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Como a brasileira Kopenhagen cresce em um setor dominado por gigantes do porte de Nestlé e 
Lacta  
 
Ao piano, tocando “Emoções”, de Roberto Carlos, o empresário Celso Ricardo de Moraes, dono da 
Kopenhagen, se aquece. Em seguida, emenda “New York, New York” e “Garota de Ipanema”, com 
arranjos improvisados. Era apenas uma amostra do que ocorre nas sessões de jazz e MPB em sua 
casa, junto com amigos como o compositor Toquinho. Apesar da Páscoa, época responsável por 
13% das vendas de toda a indústria de chocolate, esses saraus são cada vez mais freqüentes. É 
que o expediente de Moraes na fábrica da empresa, em Tamboré, na Grande São Paulo, agora se 
restringe às tardes de terça-feira e quinta-feira. “Hoje, meu esquema de trabalho é traçar metas e 
cobrar resultados”, afirma em entrevista à DINHEIRO.  
 
Passa o resto do tempo entre a música (tem oito CDs compostos) e o mais novo brinquedo, uma 
ilha de edição de imagens digitais. Parece que a tática está dando resultado. Pelas 140 lojas da 
rede circulam 1% do mercado brasileiro de chocolate, que é estimado em R$ 5 bilhões por ano. 
Lacta, Garoto e Nestlé ficam com mais de 90% do setor. Apesar do tamanho, esses gigantes não 
são os maiores concorrentes da Kopenhagen. “Muitas vezes, nossos produtos são vistos como 
presentes”, explica Renata  
 
Moraes, diretora de marketing da empresa e única herdeira de Celso Moraes. “Assim, nossos 
concorrentes são as outras grifes, como as de roupas ou perfumes.” Em um ano que promete 
retrações para todos os fabricantes de chocolate, a Kopenhagen se prepara para crescer pelo 
menos 10%. Algumas medidas da empresa explicam a “contramão”. No último ano, o valor dos 
insumos utilizados na fabricação de chocolates aumentou drasticamente. O açúcar subiu 60%; o 
cacau, 125% e as embalagens, 25%. A maioria das companhias fez um repasse de 40% para o 
consumidor. A Kopenhagen decidiu reduzir a margem de lucro e aumentar, em média, 12% o 
preço de seus produtos. “Já estamos ganhando em quantidade”, garante Renata. “A 20 dias da 
Páscoa, nossas vendas aumentaram 40% em relação ao mesmo período de 2002.” Boa parte do 
mérito vai para a linha infantil, o mais recente lançamento da companhia.  
 
Batizada de “Kopenhagen da Turminha”, ela foi criada para tentar conquistar uma geração que 
não conhecia Língua de Gato ou Nhá Benta, dois dos best-sellers da fabricante brasileira. Além 
dos jovens e das crianças, Moraes e a filha Renata ainda conquistaram uma parte dos fãs de 
chocolates importados. A desvalorização cambial, que afeta as vendas de concorrentes 
estrangeiros como as belgas Godiva e Neuhaus, ajudou bastante.  
 
Com essa vantagem, a Kopenhagen espera avançar também no exterior. A empresa acaba de 
fechar seu primeiro grande contrato de exportação. Até hoje, as vendas externas representavam 
apenas 5% do faturamento. Mas um acordo com a rede varejista Costco, nos Estados Unidos, 
aproxima a companhia de sua meta: ter 15% das receitas vindas do mercado externo. O primeiro 
pedido da Costco já foi de 18 milhões de unidades de Nhá Benta, um merengue coberto por uma 
casquinha de chocolate. “É um avião lotado de chocolate”, afirma o empresário.  
 
Cont./... 
 
Fundada pelos imigrantes David e Ana Kopenhagen, em 1929, a doceria se destacou desde o 
início da operação. Seu primeiro produto foi o marzipã, uma receita trazida da Letônia por Ana. O 
doce fez tanto sucesso que em um ano, eles abriram uma loja. Logo depois uma fábrica, no bairro 
paulistano do Itaim, e não pararam mais de crescer. Os problemas apareceram nas mãos dos 
herdeiros que não se entendiam sobre os negócios. Em 1996, eles resolveram acabar com as 
brigas vendendo a marca e as lojas. Foram bater à porta de Moraes, conhecido no mercado como 
um voraz comprador.  



 
Dono do laboratório Virtus, herdado de seu pai, ele assumiu a empresa quando ela tinha em seu 
portfólio apenas um remédio. Quase 30 anos depois, o Virtus tinha uma linha de mais de 150 
produtos distribuídos em mais de 220 mil pontos-de-venda. Entre eles, estavam nomes populares 
como Adocyl, Maracujina e Atroveram. O empresário acabava de lançar o primeiro chocolate 
dietético do País com a marca Adocyl quando foi procurado pelos herdeiros do casal de 
imigrantes. Estima-se que na época, só a marca Kopenhagen estava avaliada em US$ 10 milhões, 
mas as famílias não revelam o valor do negócio. Como queria aumentar a linha de produtos 
dietéticos, Moraes assinou o cheque.  
 
Em vez de usar a Kopenhagen para turbinar a marca Adocyl, Moraes acabou abandonando o 
adoçante e toda a Virtus. Em 1998, vendeu o laboratório. “Estava na hora de desacelerar e 
aproveitar mais a vida”, explica. “Como minha filha adora a Kopenhagen, trabalha lá desde os 16 
anos, achei melhor vender a outra empresa.” Os investimentos na Kopenhagen começaram com a 
construção da nova fábrica. Investiu cerca de US$ 5 milhões nela. A capacidade anual de 
produção hoje é de 4 mil toneladas; por enquanto saem dali cerca de 800 toneladas por ano.  
 
A segunda providência foi aumentar a rede por meio de franquias. Hoje, somente 32 das 140 lojas 
são próprias. “Antes a Kopenhagen era uma empresa envelhecida”, afirma o consultor Marcelo 
Cherto, especialista em franquias. Segundo ele, Moraes passou a limpo toda a operação. 
“Profissionalizou tudo e reorganizou as franquias para poder crescer. Hoje, o franqueado que 
trabalha direito ganha muito dinheiro”, diz o consultor. De quebra, ainda asseguram uma vida 
mais tranqüila para Moraes, que pode agora aumentar o tempo de treinamento ao piano e sonhar 
com o primeiro lugar em concursos nacionais de MPB.  
 
 Fonte: Istoé On Line – Acesso em 09/04/2003. 
 
  
 


