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Marca intensifica estratégia para se rejuvenescer com formato inédito e propaganda na TV.  
 
A marca Chiclets, da Cadbury Adams, sai da tradicional caixinha amarela pela primeira vez em 
mais de 60 anos. Agora a goma de mascar - que a exemplo de Bombril tornou-se sinônimo de 
categoria - chega às prateleiras também no formato stick, em barras, com cinco unidades. A 
mudança é parte da estratégia de rejuvenescimento da marca sexagenária, iniciada no ano 
passado, e que tem os jovens de 14 a 18 anos como público-alvo. A intenção da empresa é que, 
com a alteração de posicionamento, o faturamento da marca cresça 40% em dois anos.  
 
Como parte da reformulação, a Chiclets volta depois de 15 anos de ausência para a televisão, em 
uma campanha assinada pela McCann-Erickson. "A marca passa a ser foco de atenção da 
companhia, assim como Trident, Halls e Bubbaloo", afirma o diretor de marketing da Cadbury 
Adams, Marcel Sacco. A campanha publicitária, diz o executivo, entra no ar logo depois da Páscoa 
e é composta por três filmes, mas a comunicação inclui ainda internet, mídia impressa e 
promocional. "A cobertura é completa porque esse público é difícil de atingir, por isso vamos para 
revistas, web e para as ruas."  
 
Segundo o diretor, Chiclets é a terceira marca mais importante do mercado de gomas de mascar. 
Marcel Sacco explica que o processo de rejuvenescimento do chiclete da caixinha amarela 
começou há um ano e meio, após uma pesquisa com 4 mil entrevistas sobre o consumo de 
confeitos no País.  
 
O levantamento detectou que havia um espaço entre gomas infantis e adultas. "Os adolescentes e 
jovens, de 14 a 18 anos, estão numa fase de transição: não consomem Bubbaloo porque 
consideram de criança e nem Trident por não se preocuparem tanto com cuidados bucais e pelo 
fato do desembolso ser maior", comenta o diretor de marketing da empresa.  
 
"Decidimos, então, revitalizar Chictets, que era um sinônimo de rebeldia, de irreverência", 
completa o executivo, ao acrescentar que a idéia é manter o público antigo, além de agregar os 
jovens. "O produto vende bem, mas não tinha novidade na comunicação, era meio comoditizado", 
avalia o diretor. Nos últimos cinco anos, 3 bilhões de caixinhas do chiclete foram comercializadas 
no País. A marca, aliás, foi a pioneira da Adams em todo território nacional.  
 
Em março do ano passado, Chiclets mudou os gráficos das embalagens e veio ao mercado com 
fórmula renovada. "O produto passou a ter um design mais moderno, com uma logomarca 
diferente e foi relançado com novas formulações, mais duradouras", informa Marcel Sacco. A 
marca começou a criar ícones associados aos jovens e a renomear os sabores com referências às 
atitudes dos jovens. O tradicional tablete de hortelã, por exemplo, passou a se chamar "hortelã 
beat", o de tutti-frutti mudou para "tutti remix", o mais recente lançamento, de canela, tem o 
nome de "knela", em alusão à linguagem dos jovens usada na internet.  
 
"Mudamos o gráfico, ícones e formulações. Só faltava um formato novo", revela, ao acrescentar 
que o stick foi o preferido pelos jovens. "Parece chiclete importado, o que atrai esse público", 
complementa o diretor da Cadbury Adams.  
 
O executivo afirma que as modificações realizadas em março foram recebidas de forma positiva 
pelos jovens. Quanto ao novo modelo de embalagem, Marcel Sacco explica que as pesquisas 
foram bem avaliadas, com intenção de compra acima de 97%.  
 
 
 
 



Nova assinatura  
 
O retorno de Chiclets à televisão será marcado por um tom de humor e por uma linguagem 
associada ao mundo dos jovens. "Eles gostam de viver intensamente todas as coisas que fazem. 
Por isso, a assinatura será ‘Tempo passa melhor com Chiclets’", diz, ao complementar que o filme 
estréia no dia 17 de abril, para não "brigar com a Páscoa". A campanha publicitária, cuja 
veiculação eletrônica envolve TV aberta e fechada, ficará no ar até o fim do ano.  
 
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17, 18 e 19 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 


