
Indústrias revelam segredo
do sucesso de produtos
que sobrevivem há décadas
no segmento mais
rotativo do setor mercearil
PORDANIELEPECHI

travessar gerações e manter bons desempenhos em ven-
das são desafios para qualquer produto lançado no mer-
cado. Porém, quando o assunto são os doces, a tarefa

se torna ainda mais difícil. O mercado que movimenta mais de
10 bilhões de reais por ano está pulverizado entre 64 fabricantes,
que investem pesado em lançamentos para manter o mercado
aquecido. Para se ter uma idéia da rotatividade do portfólio das
indústrias no segmento de doces, apenas no segundo semestre de
2008 foram apresentados cerca de 200 novos produtos na Sweet
Brazil International, convenção que reúne as indústrias filiadas à
Abicab - Associação Brasileira das Indústrias de Chocolates, Ca-
cau, Balas, Amendoins e Derivados.

Em um mercado tão concorrido e que atende um público
ansioso por lançamentos, há produtos que sobrevivem há dé-
cadas e ainda fazem o maior sucesso entre as crianças. Fomos
atrás das fabricantes para desvendarmos o segredo do sucesso
desses produtos, contando um pouco de suas histórias e as
principais estratégias utilizadas para sobreviverem e caírem no
gosto dos paladares mais exigentes.
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RESPEITO
CAMPEÕES DE VENDAS
O Stikadinho, chocolate da Neugebauer que foi lançado no
início da década de 1970 e permanece com a mesma fórmu-
la até hoje, apenas mudou de nome. Na época, foi batizado
apenas de Stik, e nos anos 80, quando virou Stikadinho, se
tornou um dos chocolates mais vendidos do Brasil. O produto
tem uma participação de 5% no faturamento da Neugebauer
e está entre os dez produtos mais vendidos da empresa. "Para
continuar a crescer em vendas, o Stikadinho precisa de uma
boa exposição e é necessário torná-lo visível ao consumidor",
acredita o gerente de Marketing do grupo Florestal, que de-
tém as marcas Boavistense e Neugebauer, Adriano Orso.

Neste ano, o grupo Florestal pretende crescer em torno de
12% com o objetivo de passar de um faturamento de 220 milhões
de reais para 250 milhões de reais em um ano. 'A produção média
das indústrias do grupo é de 3,5 mil toneladas/mês de balas e 700
toneladas/rnês de chocolates. O faturamento total do grupo se
divide em 35% de participação da Neugebauer e 65% para as
balas e piruíitos produzidos pela Boavistense", afirma Orso.

O Stikadinho é muito mais consolidado no sul do Brasil e ainda
pode crescer mais nas outras regiões. Por exemplo, na cidade de
São Paulo, o produto está entre os cinco mais vendidos da marca
Neugebauer. A companhia apostou no sucesso do produto para
lançar uma versão em barra de 100 g, que já alcança valor de
vendas equivalente a um terço do produto tradicional.

O chocolate Baton, voltado para o público infantil, surgiu
em 1948, inicialmente com o norne Leite Mel. O produto
chegou ao mercado com a marca Baton em 1970, e depois
ganhou edições limitadas nos sabores Morango, Uva e Doce
de Leite. Em 1994, Baton ganhou sua primeira versão para
ovos de Páscoa, e em 2007 foi transformado em picolé. Atu-
almente, a marca é umas das principais linhas da Garoto para
a Páscoa, tendo cinco produtos no portfólio.

O chocolate Baton é um sucesso desde seu lançamento,
tendo inclusive sido eleito o produto campeão de vendas em
1990, informa a Garoto.

Um dos primeiros produtos da empresa, as Pastilhas Ga-
roto surgiram em 1934, no sabor Hortelã extraforte. Na épo-

IvIAR 2009 www.revistadistribuicao.coin.br 53



candies

ca do lançamento, a pastilha era embrulhada à mão com um
rótulo de papel celofane verde, sendo necessárias entre 20 e
30 moças para embrulhar o produto, que era encaminhado
à comercialização. Em 1962, a indústria adquiriu a primeira
máquina de embrulhar. A ampliação de linha das pastilhas veio
com as pastilhas sugar free sabor Hortelã, lançadas em 1998.
Seis anos depois, foi lançado o sabor Cereja fresh. Em 2005, a
pastilha sabor Laranja chegou ao mercado.

O sucesso das marcas Pastilhas Garoto e do chocolate Ba-
ton é atribuído pela indústria à comunicação consistente dessas
marcas junto aos consumidores e ao trabalho do time de vendas
junto ao trade, que disponibiliza os produtos-nos canais de ven-
das corretos para o momento de compra do consumidor.

A Yogurte100 foi lançada em 1993 pela Dori Alimentos, e,
como acontece com todos os doces que emplacam e apresen-
tam bons resultados de mercado durante muitos anos, teve sua
linha estendida. As balas representam 35% do faturamento da
Dori, que tem 25 tipos em linha. O atacado distribuidor repre-
senta 68% do faturamento da empresa, que fechou 2008 acima
de 300 milhões de reais. Atualmente, fazem parte da linha Yo-
gurte100 o pirulito mastigável (lançado em 2000), a bala Yogur-
te100 recheada, lançada em 2006, e a Yogurte100 em formato
Stick, lançada em 2008 durante a Sweet Brazil. A gerente de
Marketing de Produto, Andreia Fukuda, atribui o sucesso do
produto à característica da inovação. 'Até então, não havia ne-
nhuma bala com sabor iogurte. Também contribuiu para o su-
cesso a rápida e eficiente distribuição do produto."
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