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INTRODUÇÃO

APRESENTAÇÃO 

O projeto foi desenvolvido por alunos do curso de

Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e

Propaganda, pela Universidade Nove de Julho, e visa

desenvolver as competências e habilidades necessárias

para o reposicionamento de marcas que estejam

ultrapassadas em relação às exigências do mercado, a

fim de nos proporcionar condições para aplicar os

conceitos estudados em sala à realidade mercadológica.

 

BRANDING:
Profª Sandra Febbe Casarejos
 
MARKETING:
Profª Renata Barsosa Malva
 
PROAGANDA PARA RTVI:
Prof. Filipe Silva Perez



SOBRE A MARCA

 Embora tenha virado metonímia para sua categoria durante                        

seu auge, a marca Chiclets, do alto de seus 113 anos de história,

não foi capaz de manter-se como referência e foi, pouco a pouco,

perdendo visibilidade e se tornando uma marca desatualizada

com as tendências do mercado. Ao longo dos anos, a marca tem

se posicionado como um produto voltado ao público

adolescente, oferecendo diversão ao degustar a goma de mascar.

Ademais, é bem notável a utilização do humor em sua

comunicação, quando a marca propões que há duas formas de se

mascar: o jeito Chiclets, que proporciona um estilo de vida

animada e divertida, e o jeito Lhama, que é a forma monótona de

mascar a goma, sem graça e entediante.

 Principais problemas verificados através das análises que justifiquem um
trabalho de reposicionamento

MARCA
SELECIONADA

 A busca do consumidor por produtos de maior valor agregado chegou também ao mercado de

candies. Com o maior interesse por saudabilidade e o envelhecimento da população brasileira, as

empresas que produzem gomas de mascar, balas e confeitos precisam ofertar diferenciais além do

simples prazer em degustar uma guloseima.

 
Fonte: Indumak"

"



SOBRE A MARCA

SEGMENTO
DA 
MARCA

A categoria de goma de mascar conta com uma variedade

de marcas, sabores e embalagens diversas.

Representando anualmente 28,4% da categoria

bomboniere no mercado — segundo pesquisa da Nielsen

—, o segmento de goma de mascar tem focado, cada vez

mais, em agregar sentimentos e sensações ao consumo

de algo que não vem da necessidade de consumo, mas

de um desejo estimulado. 

 

Dona das marcas de chicletes Trident, Bubbaloo, Chiclets,

Plets e Clorets, a Mondelez é a primeira entre as

fabricantes de gomas de mascar nas lojas de

conveniência. Perfetti Van Melle é a segunda e Arcor a

terceira. 

 

Os produtos da marca Trident ocupam nove das dez

primeiras posições do ranking de gomas de mascar mais

vendidas, sendo que oito possuem embalagens de 5

unidades e uma de 14 unidades. 

 

Os sabores menta e hortelã foram os mais vendidos.

Quase 50% das vendas da subcategoria estão

concentradas nos dez primeiros itens do ranking de

produtos.

Marca: Chiclets Adams

Categoria de segmento: Goma de mascar

Empresa: Mondelēz International



SOBRE A MARCA

CARACTERÍSTICAS DA MARCA

Estudando a marca e o mercado onde atua, percebemos

que os consumidores tendem a escolher chicletes para

seus usos funcionais: como um produto para passar o

tempo, uma alternativa ao fumo ou apenas para obter uma

dose de açúcar diária. 

 

Há uma grande variedade de marcas de chicletes

disponíveis nos varejistas, sendo que a Mondelez

International é dominante por possuir, além da própria

Chiclets, várias outras marcas, como Bubbaloo, Clorets,

Halls, Plents e Trident, sendo que a última disputa as

primeiras posições em desempenho de mercado com a

marca Mentos, da fabricante Perfetti Van Melle. (Anuário

Plural, 2018).

 

O nome Chiclets deriva da palavra "chicle", uma palavra

em espanhol. A marca tem boa distribuição nas praças,

sendo um produto fácil de encontrar em diversos pontos

comerciais, como supermercados, farmácias,

conveniências e lojas para artigos de festas.

 

Há uma certa rejeição no segmento de goma de mascar e 

os analistas projetaram um declínio adicional nas vendas

para os próximos anos: de US$ 489 milhões em CAD em

2015 para US$ 460 milhões em 2020 (Euromonitor, 2015),

passando a ser um desafio para a categoria em termos de

esforços em marketing e promocionais.

 

A goma vem em uma pequena embalagem simples —

amarela e retangular —e nos sabores hortelã, tutti-frutti e a

combinação cereja+laranja+hortelã. Além destes, há

alguns anos foram introduzidos mais sabores como teste

de mercado, mas foram descontinuados. Uma vez que

não há benefícios claros relacionados à saúde, o principal

benefício trabalhado pela marca é o sabor e o fato de que

Chiclets é uma goma de mascar feita de Chicle

(substância que ocorre naturalmente) envolvida em uma

casca dura, o que deixou de ser um diferencial já que,

após perder sua oferta exclusiva, o produto passou a ser

copiado por diversos fabricantes.

 

O desafio de trabalhar com essa marca, então, é enfrentar

seus concorrentes e recuperar a participação de mercado

considerável que possuía outrora.



1914

1944

SOBRE A MARCA

LINHA 
DO TEMPO
DA MARCA

A história de Chiclets quase se confunde com o

surgimento da goma de mascar:

 

As duas grandes guerras mundiais (principalmente a

segunda) contribuíram para o aumento da popularidade

da goma de mascar — não só nos Estados Unidos mas

também no mundo. Afinal, mascá-la era como uma

terapia relaxante para o stress diário de que as pessoas

eram vítimas.

Apesar da goma de mascar ter sido inventada em

1848, foi somente no início do século 20 que a

tradicional marca foi criada, quando o senhor Frank H.

Fleer, proprietário de uma empresa de mesmo nome,

resolveu

recobrir a goma de mascar com confeito (uma espécie

de casca feita de amêndoa).  Batizou seu novo produto

de CHICLETS e o lançou no mercado em 1906

1848

O sucesso foi tão grande que, anos depois, em 1914,

a marca seria comprada pela empresa American

Chicle Company, fundada por Thomas Adams,

justamente o inventor da goma de mascar.

Sua nova proprietária iniciou uma ampla campanha

de popularização da marca, lançando novos sabores

como, por exemplo, o tutti-frutti.

As duas grandes guerras mundiais (principalmente a

segunda) contribuíram para o aumento da popularidade da

goma de mascar — não só nos Estados Unidos mas também

no mundo. Afinal, mascá-la era como uma terapia relaxante

para o stress diário de que as pessoas eram vítimas. E foi

neste momento que a marca desembarcou no Brasil. Isto se

passou em 1944, quando a empresa, então conhecida

como Chicle Adams, inaugurou uma fábrica no coração do

tradicional bairro paulistano do Cambuci para a produção

local de goma de mascar.



SÍMBOLO 

DE 

REBELDIA

1950

Foi, então, lançada no mercado a marca CHICLETS: a

primeira goma de mascar do país.

O produto era inicialmente vendido em uma caixinha

de papel, com duas unidades cada, nos sabores

Hortelã (o mais tradicional da marca, com sua

inconfundível caixinha amarela) e Tutti-frutti

(atualmente chamado de Tutti Remix, com sua

tradicional caixinha cor-de-rosa).

1944

Não fazia bola, pois era do tipo “candy-coated” (recoberto com confeito).

Durante algum tempo, boa parte dos produtos continuaram sendo

importados dos Estados Unidos, pois a produção era insuficiente para

atender à grande demanda. CHICLETS rapidamente se tornou ícone de

várias gerações de jovens, que viam no hábito de mascar chicletes um

sinal de atitude e até rebeldia. O produto ficou tão famoso que acabou

emprestando o seu nome para este gênero de confeitos no país, sendo

incluído, inclusive, no dicionário da língua portuguesa.

Na década de 50, a Adams começou a trabalhar em prol do seu crescimento e da

imagem de sua marca no país. Foi assim que a empresa admitiu funcionários com

função duplicada: vendedores e promotores. Eles tiravam pedidos, divulgavam a marca,

colavam cartazes nos principais pontos de venda ou em lugares estratégicos de

circulação de pessoas. Na produção dos CHICLETS, as gomas cruas, chamadas de

maçarandubas, vinham do Amazonas e passavam por um processo de lavagem para

eliminar as impurezas. Em seguida, era misturado um látex trazido da Malásia, que anos

mais tardefoi substituído por outro desenvolvido no Brasil.

As instalações foram ampliadas, pois, subitamente, um

inesperado aumento de consumo de CHICLETS assustou a

Adams. Pedidos e mais pedidos fizeram com que a

produção se acelerasse, dividindo o turno em três, de modo

que fossem produzidos CHICLETS 24 horas por dia. Havia

meses em que se vendia um milhão de caixas. 

 

Logo o mistério foi desvendado: era um período em que

ocorreu uma grande escassez de moedas e todos os

estabelecimentos devolviam CHICLETS como troco.

1953 e 1954



2003

No ano de 1962, foi introduzido no mercado pela

American Chicle Company o CHICLETS TINY

(pequenos chicletes quadradinhos coloridos).

 

Anos depois, o produto saiu de linha: perderam força

nas vendas por não terem conseguido se impor ao

gosto do consumidor

1962

A expansão de vendas continuou com os tradicionais sabores de hortelã

e tutti-frutti, além do novo sabor de canela. Tudo começou realmente a se

estruturar quando a empresa, em 1964, foi absorvida pelo grupo Warner

Lambert, multinacional farmacêutica que abria sua divisão de confeitos.

Iniciou-se, então, um período de expansão e desenvolvimento de novos

produtos

Com a compra da ADAMS pela Cadbury, a marca CHICLETS passou a

fazer parte da empresa britânica. Muitas décadas se passaram até que

CHICLETS deixasse o seu consagrado formato tradicional, a caixinha

de duas unidades e a forma drageada.

A mudança começou a ser feita em 2005, com a introdução

do conceito “mais tempo de sabor”. 

 

A linha das caixinhas de duas unidades se expandiu e

ganhou os sabores Lemon & Cola (limão e cola) e Knela

(canela).

2005



No ano seguinte, o projeto de mudança foi finalizado com a introdução

do CHICLETS STICK (no formato de barra e sem cobertura de confeito)

nos sabores Uva Hip Hop e E-Morango, além da embalagem com seis

unidades, nos sabores Lokorango e Abacaxi Hype. Era a primeira vez em

que os CHICLETS literalmente saiam das tradicionais caixinhas para

ganhar uma nova embalagem. A diversificação de novos sabores

continuou nos anos seguintes com o lançamento do CHICLETS DJ

CITRUS (laranja com pêssego) e CHICLETS Menta.

2006

A nova campanha de CHICLETS no Brasil posicionava o produto para o público adolescente como

uma marca que oferecia diversão aos consumidores. Com tom bem-humorado, apresentava duas

maneiras de mastigar, ou melhor, de levar a vida: o jeito “Chiclets” e o jeito “lhama”. O conceito da

campanha se baseava nas diferenças de dois tipos de comportamento: o jeito “lhama”, que

mostrava o animal, um inusitado personagem, que representava uma maneira de viver entediante,

sem graça e “parada”; e o jeito “Chiclets” de levar a vida, totalmente o oposto: jovem, animado e

divertido. A nova campanha institucional vinha acompanhada do lançamento do CHICLETS STICK

no sabor Hortelã.

2008

A grande novidade de 2009 foi a reformulação da embalagem da

caixinha de seus produtos. Antes, era um exercício de paciência abri-la.

Não era nem um pouco funcional. Com a nova embalagem, a caixinha

abre no meio, facilitando a retirada do produto. Além disso, novos

produtos foram lançados, como o CHICLETS Fusão Refrescante:

chicletes que misturavam três sabores, como a versão hortelã com

melancia e limão e menta com cereja e laranja; e, ainda, o CHICLETS

Stick Azedinho Doce, no sabor morango.

Porém, a maior novidade da marca foi apresentada no início de

2011: CHICLETS EVOLUTION: goma de mascar produzida com a

exclusiva tecnologia Flavor Wave, que faz o sabor mudar na boca.

Por exemplo, começa com o sabor de morango ou citrus e termina

com o de hortelã.

2009

2011



Primeira campanha transmídia foi feita para o produto da Chiclets.

Foram criadas 135 embalagens diferentes, ao que se chamou de

Emotigums. Buscando atingir o público formado por adolescentes,

a Chiclets resolveu investir nos conceitos de modernidade e

tecnologia

2012

A goma de mascar Chiclets, da Mondelēz Brasil, resgata as embalagens

com a tipografia original da marca, que existe desde 1943, e abandona o

tipo de letra usado desde os anos 2000. Além das letras antigas, as

embalagens retrô trazem também o logotipo da empresa Adams,

companhia adquirida pela Mondelēz em 2010.

 

“Apostamos que esse novo conceito de embalagem vai atrair tanto os

mais adultos, por oferecer uma nostalgia dos bons momentos das últimas

décadas, como os mais jovens, por meio da febre retrô”, explica Nivea

Mello, analista de marketing de Chiclets.

2014



1944 2014

SOBRE A MARCA

EVOLUÇÃO VISUAL 

Ao longo dos anos, o logotipo da marca CHICLETS passou por algumas alterações, com a

última delas tendo sido bastante radical em relação à antiga e tradicional identidade visual:

2009

2005

2011



VALORES DA MARCA 

Palavras-chave;

Irreverente 

Jovem

Animada

Bem-humorada

Agitada.

SOBRE A MARCA

A Chiclets tem como missão criar deliciosos momentos de

alegria, aventura e sabores, os quais marcaram cada

experiência com a marca. Seus valores propõem colocar a

marca próxima ao consumidor, gerando uma imagem

amigável e trazendo, cada vez mais, a confiabilidade daqueles

que a consomem e abraçam sua ideia. Sendo uma marca

irreverente e sobrepondo a sua tradição e estilo, a marca se

mostra cada vez mais jovem e bem-humorada— participando

da vida agitada do target.



A marca começou usando a estratégia de aliar embalagem

econômica a baixo preço, o que funcionou muito bem durante

a época em que as moedas ficaram escassas no Brasil e o

Chiclets era devolvido como troco. Anos depois, após sua

aquisição pela Cadbury, a marca passou por diversas

reformulações, lançando novos produtos e sabores, e

deixando até mesmo seu formato tradicional: com duas

embalagens por caixinha e de forma drageada. Estes foram

alguns dos fatores que contribuíram para o declínio nas

vendas e a perda do posto de referência.

SOBRE A MARCA

ANTIGO POSICIONAMENTO 



SOBRE A MARCA

MATRIZ 
SWOT

Strengths

Nome forte;

Sabores que o público gosta;

Autêntico;

Boa distribuição geográfica;

Boa reputação;

Goma de mascar de qualidade;

Weaknesses

Opportunities Threats

Baixo investimento em

comunicação;

Pouco engajamento em redes

sociais e mídias;

Pouco marketing aplicado em

parcerias com eventos, shows e/ou

digital influencers;

Falta de marketing para o produto;

Segmento com um bom espaço

no mercado;

Não há necessidade de um clima

específico;

Pode ser distribuído em diversos

tipos de PDVS;

Propagandas em redes sociais e

mídia OOH ganhando cada vez

mais espaço;

Muitos concorrentes diretos;

Concorrentes investindo em

novidades (sabores, eventos,

embalagens e posicionamento);

Crise econômica no país;

Mudanças no Governo e no

mercado;

Desemprego em alto nível;

Busca por alimentos mais

saudáveis.

FORÇA FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Análise SWOT, ou Análise FOFA, é uma técnica de

planejamento estratégico utilizada para identificar

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças

relacionadas à competição mercadológica.

Traçamos a análise com base no briefing da Chiclets

para a disciplina de marketing, analisando o

ambiente e suas mudanças.



SOBRE A MARCA

MATRIZ 
BCG
A Matriz BCG é um exemplo de uma metodologia

consagrada que persiste atualmente, mesmo após

anos de sua criação. 

 

Essa matriz foi desenvolvida para análise de

mercado onde a marca Chiclets está e também para

análise de unidades de negócios da corporações.

Chiclets sabor hotelã – apesar do

declínio que a marca está

sofrendo desde alguns anos atrás,

o Chiclets sabor Hortelã continua

sendo o carro-chefe da marca e o

mais adquirido dentro das opções

que a marca disponibiliza.

Produto esquecido-  Apesar do

nome Chiclets ser bem famoso, ele

acabou caindo no esquecimento

durante os anos pela falta do

trabalho de marketing

Estrela Interrogação

Vaca leiteira Abacaxi

Voltar a ser referência- Nessa

etapa iremos  reposicionar nosso

produto com uma embalagem

que represente nosso publico

alvo, e trabalhando mais

ativamente no marketing para não

volta ser esquecido.

Chiclets com pouca quantidade e

sem novidades para o produto - uma

das reclamações mais frequentes

sobre o produto  era justamente pela

pequena quantidade de goma de

mascar disponível na embalagem. O

declínio da marca está acontecendo

pela falta de novidades e marketing.

Participação de Mercado



NOVA PROPOSTA

PROPOSTA DE REPOSICIONAMENTO

Pilares do novo posicionamento:

ENTRETERNIMENTO

°ESTILO DE VIDA

ANIMADA

°DIVERTIDA

°AGITADA

ESTILO ESPORTIVO RADICAL E OUSADO

Com o passar dos anos, a Chiclets veio perdendo visibilidade

e espaço na mente do cliente, tornando-se uma marca

desgastada e  desatualizada com relação às tendências que o

target e o mercado apresentam. Um dos caminhos a ser

seguido, se refere à reconstrução da marca, ou seja, a marca

vai ser revitalizada, guardando alguns aspectos da marca

original. O reposicionamento da marca terá como foco mudar

a posição ocupada pela marca na mente do consumidor.

 

O aumento da quantidade de goma de mascar na embalagem

será a melhor forma de oferecer um diferencial a qual a marca

não alcançou em outrora.

 

A fim de resolver o problema de comunicação entre marca e

target, o reposicionamento se dá com a criação de uma voz

ativa nas redes sociais, mostrando uma marca jovem, com

uma leitura ousada e um estilo de vida animado e esportivo.

Nosso objetivo é renovar a identidade da marca de forma

inovadora e sustentável, mostrando que Chiclets está sempre

pronta para acompanhar seu público em qualquer ocasião.

 



PROPOSTA DE REPOSICIONAMENTO

apenas 10,9% das vezes quando perguntado sobre qual

produto foi consumido nos últimos 3 meses, ressaltando

como a marca também perdeu seu Market Share. 

 

Pode-se apontar como principais motivos: a variação de

sabores, a busca por produto sem açúcar e a quantidade de

gomas de mascar ofertada pela concorrência em uma mesma

embalagem.

 

Estratégias traçadas

 

“Aventure-se com esse sabor”

 

 

A pergunta inicial para essa estratégia é: como se posicionar

em um mercado no qual o público procura por produtos sem

açúcar e vida mais saudável/esportiva?

Apenas mudar os ingredientes não é o suficiente. Nosso

posicionamento será, então, como uma goma de mascar que

contém açúcar, capaz de acompanhar diversas ocasiões com

o consumidor, um produto usado para mudar o hálito e

atribuir o produto a um estilo de vida agitada, gerando um

nível de aproximação com o target.

Mostrar que a Chiclets é uma marca para todos;

 

°tornar a Chiclets mais relevante nas redes sociais e no meio

digital onde o target se faz presente;

°gerar relacionamento intensivo entre o target e a marca,

criando um personagem capaz de aproximar a marca ao

ponto de sentir amizade com target; 

°recuperar o top of mind do segmento;

 

Estratégia de reposicionamento;

 

A época mudou e a Chiclets não conseguiu acompanhar e se

posicionar de forma boa o suficiente a ponto de ser lembrada

e considerada como primeira opção na hora da compra.

 

Se no século passado a estratégia de usar o menor preço a

seu favor funcionava, agora, sem uma boa execução, já não

surte mais efeito e, embora tenha retomado a embalagem

pequena com preço mais em conta, a marca ficou pra trás,

perdendo valor. 

 

Em uma pesquisa fechada, feita com 119 pessoas,

percebemos que, do total de respostas, a marca aparece em

NOVA PROPOSTA



NOVA PROPOSTA

A logo: a fim de associar o produto com a vida mais esportiva

que nosso target tem, criamos uma nova identidade visual

que fosse capaz de expressar uma proposta mais ativa, com

cores mais vivas e fluidez na leitura da logo. O objetivo é

deixar a marca mais animada, divertida, agitada e com espírito

esportivo: finalmente capaz de comunicar com o target.

PASSO1º

Marketing do Produto: para complementar a primeira parte

da estratégia e alcançar o lugar desejado no mercado, serão

lançadas quatro novas embalagens: todas com sabores

diferentes em cada caixa e contendo 12 unidades. Assim, a

marca se encaixa de forma competitiva no mercado,

finalmente batendo de frente com seus concorrentes e

demonstrando empatia com os desejos do seu consumidor

PASSO2º

A IDENTIDADE VISUAL DA MARCA

A ALTERAÇÃO NO PRODUTO

Virada Esportiva: patrocinar eventos esportivos é uma forma

de ligar a marca a essa imagem ativa e vinculada ao esporte.

Vamos patrocinar a Virada Esportiva de São Paulo, que

oferece à população uma programação de eventos

prioritariamente participativos de atividades esportivas,

radicais, recreativas, lúdicas e de lazer em diversos pontos da

cidade de São Paulo.

 

Para demonstrar efetivamente a presença no esporte, serão

instaladas rampas de skate em diversos pontos da cidade.

Como ativação principal, uma mega rampa também será

colocada no centro. Nela teremos Sandro Dias, o Mineirinho,

presença ideal para apresentar a nova identidade visual dada

sua relevância entre os skatistas. Também serão promovidos

pocket shows e eventos com improvisação de rimas por

cantores de comunidades paulistanas. Além disso, serão

realizadas parcerias com marcas que disponibilizam bikes

pela cidade para que, no dia, a utilização delas não tenha

custo.

PASSO3º
EVENTOS PATROCINADOS

PROPOSTA DE REPOSICIONAMENTO



PDV: aumentar intensidade em diversos pontos com a mídia

Out-of-Home e em lojas varejistas como supermercados,

farmácias e conveniências, com materiais de merchandising

como bandejas organizadoras de gôndola (utilizadas para

demarcar e organizar os produtos).

 

Transporte público: serão usadas mídias do METRÔ e CPTM,

como telas internas dos vagões, testeiras das estações,

envelopamento das portas nas principais linhas do Metrô e

utilizaremos os abrigos de ônibus com anúncios direcionados

a promover as novas embalagens da Chiclets.

OOH

PLANO DE ALCANCE DO TARGET:

NOVA PROPOSTA

PROPOSTA DE REPOSICIONAMENTO

Instagram, Facebook e Twitter: serão ferramentas importantes

ao distribuir cada novo passo que a Chiclets está propondo

para se aproximar do target.

 

Instagram: enviar presskits para influencers, que, com posts

em seus feeds e stories, alavancam o alcance da campanha e

melhoram o retorno sobre as novas embalagens. 

 

Facebook: reativar o canal de comunicação da marca. Sua

página possui aproximadamente 2,2 milhões de curtidas e é

uma das plataformas que ajudariam a aproximar a marca do

público. Com publicações diárias e presença do social media

para ativação e feedback dos fãs.

 

Twitter: a quarta rede social mais usada no país será o canal

com interação mais humorada, mostrando o lado mais

humano da marca. Além de cada rede social ter sua proposta

específica, todas terão a finalidade de mostrar a Chiclets como

uma goma de mascar de qualidade e com sabor duradouro 

Youtube: produzir uma websérie de 5 episódios com Felipe

Titto, praticante de esportes e ícone da vida ativa, e a atriz

Renata Sorrah (Nazaré Tedesco). Na história, a personagem é

uma treinadora sarcástica na vida de Titto, que usará Chiclets

como seu combustível para superar os desafios propostos em

cada capítulo.

ONLINE



PERSONALIDADE

FORTE

DIVERTIDA

AMIGÁVEL 

OUSADA

 

LINGUAGEM 

HUMORADA

JOVIAL

SIMPLES

 

DOÇURA

SABORES DURADOURO

AVENTURA EM CADA MASCADA

 

NOVA PROPOSTA

TOM DE VOZ 

Uma marca forte, que usa seu tom de voz para transmitir a

força e a vontade de viver para o seu público. Fala sobre

assuntos atuais e mostra como a vida pode ser mais divertida

se deixar os medos de lado e arriscar. Fala sobre sabores,

cores e aventuras: a doçura de uma boa sensação e de

pequenos prazeres que podem se tornar grandes coisas.

TOM 

CAPAZ DE ALCÁÇAR  DIRETAMENTO O TARGET 

PROPÓSITO



PERSONA

Luiza, como gosta de ser chamada, é solteira, bissexual e mora

sozinha na capital do Rio. É estudante de moda e está no

último período da faculdade.
 

Nunca esquece de levar na mochila alguns Chiclets. Usa

goma de mascar para aliviar o hálito. Por ser uma aspirante a

influenciadora digital, ela usa com frequência o Instagram,

que atualiza todos os dias com fotos mascando Chiclets, fotos

inspiradoras e dicas de produtos. Além disso, consome o

produto sempre que está estressada com seus dias corridos

MARIA LUIZA SCHMIDT

ESTUDANTE DE MODA

22 ANOS. CARIOCA 

NOVA PROPOSTA

PRINCIPAIS FONTES DE

INFORMAÇÕES

Google

Instagram

Youtube

Vogue

Facebook

G1

Pinterest

LUGARES ONDE

FREQUENTA

Academia

Bares

Faculdade

Shopping

Parque

Exposições

PRODUTOS MIDIÁTICOS QUE

CONSOME

O Diabo Veste Prada

Os Delírios de Consumo de Becky Bloom

Gossip Girl

Mães e Divas

O Vestido Ideal

Keeping Up with the

Kardashians

The Blacklist

PRODUTOS QUE CONSOM

Dafiti

Farfetch

Riachuelo

iFood

McDonald's

Netflix

Coca-Cola

PREOCUPAÇÕES:

Carreira, Ansiedade ,Faculdade



PERSONA

Bastante social, Maycon adora festivais, música eletronica,

baladas e barzinhos. Sempre rodeado pelos amigos, quando

não está em um rolê, está jogando video game online  com a

galera.   

 

Com sua vida agitada, sempre tem Chiclets nos bolsos

quando sai para os rolês. E se esquece em casa, procura a loja

mais próxima para comprar sua goma de mascar

companheira.

MAYCON RODRIGUES

ESTUDANTE DE DESIGN GRÁFICO 

19 ANOS. PAULISTA 

PRINCIPAIS FONTES DE

INFORMAÇÕES

Google

Instagram

Youtube

Facebook

Twitter

LUGARES ONDE

FREQUENTA

Festivais de músicas

Bares

Faculdade

Eventos gamers

Cinema

PRODUTOS MIDIÁTICOS QUE

CONSOME

Harry Potter

Suits

Big Bang Theory

Filmes sobre heróis 

Game of Thrones

Westworld

 

PRODUTOS QUE CONSOM

Nike

Adidas

DC Shoes

Vans

iFood

McDonald's

Netflix

Coca-Cola PREOCUPAÇÕES:

Faculdade, Ansiedade.

NOVA PROPOSTA



PAINEL IMAGÉTICO

NOVA PROPOSTA



NOVA IDENTIDADE VISUAL

NOVA PROPOSTA

Partindo da proposta de um reposicionamento, a tomada do

share of mind, aventuramos em uma nova forma de marcar a

Chiclets como top na cabeça de cada pessoa alcançada pela

nova identidade.

 

A primeira proposta consiste em mostrar, através do risco de

tinta vermelha em formato de língua em volta da palavra, uma

onda radical, que remete ao estilo esportivo que direcionamos

para a marca, estimulando o público a reconhecer essa

ousadia na curva que forma o "C" da Chiclets — trazendo a

sensação de degustação da marca ao identificar a palavra.

 

A Adams faz parte da história da marca, por isso, resolvemos

manter esse nome na parte superior do logo. Com a

imponência da Mondelēz International, incrementamos o logo

com a fabricante, mostrando que a Chiclets faz parte da maior

família de produtos da empresa.

Com seus 113 anos, a marca se torna mais jovem com a nova

identidade visual, trazendo, assim, o estilo esportivo em sua

curva: uma vida animada, divertida e agitada através do seu

novo posicionamento. 

 

Radical e ousada para acompanhar o target que sempre está

correndo contra o tempo.



NOVA IDENTIDADE VISUAL

NOVA PROPOSTA



PADRÃO CROMÁTICO

NOVA PROPOSTA

Black: 0e161e
C: 90
M: 86
Y: 67
K: 68

R: 14
G: 22
B: 30

Pantone

Red: e8221a
C: 0
M: 96
Y: 84
K: 0

R: 229
G: 39
B: 32

Pantone

White: ebebeb
C: 10
M: 8
Y: 8
K: 0

R: 230
G: 235
B: 235

Pantone



l: 889

a: 408

l: 614

a: 281

l: 307

a: 141

l: 153

NOVA PROPOSTA

l: 889

a: 70

GRID DE CONSTRUÇÃO

O grid de construção é a forma segura para aplicação da logo

sobre a superfície pretendida. Disposta de forma harmoniosa

e centralizada, demonstra a qualidade da marca e sua beleza

estética. Trazendo, com o "C", a fluidez, a jovialidade e a

ousadia desejadas para marca.

 

A partir do grid, é possível verificar as devidas proporções da

logo, facilitando a detecção de erros de aplicação através da

comparação com o desenho presente neste brand book.



TIPOGRAFIA

NOVA PROPOSTA

maiúscula:

minúscula :

números principais: 

A tipografia Rellive é a base que simplifica características para

a reconstrução da nova logo. Com fluidez em sua escrita,

transmite agilidade, modernidade e leveza.

 

Por ser uma tipografia bem próxima ao lettering, transmite

uma identidade jovial, capaz de aproximar o público com a

marca, por conter pontos que trazem sensações, estilo e

diversão.



Não aplicar distorção;

MODOS DE UTILIZAÇÃO 

NOVA PROPOSTA

A logo possui um modo único para utilização, que deverá ser

respeitado em suas aplicações. Sendo assim, qualquer alteração

em sua proporção horizontal ou vertical não será adequada.

 

É de extrema importância que a nova identidade visual da

CHICLETS esteja sempre acompanhada das logos da Adams e

da Mondelēz International.

Sua forma correta de aplicação;

Não aplicar distorção;

Não rotacionar:;



APLICAÇÕES

NOVA PROPOSTA

A logo é aplicada sobre peças a fim de identificação

em ações da marca, como: promotores de venda em

PDV, representantes em eventos patrocinados pela

marca. 

Camiseta masculina de gola careca,

mangas curtas e nas cores: amarela, verde

e cinza.

Camiseta feminina de modelo

cropped, nas cores: branca, amarela

e cinza.

 

Bonés nas cores; cinza, preto e

amarelo.



CONTROLE DE FUNDO 

NOVA PROPOSTA





CARÔ
METRO André Nakajima 

418105656

Jonathan Vitor

418103879

Luana Xavier

417201518

Mariana Cândido

417112216

Nicolly Madaschi

417202961

Raphael Padrão

418105554

AGÊNCIA  DE  COMUNIÇÃO

AGÊNCIA  DE  COMUNIÇÃO








