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São Paulo, 6 de Junho de 2003 - Fabricante de doces investe para vender este ano 10% mais em 
volume e ter receita 15% maior. "Manter o foco no mundo da criança e na sua tendência." A frase 
de Sergio Asís, diretor geral da Arcor do Brasil resume bem a estratégia de crescimento da 
companhia no mercado nacional, que se acentua a cada ano. Fabricante de guloseimas, balas, 
chicles e chocolates - produtos 100% focados no consumidor infantil -, a Arcor estima crescer 
15% em receita este ano e 10% em volume, contra uma previsão de aumento, e na melhor das 
hipóteses, vegetativo para o mercado em geral, de acordo com a Associação Brasileira da 
Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab).  
 
"As vendas de chocolates caíram entre 5% e 10% nos primeiros meses deste ano e a de balas e 
chicles cresceram entre 1% e 2%", disse Asís. Contudo, disse o executivo, com a Arcor os 
números são diferentes. "Nossas vendas já aumentaram 12% neste ano." Em 2002, o 
faturamento da Arcor alcançou R$ 302 milhões, 6,7% acima de 2001 (R$ 283 milhões), que havia 
sido 30% maior que o de 2000 (R$ 215 milhões). No período, os planos de expansão da empresa 
exigiram recursos de R$ 120 milhões, incluindo os investimentos em marketing.  
 
Somente em 2003, ela está investindo R$ 5 milhões em desenvolvimento de produtos e na 
ampliação das linhas de produção das duas fábricas, a de chocolates em Bragança Paulista, e a de 
balas e chicles, em Rio das Pedras, ambas cidades do interior de São Paulo. Em marketing, são R$ 
20 milhões, cerca de R$ 5 milhões a mais do que no ano anterior, como informou Jorge Conti, 
diretor de marketing da Arcor.  
 
Produtos de vida curta  
 
Além dos altos investimentos, ela consegue a façanha de crescer, mesmo em período de 
marasmo, seduzindo as crianças com sucessivos lançamentos. "Colocamos em média 20 produtos 
novos por ano nos pontos-de-venda, incluindo sabores diferentes e extensões de marcas", disse 
Asís. "O consumidor infantil é exigente e, principalmente, ávido por novidades e a empresa que 
não souber se adaptar ao seu paladar não sobrevive", afirmou. Ele ressaltou que o ciclo de vida 
de um produto para esse consumidor é curto. Por isso, a necessidade do dinamismo industrial. 
"Para cada produto novo, um sai de linha", disse.  
 
Faz parte também da estratégia da Arcor evitar bater de frente com outras gigantes do setor, 
desenvolvendo produtos para nichos diferenciados do mercado. Em chocolates, por exemplo, sua 
atuação é no segmento "outros", com cerca de 15% de participação, ante os 3% que detém no 
mercado em geral. Entende-se por "outros" os chocolates que não são em formato de barras e 
tabletes.  
 
Esse nicho representa 12% da produção brasileira de chocolate, segundo informou Asís. O 
mercado nacional de chocolates, de acordo com dados da Abicab, movimentou em 2002 R$ 2,8 
bilhões em vendas no varejo, com o consumo de 313 mil toneladas de chocolates sob todas as 
formas, e o de balas e confeitos, R$ 1,5 bilhão, com consumo de 379 mil toneladas e aumento de 
3% ante 2001.  
 
O segmento de chocolates responde por 20% da receita da empresa e neste ano a Arcor já 
colocou diversos novos no mercado e outros virão. Os bombons Samba, com média de metade do 
peso - e do preço - dos fabricados pelas empresas concorrentes, agora podem ser encontrados 
também na versão brigadeiro e beijinho. Mas "o projeto do ano da Arcor no negócio chocolate", 
como disse Asís, tem foco no seu principal produto no segmento, a Tortuguita, o chocolate que 
tem formato de tartaruga e é a segunda marca em percentual de participação no mercado 
"outros".  
 



A empresa está aliando a marca Tortuguita aos seus programas na área social. Em parceria com o 
Projeto Tamar-Ibama, entidade que visa a preservar as tartarugas marinhas do litoral do Brasil, a 
Arcor desenvolveu a Tortuguita Taminha. O produto recebeu formato diferenciado, com molde 
desenvolvido na Alemanha, para ficar parecido com a espécie de tartaruga popularmente 
conhecida como Cabeçuda, que desova na costa brasileira.  
 
Está sendo vendido também com figurinhas adesivas anexadas nas embalagem, que podem ser 
colecionadas. No total, são 50 modelos de figurinhas que, além de mostrar o trabalho do Tamar, 
ensinam a preservar o meio ambiente e as espécies. Tudo isso para transformar a Taminha em 
porta-voz do Projeto Tamar em campanhas educacionais para as crianças, patrocinadas pela 
Arcor. "Vamos investir 5% das vendas com o produto no Projeto Tamar de Ubatuba (SP)", disse 
Asís, que não revelou a receita. Mas o marketing institucional gerará 15% de aumento nas vendas 
de Tortuguita, espera Asís.  
 
Entre campanha de marketing em mídia e ações nos pontos-de-venda, a Arcor investe outros R$ 
1,5 milhão na empreitada com a Taminha. "Estamos agregando valor à marca, aproveitando a 
sinergia que há entre o nosso chocolate e o Projeto Tamar, mas também contribuindo para a área 
social", disse Conti. Em 2002, a empresa desembolsou R$ 6,5 milhões em projetos sociais.  
 
Em balas e chicles, também há novidades, já que sãos os produtos com maior venda da empresa. 
Os chicles respondem por cerca de 45% da receita e as balas, 30%. Dona de aproximadamente 
10% em volume e 14% em valor do mercado de balas, a Arcor se afirma líder nesse segmento e 
para manter a posição fortaleceu a linha Kid’s, adquirida da Nestlé em 2001, com investimentos 
em ampliação de linhas e modernização de produto que totalizaram US$ 8 milhões em 2002. Para 
este ano, ela está lançando a bala Kid’s ice, vendida em unidade e com embalagem metalizada, 
do tipo "flow pack". A marca 7 Belo ganhou a versão maça verde e a Big Big, framboesa.  
 
Carro-chefe em chicles, a Big Big teve direito a extensão de marca e agora dá nome também a 
pirulitos recheados com chicles. Com o recém-lançado kriptonita, a Arcor quer assegurar diversão 
para a garotada, já que o nome alude à pedra de poder do Super-homem e o chicles contém alto 
teor de acidez. "O jogo dos pequenos é ver quem agüenta ficar mais tempo com ele na boca", 
explicou Asís. O Kriptonita tem sido sucesso em vendas, disse o executivo, sem revelar os 
volumes. "Não fizemos nem mídia porque não damos conta da demanda", afirmou. A Arcor detém 
16% de participação no mercado de chicles e está atrás apenas da Adams.  
 
Grupo fatura US$ 1,1 bilhão  
 
A marca Amor, de bombons e doces de amendoim, que também fazia parte do pacote adquirido 
da Nestlé, recebeu investimentos de R$ 1 milhão em linha de produção, modernização, 
reposicionamento no mercado e propaganda. Para o próximo dia dos namorados, ela recebe 
roupagem exclusiva, em caixas com 14 bombons ou com seis paçocas.  
 
A Arcor do Brasil é subsidiária do grupo argentino Arcor, o maior produtor mundial de balas, que 
chegou ao Brasil em 1981. O grupo tem negócios em alimentação, papel - a argentina Cartocor -, 
embalagens e agribusiness. São 31 fábricas (25 na Argentina, três no Chile, duas no Brasil e uma 
no Peru), com faturamento de US$ 1,1 bilhão por ano.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 jun. 2003. 


