
PRODUTOS
DIFERENCIADOS
E DE MAIOR VALOR
DINAMIZAM CHICLES
DE BOLA E GOMA
DE MASCAR

por LEANDRO H. SILVA

m seu constante esforço para driblar as
margens achatadas e os níveis de preço
depreciados, característicos dos can-
dies commodities, a indústria brasileira

de gomas de mascar não se limita a apelar para
os tradicionais licenciamentos infantis e figuri-
nhas colecionãveis. Esses recursos não perde-
ram força; na realidade, aumentam seu poder de
fogo passando a compor um leque mais amplo
de estratégias para inflar vendas e lucros da ca-
tegoria. Para começar, o setor nunca investiu
tanto em inovações de formulação e apresen-
tação. Esta tendência impulsiona segmentações
de linha e ajuda a elevar o patamar de qualidade
nacional, alinhando produtos quase impensáveis
tempos atras, como chicles infantis sem açúcar
e gomas com formato de brigadeiro. Num outro
flanco, os principais fabricantes se empenham
em fortalecer os canais de escoamento com ti-
mes de distribuidores exclusivos. Mesmo sem
ofuscar a supremacia dos atacadistas doceiros,
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essa medida tem ajudado a pluralizar os perfis

de venda, elevando a representatividade do ca-

nal supermercadista e contribuindo para que os

chicles deixem de ser vistos como mera moeda

de troco do pequeno varejo.

O resultado desse panorama também é tra-

duzido em números que grudam nos ouvidos.

Em 2007, quando movimentou US$ 1,2 bilhão

ou 57.000 toneladas, segundo estimativas do

mercado, a indústria de chicles cresceu 5,4%

no país. Conforme varredura da Eu-

romorritor International, o fatura-

mento do setor realmente se man-

teve nesse patamar, mas os volumes

caíram. Quanto a este ano, a despeito

de pressões inflacionárias que, desde

a virada do semestre, chegaram a com-

prometer o giro de supérfluos como

candies, o setor trabalha para, no

mínimo, repetir a performance an-

terior. Assim, já floresce a perspecti-

va de diminuição do gap existente entre

o consumo per capita brasileiro de 300 gramas

anuais e o verificado em países como Estados

Unidos (800 g/ano), México e Argentina (ambos

com 500 g/ano). A propósito, o mercado brasi-

leiro já é o terceiro do mundo em volume, atrás

apenas de Estados Unidos e México.

Termômetro do setor, a líder Cadbury deve

fechar 2008 com 20 lançamentos na carteira de

chicles, média de 1,6 Lançamento a cada mês.

"Trata-se de uma plataforma de inovações agres-

siva", atesta Paula Caetano, gerente de ativação

Brasil da Cadbury. No caso dos chicles sem açú-

car, a principal aposta da empresa continua re-

caindo sobre a família Trident. Agora disponíveis

em display com 21 unidades, esses chicles Lami-

nados passaram por reformulações que, segundo

a empresa, prolongam a duração dos sabores.

Outra inovação de Trident é a embalagem para

consumidores assíduos, ou "heavy users". Trata-

se de um pote plástico com 40 pacotinhos de

Trident por unidade do recipiente. Já na estei-

ra do Leque de formulações, uma referência é a

versão SpLash, lançada há menos de um ano

como a primeira da chancela Trident com re-

cheio líquido.

Terreno fértil para a multiplicação de mar-

cas de cunho commodity, o mercado de chicles

de bola também pulula de novidades desenvol-

vidas para aumentar a percepção de valor da

categoria. A Cadbury, por exemplo, joga forte

com os chamados sabores indulgentes - aque-

las versões que visam entregar novas sensações

aos consumidores. Na ponta do varejo, Bubbaloo

Chocolate e Napolitano ilustram essa proposta.

Lançados às vésperas da Páscoa 2008, eles in-

cluíram pela primeira vez os sabores baunilha e

chocolate na formulação da marca Bubbaloo. De

quebra, essas variações podem ajudar quem está

de dieta. Afinal, mesmo contedo açúcar, tais

produtos permitem a substituição de sobreme-

sas altamente calóricas por uma simples gomas

de mascar. Ainda no terreno dos chicLes de bola,

vale registro a recente apresentação, pela Cad-

bury, de um dispLay de 60 unidades e de novas

embalagens para marcar a comemoração dos 40

anos da marca Ploc, ícone do setor.

A percepção de um balanço sorridente para

gomas de mascar também emana dos planos da

Arcor. Ela vê nos benefícios funcionais, porta-

bilidade e nos produtos sem açúcar a tríade que

deve ditar as principais tendências da categoria

daqui para frente. Porém, a empresa pondera que

a evolução dos negócios tem transcorrido mode-

rada no reduto de chicletes. "As vendas não têm

crescido com a intsnsidade aferida em redutos

como chocolates e o segmento de chicles in-

fantis tem sofrido grande ataque de marcas de

baixo valor", analisa Gabriel Porciani, diretor de

marketing de chocolates e guloseimas da Arcor.

Segundo ele, os resultados ok do mercado de

gomas são puxados principalmente por produtos

para adultos, segmento coberto pela empresa

com as Linhas FLicks e Top Line. "A boa notícia é

que, até pelo aquecimento econômico do país,

o próprio consumidor tem dado preferência a al-

ternativas de maior valor agregado", enxerga o

diretor da Arcor, exemplificando com o sucesso
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das Unhas Big Big Big e Kriptonita, am-
bas voltadas ao público infanto-juvenil.

Com foco nesse mesmo filão, os sa-
bores conceituais também estão em forte
evidência. Porciani explica que, mesmo
sem substituir os sabores tradicionais,
tais alternativas têm dinamizado a cate-
goria ao transmitir sensações e alusões de
baladas, esportes e do universo hi tech.
Os produtos que já esquentaram o giro
na garupa desses apelos estão algumas
segmentações da tradicional linha Poosh,
dentre elas as recém-lançadas versões
MP3 e Nite.

A busca por impacto nos pontos-de-
venda (PDVs) também norteia a gaú-

cha Florestal Alimentos, controla-
dora desde 2004 da Boavistense,
outro expoente das gomas de mas-
car. Com atuação restrita a chicles
de bola dupla torção e a gomas de

mascar sem açúcar, a Florestal
produz cerca de 220 toneladas
desses produtos por mês, que
sornam 7% de participação em
seu faturamento. Embora peque-
no, o índice cresce ano a ano,
contrapõe Adriano Orso, gerente

de marketing da Florestal. Para 2008,
a expectativa é que a demanda da linha de

gomas de mascar cresça até 30%. "Apostando
em valor e diferenciação, esses produtos têm
ganhado mais representatividade do que balas
e outros confeitos", coteja Orso. Para
ele, enquanto as balas se tornaram
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commodities, os chicles foram para área nobre
do balcão. Em paralelo, a Florestal engrossa o
jorro de lançamentos, como demonstra a recente
segmentação de linha do chicle sem açúcar 02.
Contendo cristais de sabor, o produto é direcio-
nado ao público adulto e foi lançado na Apas
2008 como complemento à Linha de laminados
que ainda conta com a marca Lixx, no mercado
desde 2002. Mais um exemplo de inovação, este
inserido na carteira de chicles de bola dupla tor-
ção da Boavistense, a família Pânico acaba de
chegar ao mercado diferenciada por gomas de
cor preta e adesivos com tatuagens que expío-
ram o mote dos filmes de terror,

A Peccin é outro pêndulo dos confeitos que,
no filão de gomas de mascar, tem fugido dos
níveis de preços depreciados. Fabricante tam-
bém de batas e pirulítos, a empresa tem 25% de
seu faturamento atrelados a chicles. Sintonizado
com o discurso de outros especialistas do ramo,
o presidente Dirceu Pezzin observa que a queda
de rentabilidade e o número cada vez maior de
fabricantes comoditizaram o chicle plano tradi-
cional. "Por isso, o mercado busca embalagens
e formatos diferenciados", completa o dirigente,
ilustrando a tendência com o novíssimo Güjpt.
Apresentado na Sweet Brazil/Abad deste ano,
Glupt chamou a atenção como o primeiro chi-
cle do país em formato de garrafa e munido de
recheio líquido. Com apresentação individual de
6g e displays com 40 unidades, a linha também
é drageada. Ainda na visão de Pezzin, outra for-
te tendência em chicles é a aplicação de novos
ingredientes para provocar sensações e sabores
inusitados. Nesse caso, destaque para uma das

extensões da tradicional linha Blong, na qual
a união de dois sabores remete a um tercei-
ro. A versão que mistura melão e cereja,

por exemplo, foi desenvolvida para ter
gosto de melancia, enquanto a combi-
nação de frutas vermelhas e melancia
lembra o sabor cereja.

As movimentações dos principais fa-
bricantes deixam claro que a evolução
do consumo de chicles diferenciados
e de maior valor está Longe do esgo-
tamento. Manda a Lógica que isso não
significa que produtos com formula-
ções e apresentações menos nobres
desaparecerão. Ao contrário, vale no
mercado de chicles a máxima de que
há espaço para todos. Afinal, mais
de 20 milhões de chicles são vendi-

dos por dia no Brasil. Trata-se, vale o
trocadilho, da única bolha de consumo

consistente de que se tem notícia.
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lgumas grifes de refrescos em pó
agregaram chicles a suas Linhas de
produção e, com bons resultados em
bolsados em períodos relativamente

curtos, tomaram gosto pela nova frente de ne-
gócios. A gaúcha Docile, por exemplo, estreou
na categoria há pouco mais de um ano com a
marca X Clé, que já detém 35% de participação
no faturamento da empresa, desbancando os
30% dos refrescos em pó (a Linha de pasti-
lhas responde pelo restante das vendas). Da

mesma forma que fabricantes mais experientes,
a empresa atribui a performance dos chicles ao
seu caráter inovador. "No mercado nacional não
existem itens similares aos nossos", pontua Ale-
xandre Heineck, diretor comercial da Docile, re-
ferindo-se à vedete na categoria, as minigomas
de mascar cuja portabilidade tem feito sucesso
nos formatos tiras e sachês. Ainda em relação a
conceitos inovadores, ele esclarece que a em-
presa nunca cogitou fabricar os chamados ti-
jolinhos, ou "bricks", como são conhecidos os
tradicionais chicles de bola de formato plano,
vendidos no varejo por poucos centavos a uni-
dade. "Não queremos cair na briga de faca das
commodities", justifica Heineck.

Numa prova de fidelidade às tacadas de cunho
exclusivo, a Docile anuncia um licenciamento
de propriedade envolvendo o terceiro episódio
de High School Musical, da Disney. Febre en-
tre adolescentes, os personagens do filme darão
suporte, entre outros produtos, àquele que vem
sendo definido como o primeiro chicle infanto-

juvenil sem açúcar do país: X Clé
O HSM 3. "Estamos nos anteci-

pando a uma tendência mundial",
acredita Heineck, lembrando que o
número de crianças e adolescentes
submetidos a dietas de restrição
de açúcar cresce a cada dia. Outro
recurso destinado a diferenciar os
chicles da Docile do universo das

commodities é o chamado efeito spectra fíex.

isto é, uma pigmentaçào importada que, aplica-
da ao redor das drágeas, imprime pontos relu-
zentes e coloração nobre. Também sintonizado
com os novos tempos, o recém-lançado X Clé
Fest é vendido em embalagem de llg que traz
imagens e emoticons desenvolvidos para seduzir
a geração blogueira. "Estamos trilhando o ca-
minho da inovação e da qualidade", finaliza o
diretor da empresa de Lajeado (RS), sem antes
frisar que, no mercado de chicles, "a Docile tra-
balha com o mais puro mentol do mercado, com
aromas importados e acessórios de embalagem
diferenciados".

Outro prestigiado player de refrescos em pó,
a Sukest continua investindo com força em sua
operação de gomas de mascar, que já responde
por 35% do faturamento. Mesmo mantendo si-
gilo quanto a números, a empresa afirma que a
capacidade produtiva foi recentemente dobrada.
O aporte permitiu a entrada em Linha de pro-
dutos como a família Spooky. Segundo Mauro
Paparelli, gerente de marketing da empresa, tra-
ta-se do primeiro chicle com recheio Líquido com
posicionamento de preço de 5 centavos a uni-
dade. "É um item de alta qualidade, cujas mar-
gens de lucro foram apertadas ao máximo para
facilitar o ganho de mercado", ele sublinha. Já
no vácuo dos sabores diferenciados, a empresa
acredita na boa receptividade do Splish amora,
enquanto em chicles drageados, a performance
das coberturas de miçangas é vista com extremo
otimismo. Isso se deve ao sucesso de produtos
como o chicle de brigadeiro, definido como o
primeiro do gênero no mundo, que caiu no gosto
dos consumidores mirins. Agora a empresa in-
veste nos recém-chegados Morango Cremoso e
Sensação Chocolate com Morango, chicles cuja
superfície também remete ao visual dos granu-
lados que recobrem os confeitos de festas. Com
foco no médio e grande varejo, toda a linha de
drageados é vendida sob a marca Festball a 15
centavos a unidade no varejo, situa o gerente de
marketing da Sukest,
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