
Sessentona, marca
Chiclets mira os jovens
Lançado em 1944 no Brasil e sinônimo de goma de mascar, produto da Cadbury Adams
passa por rejuvenescimento e volta à mídia após 15 anos
JOÃO PAULO Nucci

Com 62 anos de Brasil, a
marca Chiclets está mudando
para atrair o público adoles-
cente. Sinônimo de goma de
mascar e ícone visual - - repre-
sentado pela caixinha amarela
-, o produto passou por um

processo de rejuvenescimento
e vai voltar à grande mídia
após 15 anos. As características
clássicas - - como o formato da
embalagem com duas pastilhas
e o C em vermelho foram
mantidas para não atarantar os
consumidores cativos. Que são
muitos: por ano, a Cadbury Ada-
ms vende 600 milhões de unida-
des de Chiclets. Uma boa parte
dessa produção é absorvida, na
verdade, na hora do troco.

Para fugir desse estigma, a
empresa começou mexendo na
identidade visual da marca, em
agosto do ano passado. Só com as
pequenas alterações realizadas,
as vendas cresceram 16% sobre
2004. Em fevereiro, o produto
ganhou uma versão em barrinha
para atrair os jovens de 14 a 18
anos. A expectativa é aumentar
as vendas em 40%. "Essa faixa
de consumidores estava órfã",
diz Mareei Sacco, diretor de
marketing da Cadbury Adams.
"O Bubbaloo é para o irmão mais
novo. O Trident é para os pais.
Faltava um produto que falasse
a língua dos adolescentes."

Não é à toa que os novos
sabores e a linguagem visual se
baseiam em dois universos liga-
dos aos jovens: a música e a tec-
nologia. Os sabores já lançados
no formato foram batizados de
Uva Hip-Hop e e-Morango (este
lembra muito o antigo Azedinho
Doce, que também era produzido
pela Adams). Mesmo os tradicio-
nais - - hortelã e tutti-frutti - - ga-
nharam outras denominações:
hortelã beat e tutti remix. Ainda
no ano passado, a companhia
lançou, em caixinha, o Knela
(escrito assim, em linguagem de
internet) e o Lemon Cola. As pas-
tilhas, anteriormente brancas,
ganharam "cristais" coloridos.
Outra mudança atende a uma
velha reclamação dos consumi-
dores: agora, o sabor dura mais
tempo na boca.

O reposicionamento da mar-
ca, que exigiu investimentos
de R$ 7 milhões entre desen-

Sacco: produto para uma faixa de consumidores que estava órfã

volvimento e comunicação, vai
ficar mais evidente assim que
começar a campanha de mídia.
"A idéia era colocar os filmes
no ar no início de abril, mas
tivemos de segurar o material

porque as vendas foram muito
superiores à expectativa", re-
vela Sacco. O lançamento está
previsto para a primeira quin-
zena de maio, com campanha
da McCann-Erickson.

AUSÊNCIA PROLONGADA

A marca volta à mídia com o
slogan "O tempo passa melhor
com Chiclets". A assinatura
surgiu da percepção de que os
jovens de hoje são imediatistas,
gostam de viver o momento. O
produto pretende se colocar,
então, como um companheiro
dos melhores momentos da vida
dos adolescentes. Além disso, o
slogan remete à maior durabili-
dade do sabor na boca. A cam-
panha será exibida em televisão
aberta e fechada até o fim do
ano. Também estão programadas
ações em internet (a empresa
vai patrocinar o MSN Messenger,
entre outras iniciativas online),
revistas, cinemas e pontos-de-
venda. Um grande evento ligado
à marca deve ocorrer antes do
término de 2006.

Segundo Sacco, essa pro-

longada ausência da marca na
mídia se deveu às outras prio-
ridades da companhia. "Mesmo
sem nenhum esforço, o Chiclets
continua vendendo muito bem",
afirma o executivo. Só perde para
a linha Trident e para o HalTs. Em
popularidade, fica atrás apenas
do Bubbaloo. Os três produtos
receberam grandes investimen-
tos nos últimos anos, enquanto
o Chiclets seguia sua vida como
troco de padaria.

Para tomar a decisão de
conectar uma marca tão tra-
dicional a um público jovem, a
Cadbury Adams se baseou em
uma extensa pesquisa. Ao longo
de 2004, ouviu 4 mil consumido-
res entre 14 e 35 anos. "Foi um
trabalho de base. Assim, conse-
guimos saber como as pessoas
estavam se relacionando com
os confeitos", diz o publicitário,
que está há quatro anos e meio
na empresa.

Das constatações do estudo
já saíram alguns produtos - - an-
tes da reformulação do Chiclets

-, como a goma de mascar
Hall's e os novos sabores do
Trident (com identidade visual
também redesenhada). "E vem
muito mais coisa pela frente",
avisa Sacco. "Nesse ramo, se
você não inovar simplesmente
entrega o mercado nas mãos da
concorrência."

DESPERTAR PARA A MARCA
Esse ritmo intenso de lança-

mentos também tem a ver com a
aquisição da Adams pela inglesa
Cadbury Schweppes, em 2003.
Até então, a empresa pertencia
ao laboratório Pfizer. Nos 40 anos
anteriores, passou pelo comando
de outros laboratórios farmacêu-
ticos. "Agora somos uma compa-
nhia de confeitos, com ritmo de
uma empresa de confeitos", diz o
publicitário. De acordo com ele, a
Adams demorava muito tempo a
desenvolver novos produtos, pois
seguia o ritmo do setor farmacêu-
tico. "Faz sentido levar sete anos
para preparar um medicamento.
Mas não para lançar um novo
sabor do Chiclets."

O despertar para a marca
ocorreu, inclusive, durante o
processo de negociação da em-
presa. A Cadbury colocou o
produto como um dos principais
ativos da Adams. "O Chiclets foi
valorizado de fora para dentro, aí
percebemos que se podia fazer
um esforço." O curioso é que,
nos Estados Unidos, onde surgiu,
o Chiclets não guarda a mesma
identidade visual tradicional. O
C em vermelho só retornou em
uma série "vintage", há pouco
tempo. Atualmente, a companhia
utiliza logotipo igual ao da versão
brasileira, mas dispensando as ca-
racterísticas clássicas. "Antes de
fazer qualquer coisa, pergunta-
mos ao consumidor se podíamos
mexer na marca", diz Sacco. Por
isso, no País, as características
clássicas foram mantidas.
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