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Depois de lançar embalagem individual com preço mais baixo, marca fecha parceria com C&A. A 
Trident intensifica sua estratégia de diversificação de público. Consolidada na classe A, a marca da 
Cadbury Adams busca agora popularizar o produto e ampliar sua participação nas camadas B e C. 
A sua mais recente empreitada envolve uma parceria com a rede holandesa C&A para uma ação 
promocional. A iniciativa será reforçada com filme de 30 segundos, assinado pela JWT, exibido em 
TV por assinatura.  
 
Segundo o diretor de marketing da empresa, Marcel Sacco, a associação da goma de mascar com 
o mundo da moda tem o objetivo de aproximar a marca do público jovem, especialmente aqueles 
que se preocupam com a aparência e que consomem o produto quando saem à noite. Uma 
pesquisa realizada com 4 mil pessoas para traçar o perfil do consumidor relevou justamente essas 
duas características - um dos momentos de maior incidência de consumo de Trident é durante a 
"balada" e que um dos assuntos de interesse do público-alvo é justamente a moda.  
 
"O estudo detectou um caráter emocional que mostra que o Trident está associado à 
socialização", comenta o executivo, ao acrescentar que os jovens estão inseridos em um universo 
da beleza, o que reflete em um cuidado com aparência. A estratégia, então, foi apostar em uma 
promoção e uma comunicação que estivesse ligada à moda.  
 
De acordo com Marcel Sacco, a forma de vestir também está relacionado com a socialização. A 
partir daí, a marca desenvolveu a promoção "Na balada com estilo Trident", campanha que 
sorteará vale-presentes para serem gastos nas lojas espalhadas pelo País. "A parceria com a C&A 
foi natural. Buscávamos uma rede que tivesse abrangência nacional e um portfólio amplo", 
comenta o diretor.  
 
A escolha da cadeia de lojas veio ao encontro da estratégia de popularização do produtos, iniciada 
no ano passado, com o lançamento de Trident em embalagens individuais. "Esse formato tem um 
preço mais acessível", afirma Marcel Sacco, complementando que o lançamento das embalagens 
individuais representou uma quebra de paradigma dentro da empresa. "Mas, segundo nossa 
filosofia, é o consumidor que decide", ressalta o diretor.  
 
O executivo explica que a Trident, cujo preço é diferenciado pelo fato de ser uma goma de mascar 
sem açúcar, já está consolidado na classe A. " Nosso objetivo agora é ampliar a base para as 
classes B e C", diz. A expectativa da companhia é de que a promoção em parceria com a C&A, 
além de diversificar o público, aumente as vendas do produto em até 12%.  
 
A ação da Trident tem o reforço de uma campanha publicitária, com filme de 30 segundos criados 
pela JWT. O anúncio será veiculado nos canais MTV, Sony e Fox durante 45 dias. Além disso, 
haverá a divulgação nas mais de cem lojas da C&A, além dos pontos-de-venda da Cadbury Adams 
espalhados pelo território brasileiro.  
 
Sabores para crianças  
 
O diretor de marketing afirma ainda que além dos jovens - de 18 a 30 anos -, a marca de goma 
de mascar pretende também ampliar a participação no segmento infantil. Para isso, lançou 
sabores adaptados ao gosto dos consumidores mirins, como tuti-fruti e morango.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 set. 2005. Comunicação, p. C-6. 

 


