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Cinco anos depois do anúncio da compra da capixaba Garoto pela suíça Nestlé, o mercado de 
chocolates mudou. A Kraft foi quem mais ganhou participação nesse período. Sua marca Lacta 
tinha 33% em valor, segundo dados divulgados pelo Conselho Admnistrativo de Defesa 
Econômica (Cade) na época, e agora está com 35,1% do mercado de chocolates, de acordo 
com dados AC Nielsen de outubro/novembro de 2006.   
 
Na época da compra, em 2002, havia quem apostasse na perda de mercado da Garoto. Não foi 
o que aconteceu. A Garoto saiu de uma fatia de 21% em valor, em fevereiro de 2002, para 
21,5% no ano passado. A Nestlé mantém segunda posição, mas caiu de 29% para 24,4%.   
 
Os dados de 2002 foram divulgados pelo Cade e os de outubro/novembro de 2006 foram 
auferidos pela Nielsen - ambos em valor de vendas. Em volume, os últimos dados mostram a 
Lacta com 37,2%, Nestlé, 24% e Garoto, 22%.   
 
No último ano, a líder Kraft ganhou participação em diferentes subdivisões do mercado de 
chocolates. Onde mais cresceu foi na categoria de pequenos tamanhos onde está a marca Bis, 
que foi relançada em 2006 e recebeu suporte de mídia. Saiu de 69,9% para 75,6%. "Foi uma 
dos maiores responsáveis pelo nosso crescimento total de share", diz André Vercelli, diretor da 
Kraft Foods. A multinacional americana também ampliou sua fatia em caixa de variedades, 
tabletes e bombons.   
 
Desde o anúncio da compra, Nestlé e Garoto mantiveram as administrações separadas. As 
estratégias de lançamentos e marketing para a área de chocolates, segundo ambas, também 
não foram unificadas, segundo as empresas.   
 
Sem revelar números, Ronaldo Carneiro, gerente de marketing da Garoto, diz que em 2006 a 
empresa lançou mais de 6 tipos de produtos, como Serenata de Amor Light, Tablete Opereta e 
Batom com Cookie. Carneiro diz que também foram feitos investimentos em mídia. Para 2007, 
um dos grandes lançamentos será o Talento Intense, chocolate com 55% de cacau - a 
dosagem normalmente fica abaixo de 40%. "Talento é a nossa marca mais importante, 
estamos modernizando toda a linha com um ar de mais sofisticação." 
 
A Nestlé prepara novidades importantes. Em 2006, as marcas que mais receberam 
investimentos foram Alpino e Suflair. Os investimentos em mídia da companhia em chocolates 
foram baixos. A única marca que teve campanha de TV foi Cokito. Para 2007, Alexandre 
Biselli, gerente da Nestlé, diz que a empresa promoverá mais de uma marca, mas não revela 
quais. Neste ano, apostará na mistura de sabores e embalagens menores para o Nordeste. A 
multinacional também prepara versões menores de Chokito e caixa de especialidades com a 
metade do peso para o mercado nordestino.   
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