentes que acham cool ( legal) chupar
um pirulito", resume o executivo. Por en-
quanto, a Arcor ainda não se ocupa com a
escalação de um item específico do port-
fólio para posicionamento direto nesse filão.

Peçanha argumenta que a empresa ain-
da vê muito chão pela frente para avançar,
exemplificando com a modalidade de piru-
litos planos da qual a Arcor ainda não par-
ticipa. Para o gerente, esse mercado é dis-
putado por empresas com preços agressi-
vos e escala de produção. "Primeiro va-
mos esgotar todo o potencial do segmen-
to bola e depois vamos avaliar o ingresso
em novos filões", sublinha. Ele não abre
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Peçanha, da Arcor adesão de adolescentes é
crescente.

volumes, mas sustenta que para dar conta
dos mais de 10% de share em pirulitos a
Arcor mobiliza toda a produção da unida-
de de Rio das Pedras (SP) e, em picos de
consumo, apela para importação da ma-
triz de Córdoba, na Argentina.

Entre os lançamentos saídos do forno,
o porta-voz destaca o pirulito Tuttibol, des-
dobrado da linha infantil que compõe com
versões de chicle de bola e bala com re-
cheio de chicle. "Só faltava o pirulito para
completar a família", comenta. Com 12
gramas, sabor tutti-frutti e recheio de chi-
cle também de tutti-frutti, a novidade se-
gue para o trade em bolsa com 50 unida-
des (600 gramas) enquadrada em faixa de
preço de R$ 0,10, orça Peçanha, acenando
com mais quatro lançamentos até o f inal
do ano.

Aposta na qualidade
Com um mix que alinha 19 itens, a Dori

também cresce e aparece na arena de pi-
rulitos, valorizando suas
marcas nos últ imos 2-3
anos com investimentos
p e s a d o s na p rodução .
"Trata-se de uma movi-
men tação pe rmanen te
que se resume em desen-
volver produto, melhorar
a qualidade e fazer os be-
nefícios serem percebi-
dos", resume Vítor Bodini
Barion, diretor de marke-
ting da indústria baseada
em Marí l ia(SP)e com uni-
dade de balas e pirulitos

em Rolândia (PR). Ele argumenta que o cres-
cimento do segmento pode ser facilmente
constatado na amplitude do leque de op-
ções que, anos atrás, era restrito ao piru-
lito tipo bola de massa dura. "A variedade
hoje inclui recheados com chicle, de cara-
melos duros e mastigáveis, bi e tricolores,
planos e de formatos inusuais, de oito, 10
e 18 gramas", ilustra o dirigente.

Redesecoberto há pouco tempo, segue
ele, o fi lão de 18 gramas hoje vem sendo
desbravado por diversos fabricantes, en-
tre os quais a Dori com o lançamento de
uma linha de três itens. "A demanda ainda
é discreta, mas está na ascendente", cap-
ta o executivo. O pacote de novidades abre
com o pirulito Bolete Max, em três sabo-
res, recheado com chic le e ancorado na
marca Bolete adquirida há nove anos da
Bela Vista, conta Barion. O outro pirulito
de 18 gramas é o Yogurt Max, que combi-
na sabores de frutas com iogurte e inova
também pela apresentação de três cores
- duas externas e uma interna, descreve o
diretor. Com recheio de caramelo masti-
gável e em três sabores ácidos, o X Power
Sour Pop é o item que tem maior chance
de encaixe na onda de demanda dos teens,
considera Barion.

Para driblar a estabilidade no setor de
candies, a Dori direcionou seu potencial
de desenvolvimentos para o segmento de
pirulitos e registrou crescimento de 8% em
2004, situa o dirigente. Para ele, o desem-
barque de novidades conseguiu agitar as
vendas que, no reduto de linhas mais tra-
d i c i o n a i s , permaneceram es tancadas .
Também contou pontos para o avanço a
variedade de itens, que acaba agregando
valor na ponta do trade por pulver izar a
compra dentro da categoria. "Um dos cu-

ringas do mix é o tipo
mastigável, um produto
diferenciado", assinala o
execut ivo. Todas essas
jogadas, no entanto, po-
dem não resultar em pla-
car posit ivo no ano em
curso, percebe Barion. As
trepidações e a previsão
do PIB já refeita para bai-
xo já repercutem no va-
rejo alimentar e, por con-
ta disso, Barion arr isca
no máximo bisar o resul-
tado do ano passado .
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"Mas vamos suar muito para repetir
a dose", prevê.

Potencial dobrado
Embora a Arcor tenha sobres-

saído na fixação da mania dos pi-
rulitos com chicle no Brasil, foi a
Simas que fez o disparo inicial ain-
da no início dos anos 90. Porém,
como perto da metade da sua pro-
dução é exportada, a ass imi lação
desse pioneirismo foi bastante dis-
creta. Considerada a maior expor-
tadora de pirulitos do País, a Simas
vem nos últimos anos imprimindo
forte ênfase às vendas internas, sem
descuidar dos embarques para mais
de 60 países. Para dar conta dessa
nova empreitada, inaugurou no ano
passado uma moderna unidade em
Macaíba (RN), que dobrou o potencial de
100 toneladas diárias de candies, reser-
vando espaço para eventuais expansões.
"Se houver necessidade, poderemos esti-
car rapidamente a capacidade até 300 to-
neladas/dia com a aquisição de mais li-
nhas", in forma Thiago Gade lha S imas
Neto, diretor superintendente da compa-
nhia, dimensionando o investimento na
planta em US$ 10 milhões.

Para o gerente de market ing Si lv io
Eduardo Simas Procópio, a importância da
indústria no cenário de pirulitos vai mais
longe. "Praticamente, recolocamos a ca-
tegoria em evidência no Brasil, quando sol-
tamos o pirulito com chicle". Lançada um
pouco antes do Plano Real, a linha Cherry
Pop é a veterana da modalidade e, até hoje,
campeã do giro nos atacados doceiros.
Com know-how afiado por pedidos do ex-
terior, a Simas domina a fabricação do-eon-
feito, podendo produzir itens de seis gra-
mas até 35 gramas, este último ainda
inexistente por aqui. "Ainda não temos
condições de custos para lançar esse pro-
duto no Brasil", sublinha o gerente. Mas
ele contrapõe que a empresa vem desdo-
brando a família Cherry Pop para atender
diversas faixas etárias e de preços.

O mix forma com o Cherry Pop Teen de
10 gramas direcionado ao fi lão de R$ 0,10;
com a versão Original de 14 gramas e pre-
ço na faixa de R$ 0,15 e o recém-lançado
Cherry Pop Transfy, de 18 gramas, que agre-
ga um inusitado sistema de tatuagem, re-
passa Procópio. "É o primeiro pirulito bola

transfere para a pele ou
qualquer outra superfície (papel, plástico,
madeira, tecido) o desenho exclusivo, Por
conta desse charme a mais, o produto é
direcionado à faixa de R$ 0,20. "Pensa-
mos na moeda de R$ 0,25, que arredonda
o preço e indica que o produto oferece boa
margem para o trade", argumenta Pro-
cópio, acenando com o lançamento de mais
quatro sabores para a linha Cherry Pop.

A nova planta de Macaúba possui 15
linhas dedicadas a pirulitos das quais saem
10 famílias de produtos. Elas são consti-
tuídas por mais de 100 itens, calcula o ge-
rente de marketing. Apesar de fabricar pi-
rulitos do tipo flat, a Simas até o momen-
to não disputa esse f i lão no mercado do-
méstico. Procópio, no entanto, antecipa
que a empresa banca em julho o lança-
mento do seu primeiro item nesse reduto.
"Operamos com pirulitos flat há dois anos
e toda a sua produção é embarcada para o
exterior", assinala ele, emendando que
também já estão na reta final duas novi-
dades na área de flow pack.

Até o fim do ano passado, a maior par-
te da produção de pirulitos e candies da
Balasa também foi exportada. Instalada
em Cotia (SP), a empresa abriu as portas
no início de 2004 e encerrou o primeiro
balanço com embarques para 15 países,
situa Edda Eloísa Ugolini Martins, direto-
ra industrial da Balasa. "Estamos ampli-

ando o foco de atuação e, a
part ir dessa v i rada de
semestre, entramos com

fo rça também no ba lcão
doméstico", avisa a empre-

sária. Para a estréia no trade
local, a Balasa selecionou sua
linha de pirulitos Yofruit, sabor
iogurte de morango, campeã da
preferência dos importadores.

Balcão superofertado
Esse ingresso da Balasa no mer-

cado nacional bate com a avaliação de
quem milita nele há bastante tempo. Para

Verno Arend, diretor comercial da Flores-
tal, o reduto brasi leiro de pirulitos passa
por fase de intensa oferta. "Diante da bai-
xa cotação do dólar, muitas empresas es-
tão direcionando os pirulitos originalmen-
te exportados para as vendas loca is . A
superoferta assim gerada acaba reduzin-
do os preços e comprometendo as mar-
gens dos fabricantes". Arend acrescenta
que, diante do atual quadro cambial, os
candies brasileiros também estão perden-
do competitividade internacional, em par-
t icular frente a concor rentes as iá t icos.
Esse cenário começou a se del inear em
meados de 2004 e desde então só se acen-
tuou, nota o expert.

De uns tempos para cá, pondera Arend,
brotou um movimento generalizado na in-
dústria no sentido de adequar seus produ-
tos às moedas em circulação. Com a esca-
lada dos custos, vários pirulitos abando-
naram sua antiga faixa de preço e, no novo
patamar, f icaram menos atrativos ao con-

Procópio, da Simas potencial facilmente
ampliado para 300 t/dia.
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Edda, da Balasa depois do êxito nas exportações,
a ofensiva no balcão doméstico.

sumidor. "Como não existem moedas de
R$ 0,15 ou R$ 0,30, o grande objetivo da
Florestal e demais fabricantes de candies
é encaixar seus pirulitos em faixas de pre-
ço de R$ 0,05, R$ 0,10 e R$ 0,25", indica
Arend. Decorre daí, acrescenta, o proces-
so de transformação por que passou o pi-
rulito plano Flopito Coração. Em sua pri-
meira versão, o confeito pesava 18 gra-
mas, mas essa apresentação foi aposen-
tada entre 2001 e 2002. No seu lugar, sur-
giram versões de 14, 12 e sete gramas.
Agora, ele está voltando ao tamanho ori-
ginal, rebatizado de Flopito Big, permane-
cendo as demais gramaturas no mercado.
A "novidade" pode ser conferida no sabor
cereja, exibe preço médio no varejo de R$
0,25 e é comercial izada em embalagens
com 20 unidades.

Em paralelo, a Florestal reforça a/atu-
ação no segmento de R$ 0,05, com a re-
cém-lançada versão Baby do Flopito, de
cinco gramas. São duas variantes com o
mesmo formato de coração: vermelho ( um
sabor - morango) e colorido (quatro sabo-
res.) "Com as versões Baby e Big, damos
mais opções para o consumidor", explica
Arend. Também na raia dos R$ 0,05, a com-
panhia está lançando o pirulito bola Frutix,
de seis gramas, disponível em quatro sa-
bores , em embalagens sortidas com 40 e
80 unidades.

Outra novidade da Florestal, mas na
faixa dos R$ 0,10, é o Flopito Milk, com
seis gramas e sabor de leite condensado,

inspirador da estampa com duas vaquinhas
na embalagem. Arend explica que o candy
foi lançado inicialmente no mercado in-
ternacional e a boa receptividade incenti-
vou a empresa a introduzi-lo por aqui.

A Boavistense, de Erechim (RS), con-
trolada desde agosto de 2004 pela Flores-
tal, também infla a oferta no segmento
com o pirulito plano colorido Pop Galera,
de sete gramas, encaixa o diretor. Desen-
volvido em diversos formatos (coração, re-
dondo, de elipse e hexagonal) e quatro co-
res diferentes, a guloseima é produzida
apenas no sabor tutti-frutti. "O destaque
desse produto vai para a embalagem indi-
vidual, com um personagem irreverente
que manifesta vár ias personal idades e
estilos de comportamento", define Arend.

Foco no preço
Descontada a retração no balcão de

candies no primeiro trimestre - queda de
10-15% no período - , o segmento de pi-
rulitos mostra desempenho parecido com
o do ano passado, avalia Dirceu Pezzin, di-
retor presidente da Peccin, na expectativa
de que o setor complete o atual exercício
em linha com a performance de 2004. Ele
acredita que, no momento, o foco dos fa-
bricantes se fecha sobre o f i lão de linhas
com preço no varejo nas faixas de R$ 0,10
e R$ 0,15, com pesos de 12 a 20 gramas. É
por essa trilha que também serão dados
os passos na Peccin, ele revela. "Todos
os lançamentos do
segundo semest re
serão de pirulitos re-
c h e a d o s s i tuados
nessas faixas de con-
sumo", adianta. A em-
presa foi, aliás, a pri-
meira a lançar no mer-
cado um pirulito com re-
cheio mastigável, ressal-
ta Pezz in . Trata-se do
Frutiguti Yogurt, pirulito

ras das versões Choco (no sabor iogurte/
chocolate/morango/baunilha) e Caramel&
Green Apple (sabor iogurte/caramelo/maçã
verde), ambos recheados com chocolate;
Peanut Toffee (sabor iogurte/caramelo/
amendoim e recheio de toffee) e Cherry
(sabor iogurte/cereja e recheio de cereja).

Em outra mostra da determinação da
empresa de priorizar itens de R$ 0,10 a R$
0,15, também desembarca nas gôndolas o
Yogurmix, um pirulito bola de 14 gramas
com recheio mastigável, disponível nas
versões Napolitano, Cherry e no sortido
Yogurt. Essa ofensiva e o anúncio de que
as demais novidades irão concentrar-se na
faixa dos R$ 0,05 a R$ 0,10 não indicam
que a empresa esteja abandonando o ni-
cho dos R$ 0,05, observa Pezzin. Prova dis-
so, emenda, é o relançamento em janeiro
de seu pirulito bola Bluf em nova grama-
tura, que caiu de seis para cinco gramas.
A marca também foi contemplada com o
sabor tutti-frutti. "Nossa intenção foi man-
ter dois pirulitos com preço de R$ 0,05,
sendo um plano e outro bola", jus t i f i ca
Pezzin, inserindo a introdução pela Flores-
tal, em 2004 do tipo plano Bat-Bat Cora-
ção, de cinco gramas, até então o menor
pirulito do mercado. No início do ano, por
sinal, despontou a ampliação da série Bat-
Bat Coração de 12 gramas, que agregou
quatro sabores, todos apresentados ao
trade em embalagens de 600 gramas.

Em sintonia com a visão dos
principais fabricantes, Pezzin
considera que, depois de mui-
to tempo identif icado como
um produto tipicamente in-
fanti l , o pirul i to começa a
atrair a tribo teen, para ele,
formada por jovens e es-
tendida à f a i x a dos 30
anos. "De certa forma, nos
últimos cinco anos o pro-
duto virou moda", admi-
te. A seu ver, isso acon-
teceu devido à melhoria
de qualidade e à diver-
si f icação de sabores.
"Antes os pirulitos li-
mi tavam-se às ver-
sões de frutas. Hoje
em dia, eles recor-

rem a atrativos como sabores inusitados e
versões efervescentes."

De olho nessa penetração em diferen-

Florestal retorno ao filão de
18 gramas.
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redondo de 18 gramas que
debutou em 2004. "À épo-
ca, inovamos também na
embalagem, pois no merca-
do só eram encontrados pa-
cotes com 50 e 100 unidades
e fugimos à praxe com o in-
vólucro para 24 pirulitos", rememora. A li-
nha Frutiguti aumentou de tamanho em fe-
vereiro último, com a chegada às pratelei-



Wallerius mensagens pintadas
diretamente no confeito,

tes faixas etárias e também no potencial
do produto brasileiro no exterior, a Peccin
tem continuamente investido na amplia-
ção de sua capacidade produtiva. "Nos úl-
timos seis anos aumentamos em 150% o
potencial de fabricação de pirulitos pla-
nos", exemplifica Pezzin. Projetos tocados
desde o início deste ano também permiti-
rão à empresa virar o semestre com um
poder de fogo total (pirulitos planos e re-

dondos) 40% superior na comparação com
os índices aferidos em janeiro.

Perdendo peso
A Sasse Alimentos também deu boa

mexida na linha de pirulitos. Desde 1998,
ela atua exclusivamente com a versão re-
donda da guloseima, praxe rompida este
ano com a oferta de pirulitos recheados.
Em janeiro, colocou no mercado a marca
Chic Pop, um recheado de 18 gramas posi-
cionado para a faixa de preço ao consumi-
dor de R$ 0,15. No mês passado, a tradici-
onal marca Milkygurt, desembarcou nos
atacados em versão "aumentada" (12 gra-
mas) e recheada, para disputar o mercado
de R$ 0,10. Júnior Carbonari, gerente co-
mercial dessa empresa catarinense, conta
que, para estrear no ramo de recheados, não
houve investimentos em maquinário, mas
adaptações nas linhas de pirulitos disponí-
veis na unidade. "Além de entrarmos em novo
filão, aumentamos a produção em 4%, para
a casa das 380 toneladas mensais", projeta
o executivo.

Em sincronismo com o movimento que
já se torna praxe no ramo, a empresa tam-
bém reduziu a gramatura de todos os seus
pirulitos de 7,2 gramas para 6 gramas. "Es-
távamos perdendo competitividade porque
a guloseima de 7,2 gramas não conseguia

Pezzin foco no varejo de R$ 0,10 a R$ 0,15.
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Sasse estréia no reduto de pirulitos recheados.

mais ser encaixada na faixa de R$ 0,05",
justifica o gerente comercial. A única exce-
ção é o pirulito apito, que continua com o
mesmo tamanho mas brigando na "faixa"
dos R$ 0,10.

Mais novidades devem escalar as pra-
teleiras do trade até dezembro. "Nossa
meta, para 2005, é lançar outros três pro-
dutos no segmento de recheados de 12
gramas", informa Carbonari. Graças aos
lançamentos de produtos de maior valor
agregado e à revital ização da linha, a em-
presa espera registrar, neste exercício, um
faturamento 10% superior ao do ano pas-
sado. Em 2006, adianta o gerente, a Sasse
pretende ampliar novamente sua capaci-
dade produtiva, mas focando outros seg-
mentos. "Queremos investir em equipa-
mentos para produzir, inicialmente, piruli-
tos planos", antecipa. Um filão que a Sasse
olha com atenção é o de pirulitos funcio-
nais. "A indústria brasileira de candies ain-
da trabalha pouco com produtos funcio-
nais e interativos, a exemplo de linhas
como a da espanhola Chupa Chups, em
que a criança interage com o brinquedo",

Silveira, da Wallerius expectativa de dobrar a
receita.

analisa Carbonari. Para ele, isso se deve
ao alto custo de desenvolvimento desse
tipo de confeito e ao fato de o consumidor
brasileiro não estar culturalmente tão acos-
tumado ao conceito. A proliferação dos pi-
rulitos planos com formato e o sucesso que
esse tipo de produto costuma fazer junto à
criançada, sustenta o executivo, demos-
tram que os pirulitos funcionais e intera-
tivos podem ser bom negócio. A Sasse, ele
confirma, já optou por desenvolver piruli-
tos funcionais. "O investimento inicial é
mais baixo do que o do pirulito interativo",
compara Carbonari . A empresa também
pretende estreitar o assédio ao público jo-
vem. "Teremos pelo menos um produto es-
pecífico para essa faixa até dezembro", an-
tecipa o gerente, sem abrir maiores deta-
lhes. No Brasil, ele re-
conhece, por ora é tí-
mido o trabalho com pi-
rulitos dirigidos a públi-
co específico, com sa-
bores, tamanhos e re-
cheios diferenciados.

Ao mesmo tempo
em que investe em
novos produtos , a
Sasse também amplia
a base de c l ientes.
"Iniciamos um traba-
lho mais focado no
auto-serv iço, princi-
palmente no mercado
catarinense, onde te-
mos uma equipe maior, de 18 represen-
tantes", ilustra Carbonari. De início, a em-
presa desenvolveu embalagens específi-
cas de duas linhas para o auto-serviço -
pirulitos de frutas e o recheado Chic Pop.
No primeiro caso, são 10 unidades por pa-
cote. No segundo, 5 pirulitos por saco.

Capacidade ampliada
Outro verbete que amplia o cerco em

pirulitos pela via da escala crescente é a
gaúcha Wallerius. Ela transferiu em janei-
ro sua sede para uma planta-modelo e que,
aliada à aquisição de equipamentos, vai
aumentar gradativamente sua capacidade
produtiva de pirulitos em até 120%. De
quebra, a empresa, que se firmou ao lon-
go dos últimos anos como produtora de
pirulitos planos, ingressa no fi lão de piru-
litos bola, com a marca PopyBall (sabores
laranja, morango, abacaxi e uva).

Peccin enquadramento na faixa de 12-20
gramas.

Waldir Silveira, gerente comercial da
Wallerius, informa já estar em funcionamento
na nova unidade, também localizada em Ar-
roio do Meio, a linha focada no pirulito pla-
no com formato de pé (marca FootPops), pro-
duto que até hoje é uma exclusividade da
Wallerius. O mesmo equipamento produz um
outro confeito inédito: o pirulito plano com
formato de coração Love Pops Messages, do-
tado do chamariz complementar das mensa-
gens pintadas diretamente na guloseima.
Apresentado em embalagens de 550 gramas
(50 unidades) e no sabor morango, a novida-
de possui 11 gramas, exibe mensagens cari-
nhosas - e de livre trânsito global: "You &
me", "Be cool", "Be mine" e "Hug me".

Outra investida da Wallerius: a reno-
vação das embalagens dos carros-chefe

Amorzito (p lano com
formato de coração) e
Parabéns (p lano re-
dondo), ambos de seis
gramas. "As apresen-
tações ganharão um
visual moderno e co-
lor ido", garante S i l -
veira. A linha Amorzi-
to, disponível nas ver-
sões choco-coco, colo-
rido e vermelho, incor-
porou recentemente o
sabor melão.

Em 2004, a Wal-
lerius registrou um au-
mento de 32% na ven-

da de pirulitos. "A razão para esse cresci-
mento foi a implantação de algumas má-
quinas que já rodam na planta nova", es-
clarece o gerente comercial. A estimativa
para este ano é de que a empresa dobre a
receita. Entre os fatores para essa expec-
tativa, o gerente comercial lista o aumen-
to no potencial produtivo, a abertura de
mais mercados, o f luxo de lançamentos e
as sacadas ainda na incubadora. "A capa-
cidade estava tomada há alguns anos, mas
agora estamos preparados para atender a
demanda", afiança Silveira.

A Wallerius exporta 30% de sua pro-
dução de pirulitos para mais de 40 países,
entre os quais f iguram os parcei ros do
Mercosul, os Estados Unidos e a África do
Sul. "Apesar da defasagem cambial, con-
seguimos crescer 10% de janeiro a abril
deste ano, frente ao mesmo período de
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2004", arremata o gerente.

Fonte: Doce Revista, ano 19, n. 130, p. 24-32, maio 2005.




