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Seguindo a forte tendência de alimentação saudável, até as balas tiveram que entrar em 
forma. O novo foco da indústria de doces é desenvolver produtos que atendam às 
necessidades dos consumidores de nutrição balanceada. 
 
Segundo dados do Instituro Nielsen, 60% das mulheres e 40% dos homens brasileiros das 
classes A, B e C consideram importante ter uma vida saudável. 
 
A Perfetti Van Melle, que produz as balas mastigáveis Fruitella, no mercado brasileiro há quase 
40 anos, passa agora a fabricar o produto com corantes e aromas naturais. 
 
"É mais caro produzir essa versão, mas estamos absorvendo esse custo. Conforme for a 
performance no mercado brasileiro, vamos investir em outros produtos com insumos naturais" 
afirma Marco Seregni, diretor de marketing da Perfetti Van Melle do Brasil. 
 
Com a mudança no processo de fabricação, a empresa espera fazer com que a linha Fruittella, 
que hoje representa 18% de seu faturamento no Brasil, salte para 25% nos próximos dois 
anos. 
 
A Arcor, líder mundial na produção de balas, acaba de lançar a linha 7 Belo Gelatin, balas de 
gelatina com 0% de gordura. Um dos produtos da linha tem o nome de Nutri e vem em 
formatos de frutas, feitos com suco natural e rico em vitaminas C e E. 
 
"O público consumidor de balas e guloseimas está sempre à procura de novidades, são 
pessoas dispostas a experimentar o que não conhecem, diferentemente de outros tipos de 
alimentos", afirma Gabriel Porciani, diretor de Marketing de Guloseimas da Arcor. 
 
Inovação é recheio básico 
 
O dinamismo do setor, que tem como rotina lançar novos produtos, é fundamental para as 
vendas. Segundo Seregni, 9% das vendas da Perfetti Van Melle eram geradas por inovações 
em 2006. Esse número saltou para 39% em 2008. A empresa lançou 66 produtos nos últimos 
três anos, quase dois novos produtos por mês. 
 
"Hoje as balas e gomas de mascar têm que vir com conceitos diferenciados, desde o sabor, o 
recheio e a textura do produto até a embalagem. Fabricamos formatos diversos, com preços 
diferentes, que se adequam a cada tipo de ponto de venda", afirma o executivo. 
 
O próximo lançamento da empresa será Mentos Acqua Kiss, goma de mascar que vem em uma 
embalagem em plástico duro preto e com agentes salivadores na formulação. "O efeito é de 
água na boca", diz Seregni. O produto promete trazer benefícios para a saúde bucal, ativando 
enzimas que ajudam na pré-digestão de amidos e manter o pH neutro, protegendo o esmalte 
dos dentes. É ver para crer. 
 
Nesse mercado guiado por compras por impulso, provocar sensações exóticas parece ser a 
nova onda dos fabricantes. A Arcor lançou uma nova linha de sabores para as gomas de 
mascar Kriptonita voltada a crianças. Os nomes e os efeitos são divertidos: Gelado Ácido e 
Quente Ácido, além do Doce, é claro. 
 
As indústrias brasileiras de balas e gomas de mascar detêm 51% do mercado na América 
Latina, exportam 25% de sua produção e têm uma participação na exportação mundial de 
10%. 
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