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Famosa pelos chocolates, empresa segue os passos da matriz e começa a diversificar no País. 
A estratégia de diversificar vem dos Estados Unidos. Aliás, por lá, virou regra dentro da 
gigante Hershey’s variar o portfólio de produtos. Ou seja, não fabricar apenas chocolates, mas 
outros itens do segmento de snacks. É exatamente isso o que a empresa começa a fazer no 
Brasil, onde localmente as barrinhas de cereais foram escolhidas para a primeira investida 
dentro do caminho da diversificação. "É um produto muito ligado a saudabilidade, o que é uma 
tendência no País", explica a responsável pelo marketing da Hershey’s no Brasil, Isabel 
Masagão.  
 
Trata-se do primeiro país fora dos Estados Unidos onde a empresa começa a fabricar outro 
alimento que não seja chocolate. Para isso, segundo Isabel, a Hershey’s está fazendo um 
aporte de R$ 5 milhões, já que o produto terá produção local, vinda da fábrica de São Roque 
(SP).  
 
Mas o fato de no Brasil a Hershey’s ter escolhido os cereais em barra para começar a 
diversificar tem explicação em números. Bons números. Trata-se de um mercado que cresce 
15% ao ano, com a movimentação de US$ 85 milhões. Hoje são produzidas 350 milhões de 
barrinhas anualmente, comparando com 154 milhões de 2004.  
 
O aumento da onda de saudabilidade é um dos fatores que vêm impulsionando o maior 
consumo dos cereais em barra, ao lado de um produto mais saboroso, resultado de 
investimentos dos fabricantes.  
 
É bem neste ponto que a Hershey’s informa estar atacando. Segundo Isabel, a barra de cereal 
da marca tem um creme de frutas entre o cereal e a camada de chocolate, evitando que o 
produto fique seco. "Esta era uma queixa do consumidor, que descobrimos em pesquisas", 
conta Isabel Masagão.  
 
A linha estará no mercado a partir da próxima semana com quatro sabores na versão regular e 
duas para a light. "O saudável finalmente ficou gostoso" é o mote da campanha da empresa, 
que estará na internet e em revistas, assinada pela DPZ. "Vamos atacar fortemente os pontos-
de-venda. A distribuição é muito importante neste caso e precisamos apresentar o produto ao 
consumidor", lembra a executiva da Hershey’s, referindo-se a um target formado 
especialmente por jovens entre 18 e 35 anos e por crianças, novo alvo dos fabricantes de 
barrinhas.  
 
Há três anos a matriz deixou de fabricar apenas chocolates. No momento, produz também 
biscoitos, leites, balas, chicletes, barras energéticas, entre outros tipos de alimentos.  
 
Sobre a produção de novos alimentos no Brasil, além da barrinha e dos chocolates, Isabel diz 
que a empresa avalia a possibilidade. A gerente de marketing reforça que um dos trunfos da 
companhia é ter o nome Hershey’s envolvido em na categoria de alimentos.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


