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A concorrência é intensa e muito colorida. Para garantir ovos de chocolate vistosos nos 
quiosques de Páscoa dos supermercados, um quarto do custo do produto é consumido pela 
embalagem. Trata-se de um percentual significativo ao se levar em conta que, nos chocolates 
convencionais, essa proporção não chega a 10%. Quanto menor o tamanho, maior o custo da 
embalagem sobre o produto final. E como os ovos menores, de até 200 gramas, têm liderado 
a demanda, a indústria está cada vez mais interessada em gastar menos com os papéis 
brilhantes que embrulham as guloseimas.   
 
"De maneira geral, as empresas têm adotado alguns truques para reduzir o custo da 
embalagem, como o uso de papéis de menor gramatura, mais finos, ou 'lenços' laminados de 
menor dimensão", diz Celina Junqueira Issa, gerente de marketing da Cromus, fabricante de 
embalagens que atende Kopenhagen, Village, Cacau Show, entre outras empresas, além do 
mercado de ovos artesanais. Cerca de 40% das suas vendas se concentram na Páscoa. "Em 
relação ao ano anterior, esperamos faturar 15% mais na Páscoa deste ano", diz Celina.   
 
Isso porque as embalagens podem ficar mais enxutas, mas as vendas dos fabricantes de 
chocolates continuam aumentando no período. A própria Kopenhagen, cujas embalagens de 
Páscoa chegam a significar 50% do custo do produto, pretende vender 17% a mais este ano, 
atingindo a receita de R$ 40 milhões. "Estamos investindo R$ 1,5 milhão em ações de 
merchandising no programa da Hebe, no SBT, e lançamos uma promoção para premiar 800 
consumidores", diz Renata Vichi, vice-presidente da Kopenhagen.   
 
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e 
Derivados (Abicab), a produção da indústria deve crescer 7% na Páscoa deste ano, para 22,9 
mil toneladas, o equivalente a pouco mais de 100 milhões de ovos. Os preços ao consumidor 
aumentaram cerca de 5%. "Nossa projeção é que a venda do varejo movimente R$ 767 
milhões", diz Ubiracy Fonseca, vice-presidente da Abicab. O executivo, que também é diretor 
comercial da Garoto, diz que a Páscoa representa um mês a mais de receita para a indústria 
de chocolates. "É o nosso décimo terceiro", brinca.   
 
Enquanto a produção de ovos de Páscoa cresceu 10% entre 2004 e 2006, para 20,4 mil 
toneladas, de acordo com a Abicab, o volume de embalagens vendido para a indústria no 
período caiu 17%, somando 1,5 mil toneladas, segundo a consultoria Datamark, especializada 
no mercado de embalagens. Este ano, a Abicab estima que os ovos com até 200 gramas 
representem 35% das vendas, enquanto que os produtos com mais de 500 gramas devem 
responder por 9%.   
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