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BONBONNIERES DE
CINEMA NUNCA FORAM
TÃO IMPORTANTES NO
GIRO DE CONFEITOS

N os últimos anos as salas de cinema e suas
tradicionais bonbonnières vêm enfren-
tando ferrenha competição pelo dinheiro

- e pelo tempo - dos consumidores, especial-
mente os mais jovens. Videogames, DVDs, TVs
em alta definição e telefones celulares chamam
cada vez mais a atenção dessa faixa do público,
que obviamente também desponta no foco da
indústria de doces e confeitos. Entre os sinais
dessa disputa, um chama atenção: de quatro
anos para cá, as vendas de jogos eletrônicos
ultrapassaram mundialmente as de ingressos de
cinema. Nada disso, porém, parece diminuir o
poder de atração das salas de exibição - e, por
tabela, a relevância das bonbonnières de cinema
no faturamento dos fabricantes e distribuidores
de guloseimas.

Segundo dados da Filme B, que pesquisa
o mercado nacional, entre janeiro e junho de
2009, o público do setor cresceu 31% no Brasil,
enquanto a evolução do faturamento das redes
de exibição foi de 35%, saltando para R$ 473,6
milhões. Isso significa que 55,4 milhões de in-
gressos de cinema foram vendidos no país nos
primeiros seis meses do ano. É difícil precisar o
peso desse exército de espectadores nas vendas
da indústria de confectionery. Mas não faltam
indicativos de que as salas de cinema do país,
hoje estimadas em mais de 2.000, nunca foram
tão importantes no faturamento dos fabricantes
de candies e guloseimas.

Uma dessas demonstrações pode ser conferi-
da na estratégia da Mars Brasil para a sua linha

M&M's. A fim de fortalecer a presença dos confei-
tos na tríade filme-pipoca-refrigerante, a empre-
sa fechou uma parceria com a rede de cinemas
Cinemark de todo o Brasil. Desde junho último,
os chocolates M&M's são oferecidos como parte
integrante de um combo especial dos espectado-
res do filme Transformers 2 - A
Vingança dos derrotados. "Os
M&M'S, que já são sucesso de
venda nos cinemas, chegam
para fortalecer a deliciosa
combinação entre filme, pi-
poca e refrigerante", ressalta
Valdir Nascimento, gerente de
marketing para chocolate da
Mars Brasil.

AÇÃO PERMANENTE
Além de estimular o giro

de M&M's em vendas conjun-
tas com pipoca e refrigerante,
a Mars tem usado as redes de
exibição de filmes para ações
de fortalecimento da marca.
Assim, a sala 2 do Cinemark do Shopping Eldo-
rado, em São Paulo, foi transformada por tempo
indeterminado na sala M&M's. Tudo ali lembra os
confeitos de chocolate, a começar pela entrada,
que foi decorada com imagens dos famosos per-
sonagens da marca, servindo de plano de fundo
para fotos de fãs e espectadores em geral. No
chão, um tapete dá a sensação de andar sobre
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chocolates, ao passo que todas as poltronas re-
ceberam estofamento personalizado.

Ação semelhante já havia sido empreendida
pela Mars no cinema Kinoplex, no ano passado.
Na ocasião, a empresa estima ter impactado 1
milhão de pessoas. "Queremos aumentar esse
número, colocando um público de perfil variado
em contato com a nossa marca", afirma Gerson
Francisco, diretor de negócios de chocolate da
Mars Brasil. Ele explica que bonecos, banners

e imagens dos personagens M&M's também es-
tão presentes nas bilheterias, nos balcões de
alimentação - como a empresa chama as bon-
bonnières e os pontos de venda de pipoca e
bebidas, no hall principal do complexo e até
nas escadas rolantes do shopping. "M&M's é
um produto com total afinidade com cinema.
Queremos aumentar este link, incentivando en-
tre o público o que chamamos de experiência
M&M's", define Francisco.
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