
A Sweet Brazil International,
espaço dedicado exclusiva-
mente aos chocolates, balas, pi-
rulitos, chicletes e amendoins
dentro da ABAD 2008 Curiti-
ba, contou com a participação
de 40 expositores de todo o
Brasil, os quais apresentaram
aos atacadistas e distribuidores
200 novos produtos.

De acordo com Getúlio Ur-
sulino Netto, presidente da
Abicab - Associação Brasilei-
ra da Indústria de Chocolates,
Cacau, Amendoim, Balas e
Derivados, no ano passado o
setor movimentou R$ 10,4 bi-
lhões. Desse faturamento, os
chocolates representam R$
7.2 bilhões, seguidos das ba-
las e confeitos, que ficaram
com R$ 2,7 bilhões do total.
O valor restante ficou para o
mercado de amendoins, que

obteve um faturamento de R$
518,7 milhões.

Os números do mercado de
doces são extremamente favo-
ráveis para o atacado: no seg-
mento de balas, a representa-
ção do setor chega a ser de
80% do mercado, enquanto a
de chocolates fica com 50%.
Uma parcela de 54% das mer-
cadorias que compreendem o
mercado total de doces passa
pelo setor atacadista e distri-
buidor. O segmento de candi-
es representa 0,4% do PIB na-
cional e é responsável por 32
mil empregos diretos e 60 mil
indiretos no País.

Tendências
Segundo dados fornecidos

pela Abicab, o mercado de
balas está perdendo espaço
para os chocolates. De acor-

do com Ur-
sulino, o motivo
dessa migração é o
aumento do nível de ren-
da dos consumidores na
Região Nordeste e no interior
do País.

As balas representam 35%
do faturamento da Dori Alimen-
tos, que tem 25 tipos em linha.
Preocupados em não perder
espaço nesse segmento, os
responsáveis pelo marketing
da Dori resolveram investir em
produtos premium, as balas
Toffees. De acordo com Jean
Carlos Paiva, gerente de Marke-
ting da empresa, a Dori preten-
de entrar nesse mercado com
o objetivo de conquistar os con-
sumidores das classes A e B.
"O mercado de Toffees é um
segmento no qual a concorrên-
cia ainda é pequena. Vamos



chegar ao mercado
com a linha Toffee Dod's

oferecendo ao consumidor
um preço melhor que o da mar-

ca líder, além de ótima qualida-
de", afirma Jean.

O atacado representa 68%
de todo o faturamento da em-
presa. A Dori fechou o ano de
2007 com um faturamento que
ultrapassou a casa dos R$ 300
milhões, e pretende crescer
aproximadamente 12% até o fi-
nal de 2008.

Apesar de os dados estatísti-
cos apontarem uma queda no
mercado de balas, é preciso
analisar a situação de perto: é
verdade que o mercado, de
uma maneira geral, está em de-
clínio, mas essa queda se re-
gistra nas balas commodities,
nos produtos tradicionais. Em
decorrência disso, as indústri-

as são unanimes em
afirmar que, para

continuar a crescer
com os candies, é

preciso inovar. A
estratégia das
grandes fabri-

cantes de do-
ces consiste
em investir

em produtos
que tenham va-

lor agregado. "A
idéia é deixar de

ganhar em volume e
recuperar os lucros

em produtos com valor
agregado. Inovar é vital

para crescer! Com o au-
mento do poder aquisitivo do

consumidor, ele não quer mais
produtos triviais, pois pode pa-
gar por mais sofisticação", afir-
ma Melissa Taione, supervisora
de Marketing da Peccin.

Ao comentar sobre a queda
que o segmento de balas tem
apresentado, Gustavo Bacchi,
gerente de Marketing da Riclan,
acredita que as indústrias que
continuarem a fabricar balas
como commodity vão continuar
a ter prejuízos: "A partir do mo-
mento em que a indústria de
balas passar a agregar valor
aos seus produtos, ela vai dei-
xar de perder o mercado para
os chocolates e cereais, princi-
pais produtos para os quais o
consumidor está migrando", ex-
plica.

Segmentação
Uma das melhores saídas

para se aumentar as vendas
dos doces é lançar produtos
que atendam às exigências es-
pecíficas de cada tipo de con-
sumidor. Pensando nisso, as in-
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dústrias deixam cada vez mais
clara a segmentação de suas
linhas de produtos. Para os
meninos, a Dori investiu no li-
cenciamento do desenho ani-
mado "Speed Racer - The
Next Generation".
Para as meninas, foi
lançado o confeito de
chocolates em forma-
to de coração, nas co-
res rosa e lilás, batiza-
do de "Disquete Love".

Para atingir o público
infantil, a Bel Chocola-
tes lançou uma caixa
de bombons sortidos
com o nome de "Cine-
ma com sabor de cho-

mesclada, que mistura choco-
lates branco e meio amargo.

A Florestal Alimentos, fabri-
cante das marcas Boavistense,
dos chocolates Neugebauer e
dos doces Florestal, trouxe para

num bom nível para a empre-
sa, enquanto os chocolates es-
tão crescendo acima da média
do mercado. "A Neugebauer
apresentou um crescimento de
24% no ano passado, enquan-

colate". A caixa tem formato de
DVD player e é acompanhada
de um DVD com desenhos in-
fantis.

Para o público adulto, a Bel
renovou a sua linha de emba-
lagens da linha "Family" e lan-
çou um novo sabor, a barra

a Sweet Brazil quatro novos
produtos da marca Florestal,
três da Boavistense e cinco dos
chocolates da Neugebauer. De
acordo com Adriano Orso, do
departamento de Marketing da
Florestal Alimentos, o mercado
de balas e chicles está estável



to o mercado cresceu 22%."
"O consumidor está procuran-

do inovações e pode pagar a
mais por produtos que, antiga-
mente, n e m mesmo consumia.
É claro que toda empresa que
atua no mercado de doces de-
pende das vendas em volume,
mas estamos apostando mais
em produtos com valor agrega-
do", explica Orso.

O mercado atacadista repre-
senta 77% das vendas da Flo-
restal Alimentos, que desenvol-
ve um trabalho muito intenso no
atacado: "São mais de 70 anos
trabalhando com o setor ataca-
dista e distribuidor", conta Orso.

A Docile inaugurou sua parti-
cipação no mercado de produ-
tos licenciados na Sweet Brasil
2008. A indústria cresceu 22%
em 2008. Para isso, apostou
suas fichas em consagrados
personagens Disney: Minnie e
Mickey Mouse. De acordo com
Ricardo Heineck, diretor da em-
presa, quando se fala em pro-
dutos destinados ao público in-
fantil, "os personagens agradam
às crianças e dão maior credibi-
lidade ao produto. A marca é
importante, assim como o pró-
prio produto, mas um dos fato-
res primordiais para a compra é
a sinergia entre empresa, per-
sonagens, pais e crianças".

Segundo dados fornecidos
pela Associação Brasileira de
Licenciamento, em 2007, a ven-
da de produtos licenciados ge-
rou um faturamento de R$ 3
bilhões. Para 2008, prevê-se
que o setor irá faturar 6% a
mais, atingindo R$ 3,2 bilhões.

A Riclan, fabricante das balas
Freegels, apostou nos produtos li-
cenciados para tentar fugir da que-
da que o segmento tem registra-

do e obteve um crescimento signi-
ficativo no mercado de balas. "O
licenciamento é uma ferramenta
importante, mas que exige muita
pesquisa A grande dificuldade re-
side em se conseguir transferir o
personagem para o seu produto,
e não o contrário", explica Bacchi.

Diferenciação
O consumidor está cada vez

mais preocupado com sua saú-
de. Por isso, passou a buscar e
a consumir produtos que apre-
sentem teores menores de açú-
cares e gorduras. Quando se
fala em doces, essa preocupa-
ção pode ser um fator decisivo
na hora da compra.

A Salware participa de um mer-
cado que está em crescimento.
Além de oferecer uma linha de
chocolates tradicionais, a indús-
tria trabalha com chocolates de
soja, chocolates dietéticos e bar-
ras para transformação.

O objetivo da empresa para
o segundo semestre de 2008
é ampliar sua participação no
mercado de chocolates por
meio das grandes redes de
supermercados. De acordo
com Boos, a empresa fechou
um contrato com o Wal Mart e
com a rede Condor do Para-
ná. O atacado distribuidor re-
presenta 60% das vendas da
Salware, mas a indústria tem
a expectativa de que dentro de
seis meses esse número su-
birá para 80%.

O segmento de gelatinas e
marshmallows é especialidade
da Fini, multinacional espanho-
la -especialista nesse segmen-
to. De acordo com João Paulo
Chaccur, vice-diretor-geral da
indústria, o mercado está em
crescimento, e em uma feira
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como a Sweet Brazil, o fatura-
mento chega a aumentar em
50% em comparação com o
mês anterior à sua realização.

A estratégia da Fini para
que seus produtos, que têm
alto valor agregado para os
padrões de consumo do bra-
sileiro, possam atingir classes
mais baixas da população é a
venda de embalagens econô-
micas para o atacado. "O pe-
queno varejista compra, abre
a embalagem e vende o pro-
duto por unidade. Assim, ele
se torna acessível a todos os
públicos", explica Chaccur.

Mercado externo
De acordo com Getúlio Ursu-

lino Netto, em 2007, o setor ex-
portou para 142 países de todo
o mundo. "A exportação de 158
mil toneladas de produtos foi um
dos fatores responsáveis pelo
resultado financeiro positivo ob-
tido pelo setor", argumenta.

Atualmente, o Brasil ocupa o
quarto lugar no ranking mundi-

al de produção de chocolates e
balas. O País produz 497 mil to-
neladas de chocolates e 453 mil
toneladas de balas e confeitos
por ano. Além disso, o setor re-
presenta 0,4% do PIB nacional
e é responsável por 32 mil em-
pregos diretos e 60 mil indire-
tos no País.
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