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O mercado nacional movimentou R$ 840 milhões no ano passado.  
 
Disputado tradicionalmente pelas crianças, o pirulito ganha novos consumidores. A Lixx Comércio 
de Balas e Confeitos, aberta há seis meses, pretende vender até 30 milhões de unidades, no seu 
primeiro ano de operação, principalmente entre o público jovem que freqüenta baladas e outras 
festas noturnas na Grande São Paulo.  
 
Não se trata de uma particularidade nacional. Na Europa, informa a Lixx, pessoas com mais de 20 
anos já respondem pela metade do consumo de guloseimas.  
 
O Brasil destaca-se como terceiro maior produtor mundial de doces, além de ter a segunda 
posição no consumo.  
 
Somente as vendas internas de pirulitos atingiram cerca de R$ 840 milhões no ano passado e 
aumentaram quatro vezes em relação a 1999, conforme dados da empresa de pesquisas 
Euromonitor International.  
 
A cifra chegou a R$ 2,1 bilhões no mercado coberto pela Associação Brasileira da Indústria de 
Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab).  
 
O grande objetivo da Lixx é desenvolver marcas e produtos dirigidos para a noite paulistana, 
dividindo destaque com a música eletrônica. "O pirulito é apenas nossa primeira aposta", informa 
o publicitário Leandro Cruz de Paula, sócio da empresa.  
 
Após um ano de trabalho, em parceria com a indústria Florestal, produtora de pirulitos planos e 
balas, o produto da Lixx chega ao mercado com três sabores (citrus, tangerina e morango) e um 
design ambientado nos anos 70.  
 
O próximo passo será levar os pirulitos para o interior de São Paulo e também para capitais do Sul 
que tiverem noites movimentadas.  
 
Os planos de distribuição da Lixx não incluem o grande varejo, como redes de supermercados, 
onde ainda há pouco espaço para balas e guloseimas. Com foco na distribuição dirigida, a 
empresa quer estar "onde tem balada", resume Leandro de Paula. 
 
Pirulitos conquistam jovens num mercado de R$ 840 milhões 
 
Inspirado no movimento das noites paulistanas, um produto promete dividir o status de estrela da 
balada com a música eletrônica: o tradicional pirulito. De roupa nova e com sabores da moda, o 
pirulito deixa de ser ícone do mercado infantil para ganhar a preferência de adolescentes e 
adultos.  
 
A idéia partiu de empresários que observavam o mercado em busca de uma oportunidade de 
negócios. O aumento da agenda de festas e "raves" na cidade e do investimento de grandes 
empresas em promoção despertou a atenção dos empreendedores para um fato: o segmento 
impulsionava o consumo de bebidas e também o de guloseimas, como balas e pirulitos. Só que, 
ao contrários da bebidas, muitas vezes desenvolvidas para dar nomes as festas, os doces vinham 
diretamente das seções de produtos infantis de bares, mercearias e supermercados.  
 
"Não havia nada desenvolvido especialmente para o público adulto e, no entanto, o consumo 
aumentava", conta o publicitário Leandro Cruz de Paula, sócio da empresa Lixx Comércio de Balas 
e Confeitos, aberta há seis meses. "O pirulito Lixx veio preencher uma lacuna neste mercado."  
 



O objetivo da empresa é desenvolver marcas e produtos para a noite paulistana. "O pirulito é 
apenas nossa primeira aposta", conta.  
 
Após um ano de trabalho, em parceria com a indústria Florestal, produtora de pirulitos planos e 
balas, o produto da Lixx chega ao mercado com três sabores (citrus, tangerina e morango) e um 
design ambientado nos anos 70.  
 
"Partimos de nove sabores e identificamos que o cítrico é bem aceito pelo público adulto. 
Descobrimos ainda que o sabor morango, agora menos doce, também faz sucesso", conta 
Leandro de Paula. O foco de distribuição dos pirulitos está nos bares, restaurantes, casas noturnas 
e festas de São Paulo. Inclui também o varejo de rua, padarias, bancas de jornais e lojas de 
conveniência na vizinhança daqueles locais.  
 
O grande varejo, porém, não esta nos planos da empresa. "Nos supermercados, a gôndola 
dedicada a esta categoria de produtos é limitada", afirma o empresário. "Nosso foco é a 
distribuição dirigida, onde tem balada."  
 
O próximo passo da Lixx será levar o produto para o interior de São Paulo e também para as 
capitais do Sul "que tiverem noites movimentadas".  
 
A empresa pretende vender entre 25 milhões e 30 milhões de pirulitos no seu primeiro ano de 
operação. Até agora, conta Leandro de Paula, saíram 3 milhões de unidades. A maioria foi 
distribuída em divulgação nas casas noturnas  
 
O pirulito Lixx ainda é encontrado nas chapelarias e banheiros das casas noturnas. Mas o objetivo 
da empresa é levá-lo para o bar porque uma de suas novas utilidades é a mistura com bebidas.  
 
Na Europa, pessoas acima de 20 anos já respondem por 50% do consumo de guloseimas. A 
mania chegou também a celebridades como Madonna, que é fã incondicional de pirulitos, e 
Giorgio Armani, que já os exibiu nas passarelas.  
 
No Brasil, terceiro maior produtor mundial e segundo maior mercado de doces, conforme dados 
da Euromonitor International, o consumo de pirulitos saltou de R$ 170 milhões em 1998 para 
cerca de R$ 840 milhões no ano passado.  
 
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados 
(Abicab), o mercado interno desses produtos movimentou cerca de R$ 2,1 bilhões em 2003.  
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