
PEÇA-SE AOS brasileiros para 

citar fabricantes de balas e doces e, 

muito provavelmente, a lembrança da 

Dori Alimentos não condirá com sua 

importância no mercado. É ela, por 

exemplo, quem lidera no País as vendas 

de confeitos de chocolate, amendoim 

confeitado e balas de goma de amido, 

superando dezenas de conterrâneas e 

multinacionais dos calibres de Arcor, 

Mars e Mondelez. Apesar do sucesso, 

a Dori jamais teve muito cartaz junto 

ao público por quase não investir em 

propaganda, baseando sua operação em 

preços baixos e vendas no atacado. Esse 

modelo está com os dias contados. De 

olho em maiores margens e mais pros

peridade, a empresa começa a focar-se 

no varejo e na construção de marcas. 

Um dos efeitos da guinada no negócio 

é o aprimoramento das apresentações 

dos produtos. "O novo modelo depende 

bastante de mais e melhores embala

gens", define o diretor de marketing 

da companhia, Jean Carlos Paiva. A 

EMBALAGEMMARCA, o executivo falou 

do andamento da transformação e das 

dificuldades enfrentadas até aqui. 

A Dori sempre se pautou por balas e 

confeitos de preços baixos e circulação 

predominante em atacados. Agora, a 

empresa quer enobrecer seus produtos e 

ampliar sua presença no varejo. Por quê? 

Foi uma decisão estimulada pelo meio. 

Os padrões de consumo e o panora

ma do mercado de candies evoluíram 

bastante nos últimos anos. Sentimos 

potencial para nos valorizar redobrando 

a atenção ao varejo. O objetivo é ganhar 

rentabilidade com uma cadeia mais 

curta, em que estejamos mais próximos 

do consumidor final. Hoje, o varejo não 

chega a responder por 25% de nossas 

vendas no mercado interno. Quere

mos atingir um índice de 35% em curto 

prazo. Para isso, a empresa impôs a si os 

desafios de agregar valor aos produtos, 

de inovar, de investir em branding para 

ter marcas fortes e embalagens com 

personalidade, carismáticas, que sejam 

lembradas e procuradas pelo consumi

dor. Há uma inclinação nítida do mer

cado para produtos mais sofisticados 

e com visual atraente. Tudo indica que 

seguir essa tendência trará ao negócio 
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normalmente produzidos quando há 

rupturas de filmes biorientados. No caso 

de Pettiz, esse tipo de filme foi adotado 

para que exibíssemos um visual fosco, 

muito atraente nos pontos de venda. O 

sucesso foi obtido com um filme pro

duzido a partir de um processo de trila-

minação. Com tecnologia em todos os 

sentidos, essa embalagem nos garantiu 

um posicionamento de mercado com

pletamente diferenciado, com margem 

de contribuição de 4 0 % a 5 0 % maior da 

que temos em outras linhas de amen

doim. Planejamos ter packs promocio

nais para essa linha e estender o mesmo 

design a outros formatos e tamanhos de 

embalagem. 

Que outras mudanças são previstas para 

os invólucros da empresa? 

Hoje, as embalagens plásticas flexíveis 

têm uso hegemônico nos produtos da 

Dori. Isso vai mudar um pouco. Um 

dos princípios da nossa revitalização 

dos produtos é o trabalho com novos 

formatos de apresentação. Cogitamos 

ampliar o uso de soluções de papel car

tão. Pensamos em adotar blisters. Que

remos oferecer embalagens maiores, 

que facilitem o compartilhamento de 

petiscos, e opções menores, ideais para 

o consumo on-the-go (durante deslo

camentos). Acabamos de lançar, por 

exemplo, um amendoim confeitado com 

chocolate branco disponível em versão 

de 70 gramas, ideal para o varejo e para 

o consumo rápido fora do lar. No caso 

de snacks, por que não adotar um reci

piente que elimine o emprego de um 

utensílio para servir o produto? Temos 

muitos planos, muitas ideias. Uma pre

ocupação é o negócio de balas, que é um 

produto extremamente comoditizado. 

Temos pensado em soluções cartonadas 

ou mesmo de plástico rígido para agre

gar valor, fugir do trivial. Alguns pro

jetos estão sendo tocados em parcerias 

com co-packers (prestadores de serviços 

de embalagem). O intuito é inovar sem 

grande imobilização de recursos, sem a 

necessidade de compra de máquinas de 

embalagem. Esse modelo nos permite 

dividir o custo de investimento em equi

pamentos e planejar com mais calma as 

aquisições para um segundo momento, 

quando surge a necessidade de ampliar 

a produção. 

O setor de embalagens tem atendido 

satisfatoriamente as necessidades da 

Dori? 

Acho que ainda falta qualificação em 

alguns aspectos... E a questão dos volu

mes é um problema. O setor de embala

gens flexíveis, especialmente, depende 

de grandes volumes. É um obstáculo 

para experimentos e testes de mercado. 

Para se ter ideia, a maioria de nossos 

lançamentos em gestação tem exigido 

reuniões semanais e em certos casos 

até diárias com fornecedores, por causa 

de prazos. A sensação é de sobrecar

ga, o que impossibilita a entrega de 

novidades. Em embalagens metalizadas, 

por exemplo, estamos partindo para o 

terceiro fornecedor, porque não con

seguem dar conta do nosso volume. 

Nesta fase, de lançamentos e renovação 

de produtos, a embalagem virou um 

gargalo para nós. Como já disse, esta

mos tentando trabalhar com co-packers, 

mas isso também não tem sido suave. 

Percebemos que eles operam fortemen

te associados a determinados clientes, 

os processos são muito padronizados. 

Qualquer solicitação que fuja à rotina 

gera problemas. Temos conversado com 

muitas empresas da cadeia de embala

gens para criar novidades, inclusive com 

companhias internacionais. Mas certas 

coisas são ainda caras para o mercado de 

candies. Infelizmente, como costuma

mos dizer, inovação não tem linha. 
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A empresa contratou agências de cria

ção para colocar em marcha a remodela-

gem de seu portfólio? 

Sim. Temos atualmente três agências 

conosco. Procuramos esses serviços 

depois daquele mapeamento de nossas 

operações e da chegada a um diagnós

tico do que podia ser feito. Às agências, 

encaminhamos os trabalhos que envol

vam construção de personificação de 

marca, revisão de conceito de comuni

cação, ações maiores de publicidade e 

propaganda. Geralmente, recorremos a 

elas para trabalhos que impliquem mais 

do que somente embalagem. Temos 

um birô interno, com três pessoas, que 

desenvolve embalagens. Nele é feita 

toda a parte de legislação, textos para 

os versos das embalagens e até algumas 

campanhas. Quando é simplesmente 

para pegar uma arte e criar uma exten

são de linha, faço internamente. 

Balas, petiscos e confeitos dependem 

bastante das compras por impulso, e a 

Dori, como o senhor disse, nunca teve 

muito apelo de marca para estimulá-

-las. A embalagem seria a principal 

mídia de divulgação para os produtos 

da empresa? 

Até hoje, sim. Nunca foi muito o perfil 

da Dori fazer publicidade tradicional. 

Queremos, no futuro, mudar isso. Hoje, 

a embalagem é muitas vezes nosso único 

veículo de comunicação. Todos os ape

los de marketing, todos os atributos do 

conteúdo têm que caber na embalagem. 

E entra, aí, um fator complicador: a 

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) impõe uma série de restri

ções de comunicação a candies. Fica 

extremamente difícil dizer tudo o que 

queremos ou precisamos. É por isso 

que estamos empenhados em construir 

marcas e ter embalagens diferenciadas, 

marcantes: para facilitar a comunicação, 

para abreviar a necessidade de inserir 

dados nos pacotes. A proposta é de que 

as embalagens sejam pontos primor

diais para estabelecermos identidades 

de marca que, depois, possam ser usa

das em materiais de ponto de venda 

- stoppers, wobblers, cartazes - e em 

anúncios e comerciais. Ainda no sentido 

de estimular vendas, teremos em breve 

uma novidade importante: entraremos 

com licenciamentos. Fechamos acordos 

com a Warner e teremos itens associa

dos a produtos de entretenimento. 

Soubemos que a empresa prepara a aber

tura de uma fábrica nos Estados Unidos. 

Em que pé está esse projeto? 

O que existe, por ora, é um trabalho de 

avaliação de internacionalização. Ava

liamos a possibilidade de uma fábrica 

no exterior, mas o projeto não chegou a 

uma definição de construção de fábrica 

lá fora. Talvez faça mais sentido abrir 

um escritório no outro país e ampliar 

as exportações, porque se tivermos de 

aumentar a fabricação local de bala de 

goma de amido, por exemplo, só conse

guiríamos fazê-la para volumes muito 

grandes. E o governo, lembremos, dá 

uma série de incentivos à exportação. 

Estamos, enfim, estudando as possibili

dades de modelo. 
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Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 14, n. 167, p. 24-27, jul. 2013.




