
20 ago 2012

26 marketing

A Arcor Brasil quer reposicionar no 
mercado um dos seus produtos de 

maior sucesso, a bala de caramelo But-
ter Toffees. Mesmo com market share de 
89% no segmento de caramelos de leite, 
a empresa está investindo R$ 8 milhões 
em um plano de construção de imagem, 
o maior da história da companhia. O pro-
jeto aposta em um estudo etnográfico 
para medir a percepção das marcas da 
companhia junto ao seu público-alvo. 

Desenvolvido em parceria com a Ip-
sos, o levantamento, qualitativo e quan-
titativo, investiga os aspectos positivos e 
negativos dos produtos e com que tipo de 
outras guloseimas as balas de caramelo 
concorrem na hora de ganhar o consumi-
dor. “Usamos os embaixadores da marca 
— pessoas que consomem o produto to-
dos os dias — para descobrirmos as pe-
culiaridades na hora do consumo”, afir-
ma Davi Damazio, gerente de marketing 
de guloseimas da Arcor Brasil. 

A empresa já descobriu que 70% das 
compras nesse segmento acontecem por 
impulso e concorrem, portanto, com cho-
colates de porção pequena, gomas de 
mascar e doces artesanais. “A gente bri-
ga diretamente com esses produtos, mas 
é claro que há uma preferência que dire-
ciona para a marca. É também nisso que 
apostamos para aumentar nossa pene-
tração”, diz Damazio. A pesquisa revela 
ainda que o consumo de Butter Toffees 
está concentrado na classe média e no 
público feminino, que representa apro-
ximadamente 55% dos consumidores. 

A partir dessas conclusões, a Arcor Bra-
sil implantará um plano de reestrutura-
ção que inclui a criação de novos sabores, 
o redesenho na distribuição nos pontos 
de venda, a inserção de novas redes de 
venda e a divulgação e o fortalecimento 
da marca por meio de parcerias. O pri-
meiro acordo desse tipo foi fechado com 
a marca de café 3Corações e resultou em 
um novo produto no portfólio, a bala sa-
bor Cappuccino. Segundo Damazio, o 
produto, lançado em maio, já é o segun-
do mais vendido dentre os dez sabores 
disponíveis, inspirando o lançamento do 
“Creme Italiano Butter Toffees Cappucci-
no”, uma sobremesa com pedaços de ca-
ramelo com o aval da Pizza Hut. 

Além da aposta nas parcerias, a mar-
ca concentra forças em seu plano nacio-
nal de merchandising e mídia, que rece-
beu um investimento de R$ 3 milhões pa-
ra expor os produtos em programas da TV 
Record. A empresa estima dobrar o fatu-
ramento até 2015, chegando a cerca de 
R$ 250 milhões. A expectativa é de que as 
receitas com Butter Toffees cresçam 20% 
neste período. 
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Muito além  
dos caramelos
Com market share de 89% no segmento, Arcor investe  
em pesquisa para reposicionar a marca Butter Toffees
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Davi Damazio, da Arcor: concorrência é com chocolates, gomas de mascar e doces artesanais

Acho que a prótese 
de silicone é boa para 

elevar a autoestima feminina. 
É um processo de mudança 

que vai além da cirurgia.

O efeito artifi cial 
do silicone é muito 

exagerado e tira 
a personalidade 

da mulher.

Mulher 
siliconada 

é mais 
sexy.

Mulher não 
é um par 

de peitos.
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REVISTA.
QUANTO 
MAIS VOCÊ 
LÊ, MAIS 
VOCÊ SABE.

QUEM LÊ REVISTA 
TEM OPINIÃO.

Ler uma revista 
é se aprofundar 
no seu assunto 
preferido de forma 
descontraída. 
A cada página, 
um universo de 
informações dos 
mais diversos temas. 
E você ainda ganha 
mais bagagem para 
formar uma opinião 
forte e consistente. 
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