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Para se aproximar ainda mais 
do público jovem, a Chiclets, da 
Adams (Cadbury), investiu em 
uma estratégia que está fazendo 
o consumidor vestir literalmente 
a marca. Com um trabalho de 
planejamento que levou cerca 
de um ano, a empresa coloca no 
mercado em junho um produto 
que vai muito além da guloseima: 
a coleção Chiclets by Ronaldo 
Fraga, com roupas desenhadas 
pelo estilista mineiro, que tem 
como ícone um par de óculos de 
aros arredondados. 

A parceria já havia rendido 
dois bons momentos midiáticos — 
na São Paulo Fashion Week de ju-
nho de 2009 e de janeiro deste ano 
—, e agora se materializa em uma 
grife vendida com exclusividade 
nas duas lojas de Ronaldo Fraga, 
em São Paulo e Belo Horizonte. No 
segundo semestre, ela chegará a 
outras regiões do País.

“A gente sabe que se vestir 

Fora da caixinha
Em parceria com o estilista Ronaldo Fraga, Chiclets lança  
coleção para jovens com design irreverente e colorido
Lena Castellón

bem é relevante para os jovens. 
Eles estão preocupados com a 
aparência. Ao juntarmos o mundo 
da moda, que tem atitude, com 
o da goma, que é irreverente, 
trazemos algo mais interessante 
e bacana para o adolescente de 
hoje”, explica Gustavo Mesquita, 
gerente de marca de Chiclets e 

Bubbaloo. “A coleção tem muito 
colorido, muita irreverência. É 
moderna e traz a essência da mar-
ca, que tem 65 anos”, conta. 

A aposta no mundo da moda 
se deve exatamente ao desejo de 
promover maior identificação en-
tre a marca, a primeira goma a ser 
fabricada no Brasil, e o público. 

“Essa história começou porque a 
Chiclets queria entrar na vida dos 
adolescentes. Ela buscava algum 
estilista ou grife que topasse fazer 
uma associação com a marca”, 
lembra Eliana Castro, diretora 
da Ideias Customizadas, empresa 
especializada em branding que 
desenvolveu o projeto. 

Com a experiência adquirida 
em anos de atuação no jorna-
lismo e na cobertura de moda, 
Eliana escolheu Ronaldo Fraga 
em função de seu estilo pop. 
“Ele pega coisas do cotidiano, 
o que é um pouco de pop art. E 
mistura muito isso em suas es-
tampas. O olhar dele e seu jeito 
de fazer moda sempre agradam 
os adolescentes, apesar de suas 
coleções de linha não serem para 
esse público. Estava na hora de 
ele fazer uma grife focada em 
adolescentes”, explica.

Semana de moda
Um dos primeiros passos 

para fazer a ideia acontecer foi 
participar da São Paulo Fashion 
Week, demonstrando a aproxima-
ção com a moda. “Ao se associar 
com o Ronaldo Fraga, a Chiclets 
começou a entrar nos eventos. Já 
que a ideia era ter uma grife, nada 
mais natural do que isso”, diz 
Eliana. Essa entrada foi viabiliza-
da não apenas pelo patrocínio. No 
desfile realizado em junho do ano 
passado, o estilista apresentou a 

dia 14, foi organizada uma festa 
que teve muita música, moda e 
caixinhas espalhadas por todos os 
ambientes (confira detalhes do 
evento e do desenvolvimento do 
projeto da grife no vídeo dispo-
nibilizado por meio do beetagg 
abaixo). Mesquita pondera que é 
com a música que a juventude se 
diverte, principalmente se estiver 
em grupo, outro elemento impor-
tante para esse público. A festa 
de lançamento contou com DJ e 
o show de uma banda, Strike, que 
foi exibido ao vivo pelo MySpace. 

Feitas especialmente para 
jovens na faixa entre 12 e 18 anos 
— sem, contudo, excluir consu-
midores mais velhos —, as peças 
foram criadas com total liberdade 
pelo estilista, como ele faz questão 
de ressaltar. “Claro, pontuei o uni-
verso da marca, que está focada 
no público jovem, adolescente. 
Mas tive a liberdade de mergulhar 
em meu próprio universo, na mi-
nha relação com a Chiclets a partir 
da embalagem do Mini, que para 
mim tem algo de memória afetiva”, 
explica, referindo-se a uma linha 
que foi descontinuada em 1998. 
Outro aspecto importante, segun-
do Fraga, era que as pessoas se 
sentissem confortáveis em usar as 
roupas e que não se imaginassem 
como outdoors ambulantes.

Pelo lado da nostalgia, o esti-
lista adotou na coleção caracterís-
ticas do Mini Chiclets, entre elas 

Grife tem peças masculinas e femininas com toques vintage e de humor

Croquis da coleção ilustraram embalagens

coleção A Disneylândia de Ro-
naldo Fraga, que teve acessórios 
produzidos a partir das caixinhas 
de Chiclets. No final, as pessoas 
receberam um kit do produto. 

No desfile do estilista na 
edição de janeiro deste ano da 
SPFW, quando foi lançada a co-
leção inspirada em Pina Bausch, 
foram distribuídas aos convida-
dos cerca de mil ecobags com a 
marca, capinhas de iPod Touch 
com as cores das embalagens e 
chicletes de sabores variados. O 
kit dava uma pitada do que seria 
a próxima novidade de Ronaldo 
Fraga. Cinco croquis com os 
looks desenhados para Chiclets 
já podiam ser vistos, antecipan-
do a chegada da grife — que 
veste homens e mulheres.

Para a apresentação da Chi-
clets by Ronaldo Fraga, feita no 

as cores e mesmo a embalagem, 
em roupas que vão de vestidos a 
camisetas, com preços em torna 
de R$ 80. Não é à toa, portanto, 
que algumas peças tenham um 
estilo vintage. Promete fazer su-
cesso também o design elaborado 
a partir das famosas pastilhas, 
como as estampadas em branco 
para contrastar no tecido preto 
de um macacão. São provas de 
que a proposta da grife é ter alto 
astral, conforto e diversão.
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Para saber mais, use este código

1. No browse do seu celular, acesse o 
site www.phdmobi.com

2. Faça o dowload do leitor de taggs

3. Abra o aplicativo e 
use a câmera

4. Mire ou fotografe 
esta imagem

5. Assista ao vídeo
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