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Vai longe o tempo em que os consumidores acreditavam em slogans como o da campanha "Falta 
assucar!" (ainda grafado com dois esses), criada nas primeiras décadas do século passado pela 
marca União, para mostrar que as crianças precisavam da energia para brincar melhor. A 
"patrulha" pela alimentação saudável colocou na berlinda aqueles pequenos prazeres em forma de 
balas, dropes, caramelos, pastilhas, pirulitos e gomas de mascar. Ao mesmo tempo, na cabeça do 
consumidor que viu sua renda aumentar nos últimos anos, se é para gastar com doce, então que 
se consuma algo com mais substância, como um chocolate, por exemplo.   
 
Estes dois motivos, aparentemente contraditórios, são as explicações dos fabricantes para a 
venda desses itens, que custam centavos, não ter decolado nos últimos anos, em plena euforia do 
aumento do consumo. Mais do que isso: houve perda. Entre 2002 e 2007, o consumo de balinhas 
e chicletes caiu 9,5% para 343 mil toneladas, período em que produtos de maior valor agregado, 
com destaque para o chocolate, deram um salto. O jeito está sendo apelar para itens mais 
elaborados, irresistíveis aos olhos e paladar infantil, como uma goma de mascar no formato de 
cabeça de abóbora. Ou então apostar, para os adultos, em chicletes sem açúcar ou nas gomas 
"funcionais", que clareiam os dentes enquanto são mascadas.   
 
"É preciso reagir", afirma João Barion Júnior, vice-presidente da área de doces da Associação 
Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab). Segundo o 
executivo, que também é diretor da Dori - única brasileira entre as maiores empresas do setor, ao 
lado das multinacionais Cadbury Adams, Arcor, Perfetti van Melle - dentro de três meses deve ser 
concluído um plano estratégico para o setor, traçado em conjunto com fornecedores, para 
incentivar o consumo. Entre as propostas discutidas, diz Barion Júnior, estão desde o 
desenvolvimento de novas tecnologias para fabricação de insumos, como aromas, até a definição 
de datas comemorativas que merecem uma campanha especial. "A indústria de chocolate fez isso 
nos últimos anos e deu certo", compara Barion Júnior, lembrando que o consumo da guloseima à 
base de cacau saltou quase 50% nos últimos anos.   
 
A Nielsen também confirma a trajetória um tanto amarga das gomas de mascar (aumento de 
apenas 1% em volume no ano passado), enquanto a categoria que reúne dropes, caramelos e 
pastilhas, centrada no público adulto, teve um fôlego um pouco maior (alta de 5,6% em volume).   
 
É neste público que a Cadbury Adams vem centrando suas atenções. "Até 2003, 40% da nossa 
receita vinham dos produtos sem açúcar; hoje essa categoria soma 58% das vendas", diz 
Oswaldo Nardinelli, diretor de negócios da empresa no Brasil, que no ano passado registrou 
faturamento de R$ 564,3 milhões. Líder em gomas de mascar, a empresa tem na marca Trident, 
de chicletes sem açúcar, o seu carro-chefe. Dos R$ 78 milhões de investimento em marketing 
previstos para este ano, R$ 30 milhões devem ser para Trident, que também adota como 
proposta ajudar no clareamento dental.   
 
A Perfetti van Melle, resultado da união em 2001 de uma empresa italiana e outra holandesa, está 
entrando no mercado de goma de mascar sem açúcar, com a marca Mentos, de pastilhas. "A Pure 
Fresh vai ser oferecida em garrafas transparentes, com várias unidades", diz Marco Seregni, 
diretor de marketing da Perfetti van Melle. Segundo ele, o mercado de gomas sem açúcar já 
representa 46% do total de gomas e vem crescendo a uma taxa de 9% em valor e 6% em 
volume.   
 
Sinal que a queda está sendo sentida no segmento com açúcar, especialidade da Arcor, que tem 
cerca de 70% do seu portfólio no público infantil. A empresa vem apostando em guloseimas 
exóticas, como a goma de mascar com "sensações", como a Criptonita Atômica, que reúne os 
gostos de ácido, efervescente e açucarado no mesmo produto. "Acreditamos nas balas e chicletes 
como um momento de indulgência, que sempre acontece", afirma Gabriel Porciani, gerente de 



marketing de guloseimas e chocolates da Arcor. Nesse sentido, a multinacional argentina vem 
apostando em balas mais elaboradas, como as toffees com recheio de morango e chocolate, por 
exemplo.   
 
A empresa não está tão preocupada porque fincou bandeira no Nordeste. Em 2007 inaugurou em 
Recife (PE) a sua segunda fábrica de guloseimas. "Nossas vendas no ano passado cresceram 
10%, puxadas pela região", afirma Porciani.   
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