
é a lenda

ara a geração que hoje está na casa dos 30
anos, a marca Dan-Top é sinônimo de doce de

_ marshmallow com cobertura de chocolate.
Completando 60 anos em 2008, o produto fez grande
sucesso na década de 1980, arregimentando legiões
de fãs com o sabor então inovador do marshmallow.
Nos últimos anos, porém, o grande assédio de con-
correntes parece ter tirado o confeito do centro das
atenções. Mas seus responsáveis prometem uma
reviravolta. Comprada no final de 2007 por grande
empresa do ramo alimentício e de doces, a CRM, a
marca Dan-Top está anunciando estratégia de fôlego
para voltar a brilhar. A batalha por ampliação das fa-
tias de mercado inclui forte campanha publicitária,
ações de degustação em pontos-de-venda de todo o
país e o lançamento de variadas segmentações do
produto. A parte comercial também estréia mudan-
ças que prometem agitar o trade. "Estamos nos re-
estruturando para atender diretamente as grandes
redes e os distribuidores, ao mesmo tempo em que
buscamos pulverizar nossa atuação no pequeno va-
rejo de todo o país, a partir de parceiros e represen-
tantes", resume Daniel Brodella, gerente comercial
da Dan-Top.

Dentro desse esforço de expansão de vendas e
fortalecimento de imagem, um dos ases na man-
ga são as peças publicitárias estreladas pelo casal
de atores Thiago Lacerda e Vanessa Lóes. Na parte
de formulação, os novos sócios investidores infor-
mam ter elevado o patamar de qualidade de todos
os ingredientes de Dan-Top, a começar por aqueles
utilizados na cobertura, que agora derrete mais fa-
cilmente na boca e cujo gosto de chocolate ficou
mais marcante. Além disso, diz o gerente da marca,
a cremosidade do marshmallow foi acentuada, con-
ferindo mais appetite appeal e aproximando a gulo-
seima do nicho premium da categoria de merengues.
No mix ganham força, ao lado da versão tradicional,
os sabores maracujá e morango, ainda vendidos em
caixinhas cartonadas individuais e de seis unidades,
que evocam lembranças de infância para muita gen-

te. Graficamente, porém, a marca não é mais a mes-
ma. O layout, o design e toda a comunicação foram
reformulados, com destaque para a concepção de
um novo mascote. Trata-se de DanDan, personagem
que lembra uma gota de marshmallow e foi criado
de forma estilizada para se comunicar diretamente
com o público infantil. Na parte de diversificações
de tamanho e formato, uma das grandes novidades
para o trade é o Tablete Dan-Top, produto sem si-
milar na categoria de confeitos de marshmallow e
que será vendido em flowpacks com apresentação
semelhante à de candy bars. Outra aposta na estra-
tégia de revigoramento da marca é o lançamento de
Dantopinho, versão mini que explora a conveniência
e praticidade de consumo. Segundo Daniel Brodella,
essa nova fase da história de Dan-Top estreará em
breve no mercado-teste de Campinas (SP). Além das
ações de marketing, o projeto contemplou investi-
mentos em linhas e processo produtivo. Com a ven»
da para a CRM, o parque fabril, diz o gerente, fot
transferido de Guarulhos para Barueri. Tudo visando
retomar o posto de ícone do mercado brasileiro de
doces e guloseimas.

VOCÊ SABIA?
Bu nome Dan-Top significa pião dinamarquês e

falVeferência não apenas ao formato cônico da gu-
loseima, mas também à sua origem: consta que a
Dinamarca é o berço dos confeitos de marshmallow
com cobertura de chocolate. Um dos mais antigos
merengues de chocolate do Brasil, o produto come-
çou a ser produzido em 1948 pela Irmãos Boüensen
Ltda, que criou a marca e a vendeu em 1954 para a
fábrica de bombons Fiorentina. A negociação incluiu
os maquinários e deu origem à Chocolates Dan-Top
Fiorentina Ltda. Ao longo dos anos o produto passou
por poucas alterações. Uma delas foi a eliminação
do wafer que servia de base. O biscoito, ainda co-
mum nas populares tetas-de-nega, foi substituído
por mistura sabor chocolate. @
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