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Fabricantes de chicletes infantis, setor que representa 60% do volume da categoria de goma de 
mascar, aproveitam a Copa para ampliar a comercialização de produtos. Pretendem estimular o 
consumo no período, que tradicionalmente não impacta nas vendas. A Cadbury Adams contratou 
Ronaldinho Gaúcho e destinou R$ 5 milhões para a marca Bubbaloo. A Arcor terá pirulitos alusivos 
ao mundial.  
 
Chicletes temáticos, arma para vender bem na Copa 
 
Fabricantes investem em marketing e no lançamento de produtos especiais para o Mundial.  
 
Apesar do nervosismo provocado pelas partidas da Copa do Mundo - o que poderia ser um motivo 
para se mascar um chiclete -, a competição de futebol não é, tradicionalmente, um período de 
alta nas vendas de chicles de bola no Brasil. Pelo menos até agora. Fabricantes de chicletes 
infantis, segmento responsável por 60% do volume da categoria de goma de mascar, querem 
aproveitar o mundial para ampliar a comercialização de seus produtos por meio de lançamentos 
alusivos ao mundial.  
 
A Cadbury Adams, por exemplo, investe R$ 5 milhões para colocar nas prateleiras o Bubbaloo 
Golaço, que tem Ronaldinho Gaúcho como garoto-propaganda. A Arcor, por sua vez, aposta na 
categoria de pirulitos com chiclete, com a produção de Big Big e Bolin Bola em versões especiais 
para a competição.  
 
"Quando ocorre o estímulo, há o crescimento das vendas porque as crianças gostam de consumir 
e colecionar", afirma o diretor de marketing de guloseimas e chocolates da Arcor, Jorge Conti. O 
executivo diz que os pirulitos especiais para a competição virão com valor agregado. O Bolin 
Copa, por exemplo, terá um apito e adesivos que fazem referência ao evento futebolístico. A 
comunicação para os dois produtos é regional, focada no Norte e Nordeste.  
 
Agregar valor, aliás, é uma das estratégias da Arcor para se adaptar às mudanças das crianças do 
século 21, mais antenadas em tecnologias e estimuladas por novas formas de entretenimento. 
"Adaptamos sabor, formato. Pesquisamos o que é tendência para transmitir o conceito aos 
produtos", comenta Conti.  
 
Atualmente, o segmento de chicletes infantis corresponde a 35% do volume produzido pela 
empresa, que faturou R$ 440 milhões em 2004. A companhia não revela os aportes para o 
lançamento dos pirulitos inspirados na Copa do Mundo, mas nos últimos dois anos, a Arcor 
investiu US$ 20 milhões em marketing, novas linhas de produção e recursos humanos. Em sua 
unidade de Rio das Pedras, em São Paulo, são produzidas, diariamente, 250 toneladas de balas, 
pirulitos e gomas de mascar.  
 
Segundo o diretor de marketing da Cadbury Adams, Marcel Sacco, o mercado de goma de mascar 
tem apresentado crescimento contínuo, da ordem de 5% por ano. O executivo afirma, que 
embora o segmento de chicletes para adultos suba de forma mais acelerada, as gomas infantis 
representam 60% do volume da categoria. O Bubbaloo, aliás, é uma das principais marcas da 
Cadbury Adams, ao lado de Halls e Trident. Justamente por isso, está investindo mais neste ano 
do que nos anteriores. Somente para o lançamento de Bubbaloo Golaço destinará R$ 5 milhões.  
 
A empresa prevê para março uma campanha publicitária, assinada pela JWT, para anunciar o 
produto, cujo garoto-propaganda, apesar de não ter um sorriso perfeito, será Ronaldinho Gaúcho. 
Isso, entretanto, foi apenas uma ligeira preocupação para a companhia no início da definição da 
estratégia. "Testamos com o consumidor e isso não foi percebido. As crianças idolatram o 
Ronaldinho Gaúcho, o consideram amigo, boa gente. O Ronaldo Fenômeno, por sua vez, tem uma 



imagem mais adulta", diz o diretor, ao acrescentar que o jogador do Barcelona já havia sido 
garoto-propaganda de Trident na Europa.  
 
O executivo explica que a comunicação de Bubbaloo Golaço vai além da TV aberta. "Para falar 
com o target essa ferramenta não é suficiente. É preciso ir para a internet, para a TV paga, para a 
escola", comenta Marcel Sacco. Ele afirma que hoje é muito mais difícil satisfazer o consumidor 
mirim. "Houve uma mudança cultural. Trata-se de um público ávido por novidade e pouco fiel", 
revela o diretor. A solução da Cadbury Adams, neste caso, é a inovação. Anteriormente, Bubbaloo 
- lançado há mais de 20 anos e considerado um ícone da década de 80 - tinha apenas quatro 
sabores. Hoje, a empresa lança dois por ano.  
 
No ano passado, a marca partiu para o licenciamento, em parceria com a Kibon. " Realizamos 
vários estudos específicos de sobreposição de categoria e a prioritária foi a sorvetes", diz o 
executivo, complementando que também há interesse nos setores de biscoito e iogurte.  
 
Marcel Sacco revela uma outra mudança no comportamento das crianças: o aumento do consumo 
de gomas para adultos, como Trident, estimuladas por dentistas e pais. "Não por acaso lançamos 
produtos com sabores para crianças, que tem a ver com o universo infantil", comenta o diretor. 
Esta, entretanto, é uma escolha racional, se forem pelo lado emocional os mirins optam pelo 
chiclete de bola, por seu tamanho, por ter uma surpresa e pelo sabor mais doce. Além de 
Bubbaloo, a empresa produz as gomas infantis Ping Pong e Ploc.  
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