
A corrida dos coelhos
Começa a operação de guerra para a desova de
20.000 toneladas de produtos de Páscoa

D
ata magna da ala nacional de
chocolates, a Páscoa mobil iza
desde o final do ano passado a
indústria e o trade na campanha
que, este ano, antecipada para 27

de março, deve despejar um total de 19.400
toneladas de produtos, cerca de 5% a mais
que em 2004, dimensiona a Associação
Brasileira da Indústria de Chocolate, Ca-
cau, Amendoim, Balas e Derivados
(Abicab). "O reajuste na tabela deve ser
equivalente ao repasse do índice de infla-
ção, na faixa de 7% a 10%, e a expectativa
dos fabricantes de ovos, figuras e confeitos
de chocolate é a de alcançar um salto de
9-10% no faturamento, totalizando algo
próximo de R$ 550 milhões", orça Getulio
Ursulino Netto, presidente da entidade. Por
conta dessa projeção, complementa ele, o
número de empregos no setor avança de
22.000 para 24.000 vagas preenchidas. Mas
nem tudo é clima de festa na comemora-
ção deste ano. "A puxada de meados de
abril para o fim de março vai dif icultar as
vendas, apesar de o consumidor brasilei-
ro estar mais disposto a comprar", anali-
sa Osvaldo Nunes, diretor da Chocolân-
dia, atacado de auto-serviço da zona sul
de São Paulo e um dos termômetros da
demanda de chocolates no maior centro
de consumo do País.

Para o atacadista, cujas vendas na Pás-
coa se concentram em linhas de cobertu-
ras para a fabricação de ovos artesanais,
quanto mais a data se aproxima do início
do ano é pior para o comércio. "O primeiro
trimestre é terrível porque concentra os
pagamentos de IPVA e IPTU e as despesas
com a volta às aulas, sendo ainda comum
as pessoas começarem o ano com dívidas
do período das festas de final de ano", ar-
gumenta. Outro possível obstáculo às ven-
das para Nunes é o comportamento do cli-
ma, que tende a permanecer mais abafado

e quente no mês de março, desestimulando
o consumo de chocolate. Tirando essas va-
riáveis, o diretor da Chocolândia projeta um
giro de ovos e kits de Páscoa 20% maior
que o do ano passado. "Mas se repetirmos
os volumes de 2004 já vai ser um bom resul-
tado", poderá ele, avesso a abrir volumes.

As vendas de cobertura são disparadas
o ponto forte da Chocolândia. Durante a
Páscoa, para cada quilo de ovos de choco-
late a loja gira dez quilos de barras, con-
fronta Nunes. No reduto dos produtos mol-
dados e de marca, a demanda é puxada por
itens de menor tamanho. "Ovos acima de
600 gramas quase não têm saída", nota o
trade. Para ele, os campeões de venda são
os ovos e figuras como bola de chocolate
de no máximo 50 gramas. Ao contrário de
outros pontos-de-venda (PDVs) especiali-
zados que, em regra, promovem as linhas
às vésperas da data, a Chocolândia inicia
a sua campanha logo após o Carnaval, pre-
enchendo as gôndolas e áreas de grande
circulação da loja com ovos de 10 a 50 gra-

mas. "Uma das vantagens dessa estraté-
gia é que fixa a imagem de venda a preço
baixo, atraindo a clientela interessada em
ovos maiores e de maior valor", sublinha o
comerciante. Em decorrência da Páscoa
mais cedo este ano, a Chocolândia ingres-
sou já na segunda semana de janeiro com
suas prateleiras abarrotadas de barras de
cobertura, embalagens, recheios e demais
acessórios recrutados pelos chocolateiros
artesanais. Nunes arremata que a empresa
virou o ano com 70% da cobertura em barra
adquirida para a data em estoque e demais
itens, como embalagens, começaram a de-
sembarcar no depósito nos primeiros dias de
jane i ro . Con f i rmando a es t imat iva da
Abicab, Nunes informa que os preços de
ovos de chocolate e produtos de Páscoa
estão com preço entre 8% e 10% maiores.

Renúncia de margem
No Bondinho, atacado doceiro da zona

oeste de São Paulo também especializado
em itens para fabricantes artesanais, a ex-

Páscoa 2005 previsão de crescimento de 5% em volume e 10% em faturamento.
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Nunes, da Chocolãndia antecipação da data pode
desestimular o consumo de chocolate.

pectativa é a de sempre. "O movimento
nesse período é multiplicado por dez", cra-
va Wilson De Simone, diretor da loja que
foi precursora dos cursos de chocolateria
na cidade. Apesar da previsão otimista, ele
lembra que na década de 1980 o Bondinho
chegava a despejar acima de 500 tonela-
das de cobertura na data. Hoje, a demanda
ronda a faixa de 200-250 toneladas por
conta da pulverização da oferta e conse-
qüente acirramento da concorrência. Do
faturamento total do estabelecimento de
janeiro a março, 80% referem-se a barras
de chocolate para fabricação de produtos
de Páscoa, 15% cobrem itens como fôrmas
e embalagens e apenas 5% são preenchi-
dos com a venda de ovos de marca, relaci-
ona De Simone. Desses, emenda ele, os
tamanhos que giram mais são os ovinhos
de 10 gramas até 250 gramas. "Este ano,
vamos montar parreira de ovos para atrair
o consumidor final, oferecendo 3-4 marcas
de ovos a preços 10% mais em conta que
os supermercados", adianta o atacadista,
est imando a venda pasca l em 30% do
faturamento anual da loja.

Outra estratégia que vem dando certo
e deve ser estendida à campanha de Pás-
coa é a confecção de tablóides de ofertas,
anuncia De Simone. Impressos em parce-
ria do estabelecimento com fornecedores,
em cima de acordo em que ambos renunci-
am margem para baixar preços e elevar o
giro, os jornais são distribuídos na porta da
loja e vizinhança. "No Natal, encomenda-
mos 15.000 exemplares e registramos um
aumento de 30% nas vendas", frisa o dire-
tor do Bondinho, anunciando a confecção

de 30.000 tablóides para essa
Páscoa. "É a data que representa
o Natal dos atacadistas docei-
ros", sublinha. Quanto a preços,
De Simone projeta um repasse da
ordem de 6-8% na tabela geral
dos produtos de chocolate, mas
pondera que, no caso dos tablói-
des, essa elevação nem é senti-
da, pois itens como ovos e bom-
bons acabam sendo oferec idos
abaixo do preço regular. No caso
do Bondinho, comenta o atacadis-
ta, a antecipação da Páscoa não
deve afetar muito o movimento,
pois como a maior fatia das ven-
das parte de fabricantes artesa-
nais as compras são sempre rea-

lizadas com antecedência. "A idéia este
ano é tentar manter o giro até a véspera
da data e, para isso, vamos contar com o
tablóide", planeja De Simone.

Baseada em Franca (SP), a distribuido-
ra Chok Doce projeta crescimendo de 11 %
na venda de ovos de chocolate e de cerca
de 5% no giro de cober turas , repassa
Juliano César Arantes, diretor comercial da
empresa que, no reduto de chocolate, ope-
ra como autorizada da Nestlé. No ano pas-
sado, dimensiona o executivo, foram colo-
cadas cerca de 32 toneladas de ovos de
Páscoa, equivalentes a aproximadamente
9.000 caixas de produtos, mesmo volume
despejado em 2003. "Mas conseguimos
crescer 22% em coberturas, alcançando um
total de 45 toneladas", posiciona ele. Há
33 anos operando na região nordeste de
São Paulo, a Chok Doce cobre um total de

Arantes, da Chok Doce cobertura da
distribuidora expandida para 1.000 clientes.

96 cidades ao redor de Ribeirão Preto e
margeia Minas Gerais, alcançando áreas
limítrofes das cidades paulistas de Leme,
São Car los e Barretos, situa Arantes. Em
sua última campanha, prossegue o distri-
buidor, foram atendidos 910 clientes e a ex-
pectativa para a campanha atual é alcan-
çar 1.000 pontos-de-venda (PDVs). "Para
isso, estão previstas ações de merchandi-
sing a cargo da equipe de vendas nas 96
cidades e a manutenção de grupos de pro-
motores em Franca, Ribeirão Preto, São
Carlos, Araraquara e Barretos, totalizando
investimento equivalente a 3% do fatura-
mento geral da Páscoa", orça Arantes. Ele
acrescenta que o período abocanha 4,5%
do balanço anual da distribuidora, com a
venda de cerca de 250.000 ovos de choco-
late. Entre as marcas campeãs na região, o
executivo alinha os ovos Alpino, Batman e
Meninas Superpoderosas, que sinalizam a
tradição de um dos ícone entre os confeitos
de chocolate e a força dos licenciamentos
de personagens dos desenhos animados da
TV. "Também é crescente a demanda por
ovos de chocolate diet", assinala Arantes.
Por sinal, a Nestlé, que preferiu não dar en-
trevista, divulgou entre 10 lançamentos
anunciados para a campanha de 2005 aque-
le que a empresa considera o primeiro ovo
de chocolate light do Brasil, que ganha as
parreiras dos supermercados em versão de
220 gramas com a marca Classic Light. Re-
cheado com minitabletes de chocolate light
Classic, o produto acena com 25% menos
calorias e atende apelos dos consumidores
interessados em manter o peso e a forma,
sem abrir mão do chocolate.

Arantes arremata que este ano a Chok
Doce inclui em seu arsenal de Páscoa ma-
terial explicativo de como armazenar os
ovos de chocolate para apoiar a política de
não negociar devoluções ou trocas. "Para
implementar essa diretriz, contamos com
caminhões refrigerados e equipe especi-
alizada na manipulação e entrega dos pro-
dutos", enfatiza o dirigente, completando
que, no embalo da demanda por ovos, a dis-
t r ibuidora "gira em torno de 50% mais
tabletes de 22 gramas e caixas de bombons.

Domínio da Garoto
Com raio de cobertura que cobre 400

quilômetros a partir da base em Feira de
Santana (BA), pólo doceiro do nordeste do
País, a distribuidora Mascarenhas inclui
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em sua campanha de Páscoa de-
pósitos, revendas e varejos
de diversos portes do
Recôncavo Ba iano ,
Grande Salvador e
litoral norte do Es-
tado. "O objetivo é
alcançar 2.150 PDVs,
sendo que no último ano
promovemos a Páscoa em
1.800 pontos", re lata Fábio
Mascarenhas, diretor do ata-
cado. Ele assinala que, tam-
bém na ascendente, as ven-
das de chocolate devem ba-
ter este ano em 7.000 cai-
xas de ovos e produtos de
Páscoa, acusando alta de
15% em relação à campa-
nha anterior. Em 2004, si-
tua, a Mascarenhas despe-
jou 6.000 caixas, carimban-
do vendas 20% superiores ao ano prece-
dente. A discrição na previsão, apesar do
otimismo, embute de propósito a expecta-
tiva de superar a meta de vendas. "Chuta-
mos baixo para atingirmos bem acima do
plano estipulado", assinala.

Um dos maiores distribuidores da Ga-
roto na região, a Mascarenhas enfileira en-
tre os três primeiros campeões do giro
pascal os ovos de chocolate da marca
capixaba. O diretor do atacado aponta dis-
parado no topo da lista dos mais procura-
dos o ovo infantil de chocolate ao leite de
240 gramas (n.° 15), que incorpora brinque-
do surpresa. "Na seqüência, vem o ovo Ga-
roto tradicional, também de chocolate ao
leite e do mesmo tamanho, seguido pelo
ovo Ao Leite com recheio, em versão de 375
gramas (n.°20)", indica o dirigente. Entre
as pr incipais novidades da Garoto, que
anuncia cinco lançamentos para a atual
temporada, justamente a linha infantil
ganha este ano as versões Super Barbie,
com sabor de chocolate ao leite e um
exclusivo relógio como brinde; e Shrek,
de chocolate branco e cookies verdes,
que vem com uma lanterna para a garo-
tada. Ainda direcionado às crianças, o
ovo Personalidades TAZ incorpora na
massa de chocolate um ingrediente
lúdico que promove estalos na boca.

Além de lançamentos com apelos
como esses que falam direto com o con-
sumidor, a indústria de chocolates de-

Chocolate light pioneirismo
da Nestlé com 25%
menos calorias.

veria apoiar mais o trade, com
suporte às ações promocio-

nais no PDV e também na
comercial ização, con-

sidera Valéria Costa
Bax, diretora da De-

c i são Atacad is ta ,
rede que opera no sis-

tema cash & ca r ry em
Belo Hor izonte (MG). Ela

sustenta que a di ferença de
preço por quilo do chocolate e

do ovo de P á s c o a a t inge
120% e os fabricantes relu-
tam em colocar produtos em
consignação no balcão do
atacado. "É complicado arcar
com as quebras, pois não te-
mos o que fazer com os
ovos danificados depois da
data", desabafa a atacadis-
ta. Valéria tem certeza de

que a margem de operação da indústria já
contempla esse custo. A diretora acentua
a necesidade de se melhorar a imagem da
venda de produtos durante a Páscoa. Os
consumidores, pondera ela, sempre acabam
deixando a compra para os últimos dias
para obter preços
mais atraentes.
Isso gera um
círculo vicioso
em que tanto
o v a r e j o
como o

atacado são levados a empurrar os esto-
ques na última hora.

Críticas à parte, Valéria aposta em um
crescimento da ordem de 12% em volume
na campanha deste ano, prevendo a deso-
va de cerca de 120.000 itens de Páscoa. Em
2004, as vendas na data foram positivas e
confirmaram a boa localização da segunda
loja da Decisão, inaugurada um ano antes
no centro de Belo Horizonte. A matriz ope-
ra há 17 anos nas dependências da Cen-
tral de Abastecimento do Estado de Mi-
nas Gerais (Ceasa) e, além de toda capi-
tal, cobre um raio de 100 quilômetros em
direção ao interior. "No ano passado, com
a filial aberta havia apenas um ano obtive-
mos um salto de 28% em tonelagem em re-
lação a 2003", comenta a executiva, acres-
centando que a Páscoa é a segunda me-
lhor data para as vendas de doces, depois
do Natal, e representa algo em torno de
10% do faturamento anual da rede. Ape-
sar de operar com produtos multimarca,
Valéria inclui entre os campeões da prefe-
rência na data os ovos de 90 e 180 gramas
de fabricantes populares, às vezes sem gri-
fe comercial. "São os produtos de maior
giro, que negociamos a cada ano com um
fornecedor diferente", esclarece a direto-
ra, completando que também têm deman-
da firme nas suas lojas os ovos de mesmo
tamanho da Garoto e Lacta. Com fatia de

36,1% do mercado brasileiro de chocola-
tes em leitura de 2004 da ACNielsen,

a Lacta reforça em sua campanha
para o trade a

Porciani, da Arcor retorno às
grandes redes depois de três
campanhas ausente.
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assinatura de quatro das cinco marca de
ovos mais vendidos na data (Sonho de Val-
sa, Trakinas, Lacta e Bis). Além de enfatizar
chamarizes como os brinquedos ofertados
com a linha Trakinas, a controlada da Kraft
Foods acena em sua atual campanha com o
envio de equipes de promotores aos PDVs e
farto material de merchandising, que inclui
folhetos, mobiles, topo de parreira e forração.

Guerra logística
Planejada no início do ano e acionada,

em geral, no decorrer do terceiro trimes-
tre, a operação de guerra dos fabricantes
para não faltar e não sobrar produtos nos
PDVs se intensifica com a movimentação
do trade. Na Arcor, os ovos de chocolate
da marca voltam a enfeitar as parreiras das
grandes redes, depois uma ausência de três
campanhas. "O peso crescente dos custos
nos últimos anos acabou comprometendo
a rentabilidade nas operações com as ca-
deias de super e hipermercados", informa
Gabriel Porciani, gerente de marketing da
área de chocolates da Arcor. Mas com a

Valéria, da Decisão Atacadista mais
apoio da indústria ao trade.

manutenção da estabilidade da economia,
mesmo com a transição de governo, e a si-
nalização de retomada do desenvolvimen-
to, a companhia sentiu firmeza para voltar
a apostar fichas no auto-serviço. O execu-
tivo calcula que, logo de cara, o grande
varejo vai absorver cerca de 30% do volu-
me de ovos de chocolate da Arcor.

A empresa iniciou a produção de Pás-

coa da unidade de Bragança Paulista (SP),
onde concentra todas as linhas de choco-
late, em agosto passado, relata Porciani.
Essa operação se estendeu até o final de
janeiro e um efetivo de 150 temporários foi
acionado na fábrica. Pelas estimativas do
gerente, a Arcor deve ofertar um volume
15% maior que o de sua última campanha.
"O consumidor está mais predisposto a gas-
tar, como indicam as nossas vendas de
Natal", ele percebe. Para Porciani, a ante-
cipação da data este ano pode, em tese,
afetar a demanda de ovos. Ele considera,
no entanto, que a boa conjuntura econômi-
ca desse começo de ano tem como enfra-
quecer essa influência negativa, estimulan-
do o consumo mesmo sob o calor de março
e do baque dos encargos que incidem no
bolso do consumidor nesse trimestre. A al-
teração no calendário da Páscoa também
não provocou grandes mexidas no esque-
ma logístico da Arcor. "Tivemos que anteci-
par em 20 dias a entrega dos produtos, mas
com a conservação em câmaras refrigeradas
não está sendo complicado contornar as tem-

Anúncio



peraturas da estação",
informa o executivo.

A Arcor dá se-
qüência na atual cam-
panha à estratégia de
conver ter con fe i tos
que giram o ano intei-
ro em ovos de choco-
late. A exemplo das
marcas já consagradas
Amor, Samba e Butter
Toffees, neste ano en-
feitam as parreiras da
empresa os ovos 7
Belo (casca dupla de chocolate e creme de
framboesa), Cofler(versões mousse choco-
late e mousse limão) e Taminha, que traz
um brinquedo inspirado na série Tortuguita
Aventuras Radicais, destaca Porciani . A
empresa, segue ele, amplia ainda a linha
Fanáticos do Futebol, agora estendida a 12
times, e insere uma apresentação de Pás-
coa para os Chocovinhos Tortuguita, minio-
vinhos de chocolate ao leite com casquinha
crocante que giram bem o ano todo. Pelo
preço sugerido de R$ 1,00 a embalagem,
Porciani aposta na boa receptividade do
produto durante o período de pré-Páscoa.
A comemoração, aliás, responde por 11%
das vendas anuais de chocolate da Arcor,
ele posiciona.

Na Montevérgine, o
diretor João Rafael Altério
calcula o movimento na
data em torno de 9% do
resultado anual da empre-
sa, enquadrando o perío-
do como o segundo melhor
depois do Natal. Para ele,
além de incrementar os
volumes de produção e
venda, a comemoração
tem grande valor por lapi-
dar a imagem da compa-
nhia junto ao consumidor.
"É uma ocasião que bene-
ficia a marca pela visibili-
dade que os nossos produ-
tos ganham nos PDVs",fri-
sa o executivo. Apesar de
programar produção 15%
maior que o da campanha
passada, Altério acentua
que suas equipes deverão
reforçar a a tuação nos
pontos-de-venda pela an-

Altério, da Montevérgine produção 15% maior e
coelhinho de cara nova.

tecipação da data. "Ficou muito próxima
das despesas de início do ano", argumen-
ta. A exemplo do catálogo anterior, acres-
centa o dirigente, a produção se concentra
em ovos e f iguras de chocolate de 9 a 250
gramas. O carro-chefe continua sendo pu-
xado pelo coelhinho de 45 gramas, que sobe

Neugebauer prioridade da campanha para o canal de distribuidores.

às gôndolas com nova roupagem.
"O impacto visual será maior, pois
o produto passa a ser visto por in-
teiro na prateleira", ele sustenta.
A nova apresentação também fa-
voreceu a montagem do confeito na
fábrica, completa.

A Montevérgine deu partida
na produção em 1.° de dezembro
e estende a fabricação de itens
de Páscoa até meados de feverei-
ro. Altério informa que, para atin-
gir a meta programada, contratou
160 funcionários, efetivo ao qual
serão acrescentados mais 250
promotores para ações em PDVs.

Foco nos distribuidores
Em sua terce i ra campanha

sob o controle da Florestal, a
Neugebauer planeja elevar as
vendas de ovos de chocolate em
6% sobre o resultado de 2004,

crava Verno Arend, diretor comercial da
marca gaúcha. "Dessa vez, pretendemos
real izar uma programação bem sincroni-
zada com os nossos distribuidores", afir-
ma o executivo, esclarecendo que há dois
anos a rede de distribuição praticamente
inexistia e, no ano passado, já com a teia

de escoamento bem es-
truturada, a companhia
acabou não pr ior izando
esse canal.

A mudança no calen-
dário da Páscoa este ano,
continua o diretor, levou
a indústria baseada em
Porto Alegre (RS) a ante-
cipar a confecção de ovos
para o final de outubro.
Para dar conta da produ-
ção que será esticada até
fevere i ro , cerca de 200
colaboradores extras fo-
ram convocados tempora-
riamente, conta Arend.
Ele aposta na previsão de
que os ovos de chocolate
dos fabricantes em geral
ganhem o varejo com pre-
ços 9% maiores que o da
úl t ima Páscoa . "Esse
realinhamento será con-
tudo inferior à elevação
de custos que a indústria
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Chequin, da Itamaraty elevação de 10% com linhas de ovos e coberturas.

de chocolate absorveu no decorrer do ano
passado", argumenta o diretor. Segundo
seus cálculos, desde janeiro de 2004 o ca-
cau acumulou alta de 41 %, as embalagens
saltaram cerca de 20% e o açúcar avançou
23%. Além disso, completa Arend, os cus-
tos com mão-de-obra cresceram 6% em
Porto Alegre. Para ele, o ajuste nos preços
é praticamente inevitável pois, no caso da
Neugebauer, a produção se inicia em outu-
bro, as vendas acontecem em março e a
companhia só recebe em abril. "Haja capi-
tal de giro", ele suspira.

Cerca de 150 promotores estarão este
ano a serviço da empresa, anuncia Arend.
A novidade no menu é o ovo Noite de Gala,
de 270 gramas, metade chocolate bran-
co e outra metade do tipo meio
amargo, recheado com bombons
Noite de Gala, um dos hits do
mostruário para presentes da
companhia. Puxados do mix da
última campanha, os Ovinhos
Neugebauer, em versões de 30
e 12 gramas, voltam à cena de-
corados com o coelhinho masco-
te da empresa. "Essa linha voltou ao
catálogo porque faz sucesso com os
distribuidores e, este ano, estare-
mos focando vendas nesse canal",
avisa o executivo.

Depois de emplacar elevação
de 25% e 40% no giro de ovos nas
duas últimas campanhas, a Itama-
raty faz uma projeção bem mais
modesta para a Páscoa deste ano.
Antônio Celso Chequin, diretor de

vendas da empresa ,
que concentra a sua
produção de chocolate
na unidade de Rolândia
(PR), prevê alta de ape-
nas 10% na demanda.
"A data cai muito cedo e em dia do mês
desfavorável ao comércio, quando a popu-
lação já comprometeu o salário e gastou o
vale", sintetiza o executivo. Para ele, o re-
sultado vai depender essencialmente das
promoções e da receptividade do varejo a
meios alternativos de pagamento, como os
cheques pré-datados. O cl ima de calor
acentuado, típico do mês de março, é ou-

tro compl icador que a Itamaraty, no en-
tanto, tem como driblar, assinala Chequin.
As temperaturas elevadas não devem in-
terferir no transporte e armazenagem, pois
a empresa só utiliza veículos refrigerados
para cobrir distâncias maiores e caminhões
com baús isotérmicos para entregas den-
tro do Estado do Paraná. "Vamos direcionar
as vendas a PDVs que contam com estrutura

de refrigeração e abaste-
cer aqueles que não dis-
põem do sistema com
quantidades estritamen-
te necessárias", avisa o
diretor comercial.

Por conta desse in-
conven ien te da data,
conta o diretor, a Itama-
raty evitou a abertura de
novas praças. Vai conti-
nuar atuando forte na
região sul e no interior
de São Paulo, estenden-
do a cobertuta a cliente-
la de Be lo Hor izonte

(MG), Teresina (PI) e dos Estados do Ma-
ranhão e Rondônia, onde possui distribui-
dores. A Páscoa, dimensiona Chequin, re-
presenta um incremento médio de 20% nas
vendas da Itamaraty. "Em paralelo, vamos
manter a produção da linha de coberturas",
enfatiza Chequin. Composta de massa de
chocolate em barras, as versões de 500 gra-
mas e de 1 quilo seguem para os PDVs de
atacado e varejo, ao passo que as de 2,5

e 15 quilos destinam-se a transforma-
dores. "Estão sendo distribuídas des-

de outubro, que é quando os fabri-
cantes de ovos e produtos de Pás-

coa começam a se abastecer",
grifa o executivo, prevendo cres-

c imen to de

Top Cau destaque para a linha Disney com brindes de personagens famosos.
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Brodella,da Dan Top ofensiva com tamanhos
menores.

10% nas vendas desse f i lão.
Para dar conta da produção 10% maior

de barras e ovos, concentrada entre outu-
bro e o final de fevereiro, a empresa para-
naense contratou 130 funcionários. Outros
150 seguirão para as lojas, encarregando-
se da montagem de parreiras, reposição de
produtos e ações de degustação e aborda-
gem de consumidores. Sem precisar cifras,
o diretor reconhece que os preços tendem
a subir na ponta do varejo, uma vez que a
empresa contabil iza aumento de custos da
ordem de 14% desde a última Páscoa. Em
torno de 70% do volume de vendas da
Itamaraty vai se concentrar este ano nas
versões de ovos até 200 gramas. "As pes-
soas não vão deixar de comprar, mas de-
vem optar por tamanhos menores e mais
baratos", aposta Chequin. Por isso, ele
completa, o carro-chefe do portfól io vai
continuar sendo o ovo de chocolate ao lei-
te de 140 gramas. Mesmo a linha para
presente, incrementada com os ovos
Obsession e Treasure, será apresenta-
da em versões de 355 gramas. O maior
item do catálogo é o Sabor em Dobro,
de 365 gramas, com uma camada de
chocolate branco e outra de chocolate
meio amargo. Chequin observa que o
atual portfólio é praticamente o mes-
mo do ano passado, com uma ou outra
alteração. Os ovos light, de chocolate
ao leite e chocolate branco, ambos com
155 gramas, ganharam a inscrição diet.
"Eles já eram diet e até contam com
selo da Associação dos Diabéticos
Juvenis, mas só agora saiu o registro
definitivo", justif ica Chequin. Direcio-
nado às crianças, o ovo Spantoo, de 120
gramas, traz como brinde gelecas em

substituição aos dedos fantasmagóricos.

Termômetro natalino

A Top Cau prevê desovar 5% mais
produtos de Páscoa neste ano. "Es-
tamos otimistas porque o Natal funcio-
na como um termômetro e as vendas
de final de ano foram muito boas", con-
firma Alais Fonseca, gerente de mar-
keting da indústria paulistana. Ela, en-
tretanto, reconhece que a antecipa-
ção da data atrapalha um pouco. Mui-
to próxima de outros eventos, como as
festas de final e início de ano, volta às
aulas e o pagamento de impostos, a
Páscoa vai certamente se ressentir da

falta de disponibilidade de caixa do consu-
midor. Não fossem esses entraves, Alais
considera que a Top Cau poderia elevar em
até 8% o volume de ovos comercializados.

A executiva também nota que o verão
demasiadamente quente pode ser outra
pedra no caminho, mas apenas para a in-
dústria e o trade. "Para o consumidor tan-
to faz, porque ele compra em março ou
abr i l " , a f i rma. Além d isso, ac rescen ta
Alais, 90% dos ovos são adquiridos para
dar de presente. A indústria, no entanto,
terá que redobrar o cuidado com o trans-
porte e especialmente com a exposição dos
ovos nas lojas, porque boa parte dos PDVs
não é climatizada, percebe. Daí a necessi-
dade de abastecer mais rápido as gôndolas,
completa a gerente de marketing.

A produção de Páscoa da companhia
começou em outubro e vai até o final de
fevereiro. Logo após o Carnaval, os ovos da

Top Cau chegam às áreas de venda. Neste
ano, aposta Alais, a grande demanda deve
se concentrar nas versões de 200 a 400 gra-
mas. O principal mercado de Páscoa da mar-
ca é o interior de São Paulo, seguido pela
Grande São Paulo, Curitiba e Porto Alegre,
situa a gerente. Em sua opinião, os ovos com
brindes continuarão dominando as vendas
na data. "Eles são um grande atrativo para
o público infantil, que é alvo prioritário da
indústria e a criança, a bem da verdade,
valor iza mais um brinquedo do que o cho-
colate em si", interpreta Alais. Na cena
atual, cerca de 85% da totalidade dos ovos
despejados são direcionados ao público
mirim, estima ela, esclarecendo que a fa-
mília toda consome o produto, mas o gran-
de impulsionador de venda é a criança.

A Páscoa da Top Cau terá 29 itens, 50%
mais do que em 2004, anuncia a executiva.
Entre os lançamentos, ela destaca a linha
Disney, de ovos de 170 gramas, que incor-
pora br indes do Pateta, Pato Donald,
Mickey e Minnie. Outra novidade é o Espe-
cial de Cereja, de 400 gramas, apresenta-
do em caixa de cartão. A empresa também
reestil izou as embalagens do ovo de cho-
colate ao leite de 160 gramas e da linha
Top Cau de 400 e 600 gramas, que agora
vem recheado com bombons. "Ganharam
um visual mais refinado e são opção ideal
para presente", recomenda Alais. A com-
panhia também desenvolveu farto materi-
al promocional e contará com efetivo de
600 a 700 promotores a postos nos PDVs.

Na Dan Top, a quarta campanha pascal
da empresa dá seqüência à ascensão da

marca em um f i lão que desconhece o
significado da palavra crise. "Em 2003,
colocamos 2 milhões de unidades, no
ano passado elevamos para 3 milhões
e a projeção para 2005 é saltar para 5
milhões de ovos", dimensiona Daniel
Brodellla, diretor comercial da empre-
sa paulistana. Operando com as linhas
Dan Top, Fiorentina e Dolce Arte, a in-
dústria descobriu e explora o reduto
que concil ia a venda de ovos popula-
res e tamanhos menores e com preços
mais em conta. O campeão do giro é o
ovo da marca Fiorentina de 80 gramas
confeccionado com massa hidrogenada
sabor chocolate. Mas na atual campa-
nha, a linha incorpora versões de 110
e 50 gramas. "Estamos sempre adap-
tando o tamanho dos ovos às necessi-
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Costa, da Cacau Show estréia em linhas de preço reduzido.



dades do mercado e os itens
menores giram mais", cons-
tata o diretor.

Com produção a todo va-
por desde novembro, a Cacau
Show que, por sinal, construiu imagem e
nome em cima de linhas de maior requinte,
também aposta nos itens de tamanho peque-
no e baixo valor. "Vamos trabalhar este ano
com preço baixo na faixa de R$ 2,00 o ovo
menor e R$ 3,90, o maior", orça Alexandre
Costa, diretor da empresa paulistana. Em pa-
ralelo, a Cacau Show mantém as linhas mais

Trabali, da Erlan projeção de vendas 24% maiores,

sofisticadas, comercializadas nas 140 lojas
franqueadas da marca, em 19 Estados brasi-
leiros. Para dar conta dos volumes, a empresa
investiu no ano passado na expansão em tor-
no de 40% de sua capacidade e projeta cres-
cimento proporcional na atual campanha de
Páscoa, posiciona o executivo.

Já a mineira Erlan projeta vender 24% mais

produtos na campanha atu-
al em relação à do ano pas-
sado. Vicente Traballi, ge-
rente nacional de vendas
da indústria de Uberlândia
(MG), informa que essa
meta inclui redução de 5%
no índice de devolução, po-
dendo o avanço alcançar
cerca de 30% em compa-
ração com 2004. Para tan-
to, a empresa estréia em
linhas que até então não
fabricava. "Anteriormente,
comprávamos o chocolate
líquido de concorrentes e
hoje produzimos o nosso

próprio chocolate", diferencia Traballi.
Para essa Páscoa, acrescenta ele, a Erlan

alinha 10 versões de ovos, três dos quais são
lançamentos contendo brindes inéditos. A
indústria também estará enfatizando linhas
de barras e coberturas hidrogenadas de um
e 2,5 quilos, que abocanham boa fatia das
vendas de Páscoa.

kalamar
Anúncio




