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Fonte: Abicab

Menos doce
Dados da indústria de balas, chicletes, confeitos e chocolates

2% é a queda da produção de balas e chocolates no primeiro semestre deste ano em relação a igual período de 2012. 
A produção de amendoim caiu 9%, segundo a Abicab
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Est rat é g i a Mercado de balas encolhe
2%, em volume, no primeiro semestre

Mondelez
reage e muda
port fólio
no Brasil
Letícia Casado
De São Paulo

O mercado brasileiro de balas e
gomas de mascar, que encolheu
6,7% no ano passado, continua
caindo neste ano. Até junho, a que-
da é de 2%, em relação ao primeiro
semestre de 2012. E é neste cená-
rio, de consumidor menos pro-
penso a gastar, que a Mondelez In -
ternational (ex-Kraft Foods), uma
das maiores fabricantes de doces
do mundo, está mudando o port-
fólio. O dropes Halls, um dos clás-
sicos da multinacional, perdeu al-
gumas linhas e ganhou uma ver-
são bem diferente: uma bala re-
donda, recheada e mastigável. A
ideia é atrair os jovens e conter o
avanço da concorrente Perfetti Van
Melle, dona da bala Mentos.

Halls lidera o mercado nacional
de balas, com 54% das vendas, se-
gundo a Mondelez. “Foi um inves-
timento grande na linha de produ-
ç ã o” de Halls, diz Eduardo Treviza-
ni, gerente de marketing de balas
da Mondelez Brasil, que não infor-
ma o valor investido.

A versão mastigável de Halls
foi lançada na Tailândia há dois
anos e chegou em junho ao Bra-
sil. Esta é a segunda vez que a
Mondelez entra no mercado de
bala mastigável por aqui. Em
2006, lançou uma versão impor-
tada da Colômbia, que foi des-
continuada no ano seguinte. Pro-
duto, nome, embalagem, preço e
comunicação não estavam “ade -
quados”, segundo a empresa.

Não por acaso, o formato e a
consistência da Halls Soft, a bala
mastigável, lembram a concorren-
te Mentos. Em entrevista ao Va l o r
em março, o diretor da Perfetti Van
Melle, Henrique Veloso, disse que
as vendas da Mentos haviam cres-
cido 36% em valor e 32% em volu-
me em 2012 na comparação com
2011. Ítalo-holandesa, a Perfetti

chegou ao Brasil em 2007 e já tem
cerca de 10% do setor de balas.

Trevizani, da Mondelez, diz que
o produto não foi feito “especifica -
mente por causa do avanço da Per-
fetti”, mas reconhece que a concor-
rente é um “player forte” em bala
mastigável. Ele avisa: “A briga vai
acontecer, são produtos simila-
res”. A meta da Halls é conquistar
um terço do segmento de balas
mastigáveis em um ano.

Nesse cenário de disputa, a
Mondelez decidiu encolher o le-
que de sabores dos dropes Halls de
13 para sete. Saem, por exemplo,
torta de limão, cereja com choco-
late, e mel e limão.

O preço sugerido de Halls é de
R$ 1, o que impõe desafios a Mon-
delez. Aumentos nos gastos atrela-
dos à produção, como de mão de
obra, por exemplo, pressionam
mais do que o preço do açúcar bru-
to no mercado internacional, prin-
cipal matéria-prima das balas. A
companhia vem tentando ficar
mais produtiva, com projetos en-
volvendo a área de compras.

A categoria de balas é sensível a
aumentos de preços e os concor-
rentes sentiram mais o impacto,
diz Trevizani. Enquanto a Monde-
lez reajustou em 4,4% o preço de
Halls nos últimos doze meses até
julho, o aumento médio no merca-
do foi de 6,2%, no mesmo período.

Além do dropes tradicional e da
nova bala, mastigável, Halls tem
ainda uma outra versão, de dropes
menores. A produção é feita em
Bauru (SP), de onde também sai o
chiclete Trident, a principal marca
da companhia na divisão de con-
feitos. Halls é a segunda. Mondelez
vende ainda as gomas de mascar
Buballoo, Chiclets, Certs, Freshen-
Up, Plets e Clorets — e domina o
mercado de chicletes.

A nova estratégia da Mondelez
ocorre em um momento de mu-
danças para o setor. O mercado

brasileiro de balas e goma de mas-
car encolhe desde o ano passado e
uma boa parte dos consumidores
tem preferido produtos de maior
valor agregado, com recheio e sem
açúcar. Segundo a Mondelez, o vo-
lume total de balas vendidas no
país caiu 1,8% neste ano até julho,
mas cresceu 4,9% em valor.

No primeiro semestre deste
ano, segundo a Associação Brasi-
leira da Indústria de Chocolates,
Cacau, Amendoim, Balas e Deri-
vados (Abicab), a produção de
chocolates e balas recuou 2%.

“Isso está sendo uma novida-
de, não lembro quando vende-
mos menos que o ano anterior”,
diz Getúlio Ursulino Netto, pre-
sidente da associação. O estoque
do setor é de 15 dias, então a
produção é praticamente a ven-
da, acrescenta. “No ano passado,
o consumo baixou e as vendas
de fim de ano já não foram o
que esperávamos. Para nossa
surpresa, as vendas de janeiro a
junho foram inferiores que
2012. Não há consumo”, diz o
presidente da Abicab.

A Mondelez aposta que pode
dar um empurrão nas vendas de
Trident e dos biscoitos Club Social
nas próximas semanas, com a aju-
da do Rock in Rio (ver ao lado). As
ações relacionadas ao festival de
música e a redes sociais recebem
60% da verba total de marketing de
Trident e Club Social para este ano.

A Mondelez tem 170 fábricas
que abastecem 165 países. No Bra-
sil, possui seis — em São Paulo, Pa-
raná e Pernambuco — e emprega
cerca de 13 mil pessoas.

Patrocínio do Rock in Rio
cresce 20% neste ano
Paola de Moura
Do Rio

De 13 a 22 de setembro, o Rio se-
diará um dos maiores festivais de
rock do mundo. Esta será a 10ª edi-
ção do Rock in Rio, a quinta na ci-
dade. São esperadas 585 mil pes-
soas nas sete noites, 85 mil por dia.
O número é menor que as 700 mil
pessoas da última edição carioca,
em 2011. Mas a receita com patro-
cínio cresceu 20%, diz Rodolfo Me-
dina, vice-presidente do festival.

O resultado é de uma combina-
ção de cotas de patrocínio e ingres-
sos mais caros (em 2011 custava R$
190 e agora R$ 260, 375 a mais).
“Quisemos reduzir o público por
termos mais atrações, como roda
gigante, e um público menor pode
aproveitar melhor”, diz ele.

O número de cotas continua o
mesmo da última edição: um pa-
trocinador master, o banco Itaú, e
seis marcas de apoio. A Claro saiu e
a Oi entrou. “A Claro perdeu o pra-
zo para confirmar o patrocínio por
problemas internos e, como tínha-
mos bom relacionamento com a
Portugal Telecom no festival de Lis-
boa, fechamos com a Oi”, diz Medi-
na. As outras são Vo l k s w a g e n , Co -
ca-Cola, Heineken e Mondelez,
com o biscoito Club Social e o chi-
clete Trident.

O Rock in Rio é o maior investi-
mento de Trident e Club Social no

Brasil. O chiclete Trident já tinha
patrocinado o festival em 2011,
quando o evento representou 40%
de seu investimento — agora são
60%. De junho a setembro de 2011
as vendas cresceram 10%, diz Da-
niel Silber, gerente da Trident.

As duas marcas da Mondelez te-
rão um estande conjunto na festa.
Lançaram linhas comemorativas,
com sabores e embalagens pro-
mocionais, e estão fazendo pro-
moções e campanhas na internet.
“A tecnologia está sendo larga-
mente aproveitada para aproxi-
mar as marcas aos jovens”, diz An-
dré Britto, gerente da Club Social.

O número de produtos licencia-
dos no Rock in Rio dobrou, para
600. Há de capa para celular até
uma edição especial do carro Gol,
da Volkswagen. A Rock World, em-
presa dona da festa, aumentou o
investimento total em 31%, para R$
125 milhões neste ano.

As cotas de transmissão não são
negociadas em dinheiro. O canal
Multishow, a TV Globo, e os sites
Globo.com e Youtube pagam a
transmissão dos shows abrindo es-
paços na programação para que
anúncios do Rock in Rio.

O festival terá 160 artistas, entre
os quais Beyoncé, Mettalica e Iron
Maiden. Os ingressos acabaram
em quatro horas e quatro minutos
no dia quatro de abril. (Colaborou
Letícia Casado, de São Paulo)

Plano para
economizar
US$ 5,5 bi
até 2016
De São Paulo

A multinacional americana
Mondelez (antiga Kraft Foods)
anunciou ontem um plano de
reestruturação de sua cadeia de
fornecimento para economizar
US$ 5,5 bilhões durante os pró-
ximos três anos, até 2016, e in-
formou que está aumentando o
investimento nos países emer-
gentes. As economias devem ser
reinvestidas para o crescimento
da empresa.

A companhia, que faturou US$
35 bilhões no ano passado, pla-
neja economizar US$ 3 bilhões
em “produtividade bruta”, US$
1,5 bilhão em “produtividade lí-
q u i d a” e US$ 1 bilhão em caixa
extra. Essas economias são o “pri -
meiro gatilho” para aumentar
entre 0,6 e 0,9 ponto percentual a
margem de lucro operacional ao
ano, informou a multinacional.

A Mondelez também reafir-
mou que está aumentando os in-
vestimentos em mercados emer-
gentes para entregar um “cresci -
mento mais rentável no longo
p r a z o”. A empresa planeja pagar
por esses investimentos expan-
dindo margens na América do
Norte e na Europa para os mes-
mos níveis ou acima da média
das empresas do setor.

Uma das mudanças é a mo-
dernização da linha de produ-
ção do biscoito recheado Oreo,
que exige 30% menos capital e
reduz os custos operacionais em
US$ 10 milhões por linha.

Essas linhas ocupam metade
do espaço do que os modelos
antigos e permitem dobrar a ca-
pacidade de produção. A Mon-
delez está implementando
transformações similares em ou-
tros biscoitos e em chicletes e
chocolates.

Prevendo um aumento da de-
manda, a empresa vai investir em
14 projetos, a partir do zero até
2020. Os empreendimentos se-
rão construídos em localidades
com “sistema adequado de logís-
t i c a”, informou a Mondelez.

No Brasil, a multinacional, com
sede nos Estados Unidos, tem uma
série de projetos para aumentar a
produtividade e reduzir custos,
que envolvem desde buscar siner-
gias em compras de diferentes de-
partamentos à otimização de pro-
cessos de produção. (LC)

Múltis aplicam lições da
América Latina nos EUA
Mercado hispânico
Barney Jopson
Financial Times, de Nova York

As maiores empresas de produ-
tos de consumo do mundo estão
aplicando as lições aprendidas na
América Latina a suas estratégias
de vendas nos Estados Unidos,
num momento em que tentam
cortejar uma parcela maior dos 53
milhões de consumidores hispâni-
cos, cujo poder de compra ultra-
passa atualmente US$ 1 trilhão.

Produtos que vão desde a água
sanitária Clorox até as fraldas Hug-
gies da K i m b e r l y- C l a r k , passando
pelo chocolate quente da Nestlé,
estão hoje sendo adaptados ao
gosto hispânico com o uso de co-
nhecimentos acumulados pelas
empresas no México e em outros
países latino-americanos.

A população hispânica é a
maior minoria étnica dos Estados
Unidos, ao responder por 17% da
população americana, segundo o
departamento de censo dos EUA.
Ela deverá alcançar 31%— ou 129
milhões de pessoas — em 2060.

Até recentemente, muitas em-
presas vendiam produtos gené-
ricos a hispânicos americanos
sem fazer nada específico para
cultivar sua adesão.

Mas num momento de desace-
leração do crescimento econô-
mico no mundo em desenvolvi-
mento, as empresas ficaram mais
interessadas em conquistar ne-

gócios adicionais com esse gru-
po, visto por alguns como um
mercado emergente incrustado
na maior economia mundial.

Após sua pesquisa entre consu-
midores ter detectado que mui-
tos hispânicos preferem produ-
tos de limpeza com fragrância,
associados por eles à limpeza, a
Clorox lançou nos Estados Uni-
dos a linha Fraganzia, fortemente
perfumada, no ano passado.

Ela extraiu lições da experiên-
cia de sua marca Poett na Argen-
tina e de seus limpadores Misto-
lín na Venezuela e em Porto Ri-
co, mas David Cardona, diretor
de vendas multiculturais da Clo-
rox, sediada na Califórnia, disse
que simplesmente importar
produtos não modificados da
América Latina para os Estados
Unidos não é suficiente.

Pesquisa da Clorox concluiu
que nas categorias de produtos em
que a empresa concorre, os hispâ-
nicos responderão por mais de
50% do crescimento das vendas
nos EUA entre 2010 e 2020.

A Nestlé começou a importar o
chocolate quente Abuelita e o lei-
te evaporado La Lechera do Méxi-
co para os Estados Unidos na dé-
cada de 90. Carlos Velasco, presi-
dente de sua divisão de marcas
internacionais, diz que a empre-
sa também tem de desenvolver
inovações para manter as marcas
relevantes para os mexicano-
americanos, bem como pa-
ra não hispânicos.

Dinheiro da TV irriga
gramados europeus
Fu t e b o l
Keith Weir
Reuters, de Londres

Os clubes de futebol da Europa
estão reinvestindo o dinheiro ga-
nho da TV por acordos de trans-
missão em uma onda recorde de
contratações liderada pela princi-
pal liga inglesa, a English Premier
League, que gastou 630 milhões de
libras (US$ 980,5 milhões) até o
prazo final para transferência de
atletas, anteontem, e pelos espa-
nhóis Real Madrid e Barcelona.

Agora, os maiores times das li-
gas europeias terão de esperar até
janeiro para voltar contratar joga-
dores. Os gastos dos clubes ingle-
ses quebraram o recorde de 500
milhões de libras, estabelecido em
2008, segundo dados da consulto-
ria Deloitte, reforçando a condição
da Premier League como a liga na-
cional mais rica do mundo.

“Na medida em que aumenta a
recompensa financeira pela parti-
cipação e sucesso na Premier Lea-
gue, os clubes estão investindo em
jogadores para assegurar que con-
tinuarão se beneficiando da incrí-
vel história de crescimento da li-
g a”, diz Dan Jones, da Deloitte.

O atual campeão, Manchester
United, e os outros 19 times da Pre-
mier League deverão dividir uma
receita em torno de 1,6 bilhão de
libras na atual temporada, após
acordos com a BSk yB e a BT no Rei-
no Unido, e redes de TV de todas as

partes do mundo, que começaram
a ser firmados no mês passado.

Mas nem tudo tem sido uma
via de mão única, uma vez que a
Premier League perdeu um de
seus maiores nomes com a venda
do jogador galês Gareth Bale, do
Tottenham Hotspur, para o Real
Madrid, pelo recorde mundial de
€ 100 milhões. Para não ficar pa-
ra trás, o rival Barcelona com-
prou o brasileiro Neymar, do
Santos, por US$ 75 milhões.

O gasto dessas somas pode pa-
recer desafiar a lógica, diante da si-
tuação econômica da Espanha,
mas Real Madrid e Barcelona têm o
luxo de poder firmar seus próprios
contratos com as redes de TV, em
vez de dividirem as receitas de
transmissão, como acontece na In-
glaterra e outras grandes ligas. Isso
fez dos dois clubes os mais ricos do
mundo em receita, o que permitiu
a eles continuarem compradores
quando muitos outros times espa-
nhóis estão sendo forçados a ven-
der seus melhores atletas.

Os gastos gerais também po-
dem provocar surpresa quando
clubes deficitários deveriam estar
se enquadrando às novas regras
Financial Fair Play, implementa-
das pela UEFA, a confederação
europeia de futebol, para colocar
o futebol em uma base financeira
mais sólida. “Muitos clubes ingle-
ses gastaram dinheiro demais,
mas não quebraram as regras do
Financial Fair Play porque estão
gastando só o que ganharam”, diz

Simon Chadwick, professor de
negócios esportivos da Coventry
University da Inglaterra.

Os clubes também têm a vanta-
gem de poder diluir em suas con-
tas o custo da transferência de um
jogador ao longo da duração de
seu contrato, reduzindo o impacto
em seus balanços. E muitos times
se desfazem de jogadores para aju-
dar a bancar a compra de outros. O
Real Madrid recuperou metade do
que pagou por Bale com a venda

do meia alemão, Mesut Ozil, para o
Arsenal, da Inglaterra.

De fato, o total investido pelos
clubes da Premier League fica abai-
xo de 400 milhões de libras quan-
do se computa os recursos obtidos
com vendas como a de Bale. E os ti-
mes espanhóis tiveram superávit
de 95 milhões de libras com as
transações de atletas neste verão
europeu, segundo a Deloitte, en-
quanto a deficitária Serie A, da Itá-
lia, apurou pequeno lucro.

REUTERS/PAUL HANNA

Gareth Bale trocou o inglês Tottenham pelo Real Madrid por € 100 milhões
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