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BITE SIZE.

A despeito das sucessivas quebras de
recordes produtivos e de consumo, o
mercado brasileiro de chocolates vem

registrando, no bom sentido, uma diminuição
de tamanho. É que o setor abre cada vez mais
espaço para embalagens menores, produtos
porcionados e as chamadas monodoses. De um
lado, esse movimento reflete recentes mudan-
ças no perfil dos consumidores. Na foto atual
do país, as famílias são compostas, em média,
por 3,5 membros, índice que cai a cada censo
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística). O fenômeno é puxado por fatores
como a multiplicação de casais sem filhos e de
descasados. Além disso, morar sozinho, hoje,
não é coisa de solteirões. É um estilo de vida,
uma opção. Já não são raros, por exemplo, os
casais em que cada cônjuge tem seu lar. Mesmo
nas famílias, seus integrantes, cada vez mais,
consomem sozinhos. Mais de 10% das residên-

cias brasileiras exibem um único morador.
Até 2016, esse público deverá atin-

gir a marca nada desprezível de
12 milhões de consumidores. Ela
não passa em branco aos olhos

dos fabricantes de chocolates.
Afora questões demográficas e po-

pulacionais, a diminuição das embala-
gens de chocolates é impulsionada por uma

característica intrínseca ao próprio setor: as
compras por impulso. Não é de hoje que as

empresas perceberam que apresentações me-
nores, ideais para degustação em particular,
são uma espécie de pedra de toque para ace-
lerar as vendas. Esse pano de fundo é a faísca
que anaboliza estratégias como a recentemente

anunciada pela Kraft Foods Brasil para a tra-
dicionalíssima marca Bis, lançada em 1940 e
prestes a completar 70 anos.

Após bem-sucedido projeto-piIoto iniciado
no segundo semestre de 2008 em Ribeirão Pre-
to, no interior paulista, em abril último a em-
presa passou a distribuir nacionalmente uma
inovadora versão unitária de Bis. No mínimo,
trata-se de uma quebra de paradigma. É a pri-
meira vez que a marca Bis, automaticamente
associada por seus admiradores à versão de 20
unidades em berço cartonado envolto em filme
de BOPP (polipropileno biorientado) metaliza-
do, é vendida numa apresentação individual.

BAIXO PREÇO FINAL
"A novidade chega para concorrer no seg-

mento bite size, que representa mais de 15%
do volume de chocolates vendidos no Brasil",
esclarece o venezuelano Eduardo Nigro, diretor
de marketing de chocolates da Kraft, referin-
do-se à expressão em inglês que, em tradução
livre, significa algo como "do tamanho de uma
mordida". Ou seja, exemplifica, são produtos
ideais para consumo enquanto se espera o ôni-
bus, no intervalo da aula ou à saída da aca-
demia. Nigro acrescenta que Bis Unitário tem
emplacado devido,em especial, ao baixo preço
final ao consumidor.

Parênteses: enquanto a tradicional caixa de
Bis é vendida no varejo pelo valor médio de
R$ 3,30 (que resulta em custo unitário de R$
0,16), o preço sugerido do Bis Unitário é de
R$ 0,25. Isto é, embora o produto exija menor
desembolso, não representa economia para o



consumidor. O que conta é a comodidade. "É
o mesmo caso da Coca-Cola. Uma lata custa
proporcionalmente mais caro que uma garrafa
de dois litros", ilustra Migro.

Além de maior margem de lucro, a sacada
permite expandir a distribuição no pequeno va-
rejo, onde muitos comerciantes, principalmente
em pequenas cidades e nas periferias dos gran-
des centros, já optavam por abrir as embalagens
e vender o produto a granel por conta própria.
De outro lado, a mais recente aposta da Kraft
para o chocolate Bis, com 11,5% de participa-
ção no seu segmento e consumo nacional de
98 unidades/seg, possivelmente reforçará uma
tendência (pró monodose) já detectada pela
Associação Brasileira da Indústria de Choco-
lates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados
(Abicab). No plano geral,completa a entidade,
o reduto de chocolates fatura anualmente mais
de R$ 7 bilhões.

Nesee bolo, a fatia do chamado mercado de
impulso cresce sem parar. Chocolates de até 30
gramas abocanham 10% das vendas, enquanto
as versões de 31 a 100 gramas detêm 18% de
participação. Com 101 gramas a 200 gramas, os
chamados produtos de consumo compartilhado

ainda detêm a parcela mais representativa do
setor (64%), enquanto as barras (coberturas)
acima de 200g, utilizadas principalmente para
aplicações culinárias, mobilizam 8%. Mas, a
julgar pelas expectativas que bafejam a ver-
são unitária de Bis, esse quadro deve mudar
em breve. •
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