
Nova barra de chocolate mistura Hershey’s e Sucrilhos® 
Thales Brandão 
 
Marcas de apelo jovem se unem para a inusitada criação, em edição limitada, do chocolate 
crocante, que teve aprovação de 94% dos consumidores 
  

 
Hershey's e Kellogg's®, duas marcas queridas pelos jovens brasileiros, acabam de fechar uma 
parceria inédita para o lançamento de uma barra de chocolate com sabor e textura 
diferenciados. Em fevereiro chega ao varejo de todo o Brasil o novo tablete Hershey's 
Sucrilhos®, que une a cremosidade do puro chocolate Hershey's à crocância dos tradicionais 
flocos de milho com açúcar Kellogg's®, marca pioneira e líder no mercado de cereais matinais. 
  
Conhecida por introduzir sabores diferentes de chocolate no mercado nacional, a Hershey's foi 
pioneira na criação de chocolate branco com biscoito ao lançar o sabor Cookies'n'Creme e a 
versão com os flocos crocantes de Ovomaltine. Hoje, essas combinações estão entre as mais 
vendidas da marca e a expectativa é que o novo Hershey's Sucrilhos® tenha o mesmo nível de 
aceitação entre os jovens.  Pesquisa realizada com consumidores mostrou que 94% dos 
participantes aprovaram o novo produto. Entre os quesitos avaliados estavam conceito, 
produto e embalagem. 
 
"A Hershey´s tem como característica criar combinações inusitadas e pioneiras e estamos 
aproveitando a época em que mais se vende chocolate no Brasil para esse lançamento. Nada 
melhor que a união de duas grandes marcas, que são sucesso entre os jovens, para a criação 
deste chocolate exclusivo", explica Victoria Gabrielli, gerente de marketing da Hershey's. 
Segundo a executiva, a novidade é mais um passo na consolidação da Hershey's no mercado 
nacional de chocolates.  Para Tatiana Brammer, diretora de marketing da Kellogg's®, essa 
parceria promete fazer sucesso entre os consumidores, não só por unir duas tradicionais 
empresas, que zelam pela qualidade, mas também por se tratar de dois produtos já 
consagrados no mercado. "O Hershey's Sucrilhos® é sinônimo de momentos com mais sabor e 
energia", revela Tatiana, que aposta na grande aceitação do produto no País.  Disponível em 
embalagem de 130g, Hershey's Sucrilhos® pode ser encontrado nos principais hipermercados 
do Brasil e tem preço sugerido de R$ 3,60, alinhado ao das demais barras de 130 g de 
Hershey's. 
 
Fonte: Cidade Marketing. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.cidademarketing.com.br/2009/blog/mercadologia>. Acesso em: 8 
mar. 2013. A ut
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