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Atacadão de Embalagens 
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Carta do editor

Luz no início 
do túneL

O crescimento de 5,14% registrado em 
março reacende a expectativa do setor 
atacadista distribuidor – inclusos os 
atacados especializados em candies – 

de recuperar as perdas de 2015 até o fim do ano. 
Segundo a Associação Brasileira de Atacadistas 
e Distribuidores (Abad), responsável pelo 
levantamento, o faturamento do setor em março 
foi positivo em termos reais, na comparação com 
fevereiro, enquanto em relação a março do ano 
passado teve redução de 1,74%. No acumulado do 
ano, repassa a entidade, a atividade acusou queda 
real de 0,38%, cifra próxima da estabilidade. Já em 
termos nominais o setor continua a apresentar 
números positivos: no mês de março, o acumulado 
do ano cravou 9,72% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Na comparação com 
o mesmo mês de 2015, a alta foi de 7,48%; e no 
confronto com fevereiro, o resultado cresceu 5,59%. 
Ainda influenciados pela base de comparação 
fraca em 2015, os dados estão alinhados com as 
expectativas da entidade, que vê 2016 como um 
ano de recuperação. O ano passado foi de retração 
para todo o setor produtivo, mas a Abad acredita 
que o ponto mais crítico da desaceleração tenha 
ficado para trás. Além disso, a estagnação que 
marcou os primeiros meses de 2016, em razão do 
cenário político, deve chegar ao fim com a definição 
do governo de transição, fato considerado positivo 

para a economia e, em especial, para o setor 
atacadista, que depende da disponibilidade da 
renda e da confiança do consumidor. Dentro dessa 
perspectiva, a entidade avalia que, mantidos os 
mesmos patamares de inflação e com um governo 
capaz de ao menos encaminhar as reformas 
necessárias, será possível chegar ao fim do ano 
com recuperação das perdas sofridas em 2015, 
quando o setor apresentou queda real de 6,8% no 
faturamento. Em termos nominais, a Abad trabalha 
com a expectativa de ampliar o crescimento de 
2015, que foi de 3,1%.

De acordo com os resultados da pesquisa 
do Ranking Abad/Nielsen, em 2015 o segmento 
atacadista distribuidor apresentou queda de 6,8% 
em termos reais e crescimento de 3,1% em termos 
nominais, atingindo faturamento de R$ 218,4 
bilhões, a preços de varejo. Com isso, os agentes 
de distribuição respondem por uma fatia de 50,6% 
do mercado mercearil nacional (alimentos, higiene 
pessoal e limpeza), que foi de R$ 431,3 bilhões 
no ano passado. É o décimo ano consecutivo em 
que a participação do segmento nesse mercado 
permanece superior a 50%. ■
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Produção e consumo do setor de balas, pirulitos 
e caramelos se reabilitam no início de 2016, com 
estabilidade bancada por alta nas vendas em 
valor, apesar da queda constante em volume
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Magia na rede

Um brigadeiro de 7Belo ou uma maçã do amor 
feita com Butter Toffees? Abrindo uma nova frente 
de degustação e consumo das marcas de balas 
mais icônicas de seu portfólio, a Arcor do Brasil 
preparou uma série de vídeos curtos, usando os 
vários sabores das duas linhas como ingredientes 
de preparações culinárias. Em parceria com a 
chef Yukari Carolina, do Cake by Yu, a campanha 
“Receitas Mágicas Arcor” apresenta 20 vídeos de 
receitas de 30 segundos. Produtos das categorias 
de biscoitos, guloseimas e chocolates servem como 

ingredientes para preparos de doces e salgados. 
Os vídeos fazem parte de uma campanha exclusiva 
para web e serão divulgados ao longo do ano na 
fanpage da companhia no Facebook, no perfil oficial 
da marca no Instagram e no site da Arcor. 

Quem assina a produção é a Playwork Vídeos em 
parceria com a agência Cappuccino Digital.

Para a estreia da campanha, foi selecionado um 
doce com cara de festa. A receita “Brigadeiro 7Belo 
com framboesa” já está disponível no site da empresa 
e traz, além do vídeo, o passo a passo do preparo.

ACesse: httPs://www.YoutuBe.Com/wAtCh?V=CJwzot_oYRY

Freio na obesidade
Em vigor a partir de 27 de junho no Chile, uma 

legislação específica para combater a obesidade 
infantil proíbe naquele país, por exemplo, a venda 
do Kinder Ovo, tradicional confeito da italiana 
Ferrero, precursor do segmento de candy toys. 
O anúncio feito por fontes oficiais, em maio, 
inclui modificações a serem implementadas no 
McLanche Feliz, arrasa-quarteirão da rede de 
fast food mcDonald’s, também incluso na lista dos 
alimentos em desacordo com a nova legislação, 
considerada pioneira pela elevada rigidez. 
Conforme o governo do Chile, a ideia é estabelecer 
regras na informação nutricional e publicidade de ClássiCo da Ferrero PRESTES A SER BANiDO NO ChiLE.

https://www.youtube.com/watch?v=cJwzoT_OYRY
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campanha  
quebra  
gelo

Uma das marcas campeãs globais de balas 
e gomas de mascar, Mentos volta à mídia com o 
slogan Quem diz não a Mentos? Anunciado em 
maio com a campanha digital Mentos Mentors, o 
posicionamento da grife aposta na possibilidade 
da guloseima ajudar a romper barreiras e criar 
novas conexões e amizades entre os consumidores, 
explica Elzilene de Moraes, diretora de marketing da 
Perfetti Van melle (PVm),detentora da marca. 

Criada pela Neogama, a campanha estreou no 
final de maio com dois filmes de 30 segundos, 
veiculados na TV aberta e canais digitais. “As 
peças brincam com situações embaraçosas do 
dia a dia e mostram que Mentos ajuda a quebrar 
o gelo e aproximar as pessoas”, detalha Elzilene. 
Ela acrescenta que a ação promocional também 
destaca a linha de gomas de mascar Mentos 3, 
uma das campeãs de vendas da marca no país. 

alimentos dirigidos às crianças, bem como na 
comercialização em escolas de determinados 
produtos. Com isso, as autoridades pretendem 
frear o avanço da obesidade no país.

Segundo colocado no ranking dos mais 
obesos da América Latina, depois do Brasil, o 
Chile exibe uma das taxas mais altas da doença 
em crianças, segundo dados da organização das 
Nações unidas para a Agricultura e Alimentação 
(FAo). De acordo com o órgão, 9,5% dos menores 
de 5 anos são obesos. Dados do Ministério da 
Saúde do Chile, por sua vez, garantem que mais 
de 30% dos meninos e meninas de 0 a 7 anos 

sofrem de excesso de peso.
Com a nutrição infantil como alvo, a lei 

proíbe a venda de produtos alimentícios com 
nutrientes chamados “críticos” que, além de 
tudo, oferecem brinquedos, como é o caso do 
Kinder Ovo, prestes agora a ser banido do país. 
Com grande quantidade de sal, açúcar e gorduras 
saturadas, o McLanche Feliz do McDonald’s 
também não poderá ser divulgado com os 
seu gancho comercial de praxe. A autoridade 
sanitária do Chile sustenta que, apenas se for 
desenvolvida uma versão saudável do produto, a 
sua comercialização será permitida.

“Em 2015, ela bateu recorde com aumento de 84% 
nas vendas, comparado ao ano anterior”, relata a 
executiva. 

Segundo ela, as peças publicitárias seguem a 
linha de comunicação internacional de Mentos, 
utilizando a criatividade e o bom humor para criar 
conexões, uma vez que os consumidores são fiéis 
à marca. “Trata-se de um público jovem, que em 
seu cotidiano busca o tempo todo estabelecer 
novos vínculos. Por isso a campanha reforça esse 
conceito, mostrando que o confeito está presente 
nesses momentos e ajuda a trazer confiança para 
interagir com outras pessoas”, comenta ela.
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Rede de quatro unidades 
com sede há 25 anos 
em Carapicuíba, na 
Grande São Paulo, 

o Atacadão de embalagens 
registra um feito inédito em 
tempos de recessão. Além de 
manter crescimento anual na 
faixa de 20%, investiu R$ 5 
milhões na instalação de sua 
quinta loja. Construída a cerca 
de 100 metros da matriz, ela é 
a maior de todas as unidades 

da rede e abriu as portas no 
começo do ano, informa Manuel 
dos Santos, diretor do grupo 
atacadista. “Sentimos um 
enfraquecimento nos negócios, 
mas não conseguimos distinguir 
se é consequência da conjuntura 
econômica ou da limitação 
na loja principal, que não tem 
mais espaço para ampliação”, 
comenta o dirigente, justificando 
a expansão. 

Com cerca de mil metros 

quadrados de área de venda, 
erguida em prédio próprio que 
ocupa área total de 2.500 metros 
quadrados, a nova unidade do 
Atacadão de Embalagens opera 
no formato cash and carry 
(atacarejo) e elevou em 50% a 
oferta de cerca de 25 mil itens 
disponíveis na loja principal de 
Carapicuíba, repassa Santos. 
As demais operações da rede, 
ele informa, estão instaladas 
em Paraty, litoral do Rio de 

Maior e MeLhor
Atacadão de Embalagens inaugura 
quinta filial na Grande São Paulo

QUiNTA  E MAiOR LOJA DO ATACADãO DE EMBALAGENS EM áREA DE 2.500 METROS QUADRADOS.
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Janeiro; itapetininga, no interior 
de São Paulo e Praia Grande, na 
Baixada Santista. Para abastecer 
toda a cadeia, o Atacadão conta 
com um Centro de Distribuição 
(CD), localizado próximo à 
matriz, com sistema porta-
paletes universal de acesso 
a 170 posições, repassa Luiz 
Renato Venancio dos Santos, 
diretor financeiro da rede. 

Outra justificativa para 
o avanço nos negócios 
do Atacadão é o próprio 
agravamento da crise que, com 
o desemprego e queda da renda, 
infla a busca de alternativas 
para complementação da renda 
familiar e a informalidade, 
observa Santos. “há cerca de 
cinco anos passamos a oferecer 
cursos culinários e é essa 
atividade que tem sustentado 
essa demanda crescente de 
chocolate, cobertura, compounds 
e itens de decoração, nacionais e 
importados”, nota o atacadista. 

Esse contingente cada 
vez maior de donas de casa, 
aprendizes de confeiteiro e 
profissionais em busca de 
aprimoramento encontra no 
Atacadão de Embalagens cerca 
de 10 mil itens, entre acessórios 
para manipulação de chocolate e 
doces, formas, moldes, confeitos 
decorativos, pasta americana, 
chocolates e coberturas/
compounds. Segundo Luiz 
Renato, esse movimento apenas 
na unidade de Carapicuíba 
totaliza cerca de 500 tíquetes por 
dia com valor médio de R$ 50,00. 
Além desse varejo, a loja cobre 
toda região Oeste da Grande São 
Paulo, atingindo os municípios 
de itapevi, Jandira, Barueri e 
Osasco, com dois caminhões e 
três vans, além de transporte 
terceirizado. ■

ATENDiMENTO NO FORMATO CASh AND CARRY.

MAiS DE 37 MiL iTENS NO Mix.

CURSOS CULiNáRiOS PUxAM AS VENDAS DE ChOCOLATES E APETREChOS.
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Passado a limpo por 
diversas vezes nas 
últimas décadas, o 
mercado brasileiro de 

balas surge depurado. Como 
outras categorias de confeitos 
(confectionery) de maior valor 
e aceitação, ele também 
agora decresce em volumes e 
tende a aumentar em receita 

e rentabilidade. Da mesma 
forma, a inovação é hoje em 
dia o principal catalisador dos 
projetos de expansão nas linhas 
de produção, desenvolvimentos 
e marketing. É seguindo essa 
trilha que a indústria de balas, 
pirulitos e caramelos, entre 
outras variantes, tem conseguido 
sobrepujar a estagnação 

dominante no passado. 
Refletindo essa nova realidade, 
dados de varejo da euromonitor 
International sinalizam que o 
segmento de balas cravou déficit 
de 1,1% em volume e alta de 
4,9% em valor em 2015 versus 
o período anterior, enquanto no 
filão de drops/mentas as mesmas 
referências assinalaram -2,6% e 

início proMissor
Após quedas pontuais em 2015, balas e candies 

retomam o pulso no primeiro bimestre

Balas e Candies RETOMADA DA ESTABiLiDADE NO PRiMEiRO BiMESTRE, APóS QUEDA EM 2015.



PerFetti Van Melle CERCO AO 
CONSUMO COM BAixO DESEMBOLSO 
E CAixiNhA REUTiLizáVEL.
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4,4%, respectivamente. Segundo 
a consultoria, ao contrário do 
reduto de pirulitos que registrou 
queda de 1,1% em volume e alta 
de 0,5% em valor, no mesmo 
período; os segmentos de 
pastilhas/gomas cresceram 1,3% 
em volume e 8,6% em valor; e 
o de caramelos/toffees, 2,6% 
e 10,2%, respectivamente (ver 
quadro à página 10). 

Na avaliação da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Chocolate, Cacau, Amendoim, 
Balas e Derivados (Abicab), 
que representa os 15 maiores 
fabricantes da modalidade, o 
setor voltou a se estabilizar no 
primeiro bimestre de 2016. Após 
quedas pontuais em 2015, as 
indústrias registraram produção 
maior em janeiro e fevereiro, 
informa Getúlio Ursulino 
Netto, presidente da entidade, 
acumulando atualmente a vice-
presidência de balas. Segundo 
monitoramento da associação, 
repassa ele, a produção do 
primeiro bimestre de 2016 
apresentou volume 0,6% maior 
se comparado ao mesmo período 
de 2015, totalizando 54,8 mil 
toneladas (t) de balas e candies. 
“O setor está se estabilizando 
porque se adaptou ao novo 
cenário e oferece um produto de 
qualidade, de baixo desembolso 
e que atende a uma grande 
demanda”, sublinha Ursulino 
Netto. 

Apesar do volume estável no 

início de 2016, o setor registrou 
queda de 3,6% no ano passado, 
revela o balanço da entidade. 
Em 2015 foram produzidas 378 
mil t de balas e candies contra 
392 mil t em 2014. Mesmo com 
a pequena elevação no volume 
do início de ano, o setor vem 
enfrentando enormes pressões 
de custos. Aumentos das tarifas 
de energia, combustível, da mão 
de obra e insumos representaram 
para as indústrias gastos até 20% 
maiores na produção. Além disso, 
a valorização crescente do dólar 
impactou o preço das matérias-
primas, como insumos químicos, 
agrícolas e embalagens. “O 
último exercício foi um dos mais 
desafiadores para o setor, que 
ficou espremido entre esses 
aumentos de custos e um cenário 
econômico de retração. Em 2016, 
estamos assistindo uma leve 
recuperação, mas em meio à 
continuidade de uma grave crise”, 
avalia Ursulino Netto. Para ele, 
nesse cenário, quem não tiver 
fôlego financeiro pode se ver 
em dificuldades, pois enquanto 

UrsUlino netto, da aBiCaB SEM PROBLEMAS 
DE OFERTA, O QUE FALTA É DEMANDA.



 2014 2015 Variação 

Volume 39,0 38,6 -1,1%  
(em 1.000 toneladas)

Valor 1.079,1 1.132,4 4,9%
(em milhões de reais) 

bAlAs

 2014 2015 Variação 

Volume 37,7 36,7 -2,6%  
(em 1.000 toneladas)

Valor 1.182,5 1.234,2 4,4%
(em milhões de reais) 

drops/mentAs

 2014 2015 Variação 

Volume 45,3 42,9 -1,1%    
(em 1.000 toneladas)

Valor 1.107,7 1.113,2 0,5%
(em milhões de reais) 

pirulitos

 2014 2015 Variação 

Volume 104,7 106,1 1,3%    
(em 1.000 toneladas)

Valor 2.183,1 2.371,3 8,6%
(em milhões de reais) 

pAstilHAs/gomAs

 2014 2015 Variação 

Volume 27,3 28,1 2,6%   
(em 1.000 toneladas)

Valor 723,8 797,7 10,2%
(em milhões de reais) 

cArAmelos/toFFees

Varejo de Candies
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as empresas multinacionais 
têm acesso a recursos das 
matrizes no exterior, as nacionais 
dependem de linhas de crédito 
com juros nas alturas. “Assim 
teremos um quadro difícil neste 
ano”, prevê o presidente da 
Abicab.

No primeiro bimestre, o 
consumo de balas e candies 
encolheu 1,3%, comparado 
ao mesmo intervalo de 2015, 
caindo para 47 mil t. O aumento 
da produção no período 
atendeu às exportações, que 
cresceram 10,4%, para 8,8 mil 
t, e para compensar a queda 
nas importações de 8,3%, para 
1,3 mil t. Mesmo com queda 
nas importações e no consumo, 
o desempenho do primeiro 
bimestre representou uma 
melhora em comparação ao ano 
de 2015, pondera o dirigente 
da Abicab. As exportações 
caíram 7,6%, para 67 mil t e as 
importações caíram 12%, para 
9 mil t. O consumo aparente 
no país encolheu 2,9% no ano 
passado, totalizando 321 mil 
t. “Não temos problemas de 
oferta, o que falta é demanda. 

elzilene, da PVM ADAPTAçãO AO 
CENáRiO ECONôMiCO COM iTENS DE 
MAiOR VALOR A PREçO ACESSíVEL.

FONTE:  ©EUROMONiTOR iNTERNATiONAL LTD 2016
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As pessoas estão sem dinheiro”, 
afirma Ursulino Netto, frisando 
que o setor enfrenta a mesma 
dificuldade no mercado de 
chocolates. Mesmo com a 
pequena melhora no primeiro 
bimestre, as indústrias estão 
sentindo extrema dificuldade 
para recuperar as vendas. 
“O grande volume provém 
das multinacionais, cujas 
vendas são majoritariamente 
efetivadas em supermercados. 
Para os fabricantes nacionais, 
que dependem do atacado e 
distribuição, o cenário está mais 
difícil”, assinala.

MENoR  
DESEMBoLSo 

Na Perfetti Van melle (PVm), 
um dos mais bem sucedidos 
cases de benchmarking do setor 

de candies do país, a diretora de 
marketing Elzilene de Moraes 
comenta a lição de casa da 
empresa para crescer mesmo 
em um cenário adverso. De uma 
forma geral, ela observa que o 
Brasil acompanha as tendências 
mundiais de oferta e consumo, 
principalmente no que se refere 
a tecnologia em ingredientes. 
“há peculiaridades para as 
adaptações ao mercado local, tais 
como formato, preço e perfil de 
sabor. Na Europa, por exemplo, 
existe uma forte tendência para 
produtos naturais. Em geral, 
nossos produtos locais estão em 
linha com o que temos vendido no 
exterior”, argumenta a executiva. 

Um dos focos da PVM, 
prossegue Elzilene, é oferecer 
produtos com embalagens 
práticas e modernas para 

diversos momentos de consumo. 
A linha de balas Mentos, 
exemplifica, é muito extensa em 
termos de formatos e sabores. 
Possui uma família de variantes 
mentoladas e frutais, sendo 
essas últimas representantes 
do universo no qual predomina 
atualmente a imagem geral do 
segmento de balas.“O cenário 
econômico também fez com 
que a companhia estendesse a 
estratégia de produtos de menor 
desembolso, lançando em abril 
o Mentos Beats em embalagem 
sachê, pelo preço sugerido de R$ 
1,00, com um mix de sabores de 
frutas (maçã verde, framboesa, 
laranja, limão e morango)”, 
sublinha a diretora. Embalagens 
econômicas, ela acrescenta, já 
são uma tendência com forte 
expansão no país. Pensando 

http://www.daxia.com.br/
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nisso, a PVM trouxe mais uma 
proposta de consumo de Mentos 
Beats, que já é sucesso de vendas 
em caixinhas fliptop.

Além disso, produtos com 
percepção de maior qualidade e 
volume agregado deserbarcam 
cada vez mais nas gôndolas e 
continuam sendo procurados 
pelos consumidores, nota a 
executiva. São itens com conceito 
inovador, embalagem prática 
e moderna, como é o caso de 
Mentos Kiss, indica. Trata-se de 
um produto com 50 pastilhas 
sem açúcar, em uma embalagem 
inovadora diferenciada, que pode 
ser reutilizada. 

Produtos com apelo saudável, 
com algum nutriente funcional, 
ainda é um nicho pequeno no 
mercado brasileiro, percebe 
Elzilene. “O que já encontramos 
no país são pastilhas e balas 
sem açúcar, como é o caso 
de Mentos Kiss, que pode ser 
uma boa opção para ajudar na 
manutenção do peso e equilíbrio 
na alimentação, e também os 
consumidores que devem evitar 
o açúcar, como os diabéticos”, 
exemplifica. Além disso, segue 

ela, um dos principais benefícios 
das linhas de pastilhas sem 
açúcar é proporcionar um hálito 
fresco e não comprometer a 
saúde bucal. Na Europa, já é 
possível encontrar produtos que 
contenham algum ingrediente 
funcional para o organismo, 
mas é uma tendência que 
ainda não chegou com força no 
país, considera a diretora. “De 
qualquer forma, como estamos 
sempre de olho nos pedidos 
dos consumidores, vamos 
ficar atentos às tendências do 
exterior”, grifa. 

CoNSuMo  
ANTENADo

A estabilidade captada pela 
Abicab em seus monitoramentos 
recentes é percebida na Arcor do 
Brasil. Anderson Freire, gerente 
de marketing de chocolates, 
guloseimas e biscoitos da 
companhia confirma que o filão 
de balas e candies se mantém 
estável em faturamento nos 
últimos anos, apesar da queda 
em toneladas. “isso se deve 
principalmente pelo crescimento 
dos segmentos de maior valor 
agregado, como chicles sem 
açúcar, chicles infantis, drops e 
balas de goma e/ou gelatina”, 
avalia ele. Nos últimos anos, 
acrescenta, as empresas 
saíram em busca de inovações e 
produtos que se encaixam nessa 
nova realidade de consumo. 
Para ele, os brasileiros são 
bastante antenados e estão 
sempre de olho no que surge 
de novo nas gôndolas. Com a 
internet e as redes sociais, essas 
inovações acabam se espalhando 
rapidamente. “Não dá para 
ignorar a influência de outros 
lugares do mundo. Um reflexo 
disso é a linha grego que chega 

à marca ButterToffees, inspirada 
nos iogurtes do tipo grego cujo 
consumo explodiu no mundo 
todo”, reporta Freire.

 Por outro lado, observa 
ele, o Brasil tem suas 
peculiaridades, como os sabores 
tropicais, à base de frutas, que 
proporcionam refrescância e 
os que remetem a sobremesas 
que fazem parte do dia a dia 
dos brasileiros, a exemplo de 
coco e banana flambada, entre 
outros. Transposta para a linha 
ButterToffees, a ideia é oferecer 
a bala como uma pequena 
sobremesa, um doce diário, para 
todas as horas, detalha Freire. 
“Por isso, investimos em opções 
como os recém-lançados creme 
de avelã e grego, além dos já 
conhecidos mousse de limão e 
de maracujá, que incorporam 
a experiência gustativa de 
sobremesas bem brasileiras”, 
completa. 

Com relação à onda de 
saudabilidade, o executivo 
da Arcor sustenta que a 
tendência avança cada vez mais, 
paralelamente ao hábito de 
os brasileiros aprimorarem o 
conhecimento dos produtos que 
consomem. “isso afeta também 
a categoria e um exemplo, 
além da linha grego, vem da 
marca Poosh, campeã em sua 
categoria, que agora oferece uma 
versão isenta de açúcar”, frisa 
o gerente. No início de 2016, a 
Arcor introduziu o Poosh zero, 
chicle sem açúcar que tem como 
objetivo atingir jovens adultos, 
que buscam produtos com apelo 
de saudabilidade. Já a linha 
ButterToffees Grego oferece 
ao consumidor um apelo de 
nutrição nos sabores tradicional 
e frutas vermelhas, associadas a 
substâncias antioxidantes. Com 

Freire, da arCor LiDERANçA EM 
CARAMELOS COM MAiS DE 80% DE ShARE. 
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oportunidAde olímpicA

Neugebauer –  Sérgio Copetti, diretor comercial
Sem dúvidas os Jogos Olímpicos impactarão no 

resultado de candies. No estado do Rio de Janeiro, 
sede dos Jogos Olímpicos, o mercado de candies pos-
sui uma grande capilaridade e uma vocação para al-
tos volumes que são extremamente importantes para 
o mercado interno. A agitação dos Jogos na capital do 
estado, fora o intenso fluxo de pessoas que transita-
rão pelo País nesse período, certamente incremen-
tarão em volume e preço os negócios das principais 
indústrias do segmento.

Realizada em 2014 no Brasil, a Copa do Mundo de Futebol polarizou as atenções internacio-
nais, fazendo as indústrias locais – candies inclusas – a esfregarem as mãos com a perspectiva 
de uma alta na demanda geral. Expectativa semelhante surge agora com o país sediando a Olím-
piada. Doce Revista perguntou a três executivos de indústrias de candies como os Jogos  podem 
impactar a oferta e o consumo de balas e candies. Veja as respostas. 

Perfetti Van Melle – Elzilene de 
Moraes, diretora de marketing

Com um tráfego maior de pessoas, 
como por exemplo nos aeroportos e 
consequentemente nos pontos de ven-
das (PDVs), o evento deve trazer opor-
tunidades de contato com nossas mar-
cas e de experimentação de nossos 
produtos. Mas como trata-se de um 
evento local, no caso no Rio de Janeiro, 
a proporção de impacto é menor que 
na Copa do Mundo por exemplo, quan-
do o evento acontecia no Brasil inteiro 
e muitos se encontravam para assistir 
as partidas em bares, PDVs onde nos-
sos produtos também estão presentes. 
Estrategicamente, a execução da exi-
bição no PDV pode nos ajudar a gerar 
maior contato de consumidores com 
as nossas marcas.

Arcor do Brasil – Anderson Freire,  
gerente de marketing de chocolates, 
guloseimas e biscoitos 

Acreditamos que os Jogos Olímpicos são um gran-
de evento e irão ajudar a aquecer a economia do país. 
Novos consumidores ingressarão no mercado brasilei-
ro, porém apenas alguns segmentos de maior consumo 
irão conseguir aproveitar para aumentar suas vendas.
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tacadas como essas a Arcor 
segue na liderança da categoria 
de caramelos com a marca 
ButterToffees, que possui 81% de 

share em volume no segmento 
e faturamento de mais de R$ 88 
milhões, repassa Freire. Em 2015, 
ano em que a marca completou 
30 anos, a empresa introduziu os 
sabores banana flambada, café e 
a linha Temptations. Já a marca 
de bala mastigável Kid’s, outra 
joia do portfólio da Arcor, reeditou 

o formato toffee, incorporando 
versões como coco queimado 
e amendoim, além de firmar 
parceria com o grupo cafeeiro 
3Corações, inserindo o Kid’s 
Coffee 3Corações, em um mix 
de sabores refrescantes, como 
cereja e menta. “Outra novidade 
de 2015 foi a marca 7Belo em 
embalagem em formato blister e 
casquinha crocante, mantendo o 
característico sabor framboesa”, 
arremata o gerente.

AuMENTo  
DA EFICIêNCIA

Sérgio Copetti, diretor 
comercial da Neugebauer, 
controlada do Grupo Vonpar, 
pondera que a consolidação 
dessas mudanças nos hábitos 
alimentares e a crise político-

econômica brasileira acabam 
por aprofundar os desafios do 
setor, acirrando a competição 
pelo espaço nos PDVs. Para ele, 
o cenário atual exige aumento 
da eficiência operacional e 
ampliação da distribuição 
para o alcance dos “objetivos 
estratégicos e financeiros do 

negócio”. “Consolidando nossa 
firme retomada do mercado 
brasileiro de candies, como 
ocorreu em 2015, seguimos neste 
ano determinados a ampliar 
o nosso ritmo de expansão”, 
frisa o executivo. Sob a ótica da 
demanda, complementa ele, o 
consumo per capita de confeitos 
do brasileiro, ainda estacionado 
em 1,5 quilo/habitante/ano, está 
bem distante de países onde 
essa demanda já é madura, a 
exemplo dos EUA, com 2,9 quilos, 
ou Alemanha, com 4,9 quilos. 
“Dados como esses evidenciam 
o potencial de crescimento 
em produtos de maior valor 
agregado, como drops, caramelos 
e pastilhas, itens com sucessivo 
crescimento em volume nos 
últimos anos”, argumenta o 

dirigente. 
Copetti observa que, nos 

últimos anos, à medida em 
que se ampliou o poder de 
compra, a preferência por 
produtos de maior valor 
agregado se disseminou entre 
a população. Mas em razão 
da instabilidade econômica, 

CoPetti, da neUgeBaUer RETOMADA EM 2015 
COM ALTA DE 50% NO MERCADO DE BALAS.

neUgeBaUer FATURAMENTO 30% MAiOR COM LANçAMENTOS NO SEGMENTO DE PiRULiTOS.
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saCada da arCor TRANSPOSiçãO 
DE SOBREMESAS SAUDáVEiS PARA 
O UNiVERSO DE CANDiES.

recrudesceu a disputa em 
categorias como chocolates 
e biscoitos recheados. “O 
impedimento da comercialização 
de doces em escolas, acabou 
por direcionar parte da indústria 
para o público jovem e adulto”, 
assinala. As mudanças de 
hábitos de consumo, por sua 
vez, alavancaram o consumo 
de itens com apelo saudável. 
“Certamente, essa é uma 
tendência que veio para ficar”, 
frisa o diretor da Neugebauer, 
apesar de considerar ainda 
incipiente a produção de balas 
e candies enquadrados nessa 
categoria. “Estamos atentos 
às mudanças, com a constante 
avaliação do portfólio, bem 
como o redirecionamento da 
estratégia a fim de satisfazer os 
consumidores”, grifa Copetti. 

Com lançamentos como a 
linha Black and Blue de pirulitos 
bola (14g) na coloração azul e 
preto, com recheio mastigável, 
que pintam a língua; e a linha 

Tropicália, de pirulitos planos 
(12g), destacando a brasilidade 
com sabores como açaí, acerola e 
melancia, a Neugebauer cresceu 

acima de 30% em pirulitos e 50% 
em balas em 2015, repassa o 
executivo. ■



Diante da crescente preocupação com a propaganda de doces/confeitos 
em espaços e horários na mídia de maior de audiência infantil, público 

em potencial de linhas de guloseimas açucaradas, este seminário 
mostra os caminhos da indústria para engajar produtos convencionais 

em linhas mais saudáveis

SEMINÁRIO  
DOCE REVISTA / FISPAL

DIA 15/06 

das 09:00 às 13:00 hs
Parque Anhembi

São Paulo

Chocolates, candies e biscoitos: 
limites e alternativas para  

a propaganda infantil
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