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Salgadinho não é mais coisa só de criança. Pelo menos na categoria dos assados. Os públicos 
jovem e adulto são os grandes alvos de duas marcas que fizeram recentemente suas incursões 
nessa seara. A Fritex (Pandurata), por exemplo, colocou nas prateleiras o Assado! com o apelo 
da saudabilidade, justamente com a intenção de cair no gosto dos consumidores de 25 a 45 
anos. A Kraft Foods, por sua vez, trouxe um lançamento de sucesso nos Estados Unidos, o Bits 
Chipits, para fisgar os jovens de 18 a 25 anos em território nacional.  
 
"Grande parte do público de salgadinho é infantil. Conforme eles vão ficando mais velhos 
compram cada vez menos, exatamente por conta da saudabilidade", afirma o gerente de 
marketing da Fritex, Piero Iasi Franchesi. Estima-se que o setor de salgadinhos movimente R$ 
1,5 bilhão no Brasil.  
 
O executivo explica que as embalagens e os sabores de Assado! foram desenvolvidos com foco 
nos adultos. A comunicação, inclusive, foi criada com o objetivo de livrar os consumidores da 
culpa de comer salgadinho. O alimento assado é entre 20% e 30% menos calórico que o frito, 
segundo Franchesi. "Não é um produto fitness, mas para pessoas que se cuidam", diz o 
executivo.  
 
Salgadinho, agora, quer ser... 
 
O produto é um dos braços da reestruturação da linha de salgadinhos da Fritex, que recebeu 
R$ 7 milhões em investimentos em 2005. Hoje, Assado! já é responsável por 25% do 
faturamento de salgadinhos de milho da marca. Com a reformulação promovida no ano 
passado, a Fritex pretende sair do bolo de marcas que ocupa a segunda posição no setor, hoje 
liderado pela Elma Chips (PepsiCo), com metade do mercado.  
 
A idéia é destacar-se como vice-líder da categoria. Segundo o gerente de marketing, Piero Iasi 
Franchesi, a marca - que tem como carro-chefe a batata palha - vem crescendo em média 
20% por ano.  
 
O executivo explica que o Assado! foi inspirado em tendências internacionais que trabalham 
com o mesmo conceito. "Nossa intenção é captar os consumidores que compram produtos 
fritos", afirma Franchesi, ao comentar sobre quem são seus grandes concorrentes.  
 
A Kraft Foods também trouxe de fora o conceito de Bits Chipits, um lançamento que está entre 
duas categorias, a de salgadinhos e biscoitos. O produto chegou às gôndolas norte-americanas 
em 2003 e no ano seguinte passou a ser vendido também no Canadá. Por aqui, chegou no fim 
do ano passado e já detém, no acumulado do ano até março, 5,7% de participação em 
volume, na categoria "biscoito salgadinho", quando computados São Paulo e região Sul. Em 
âmbito nacional, a marca apresenta 1% de participação em volume e 3,5% em valor, segundo 
dados da ACNielsen.  
 
"O fato de a empresa ter investido na produção e em amplo plano de marketing mostra a 
prioridade no lançamento e na construção da marca", afirma a diretora de marketing de 
biscoitos da companhia, Bárbara Miranda. A executiva ressalta que o lançamento ainda não foi 
feito nacionalmente, o que impactará nos resultados de Bits Chipits. A categoria "biscoito 
salgadinho" representa 6% do faturamento do setor de biscoito.  
 
Segundo a diretora, novas iniciativas de comunicação estão previstas ao longo do ano. Para o 
lançamento, a marca foi à mídia de massa, além de promover a distribuição de amostras com 
foco, claro, nos jovens.  



 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 e 30 abr. e 1 e 2 maio 2006, Comunicação, p. 
C7.  
 


