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Estaria a Páscoa se tornando um novo Dia das Crianças? É mais ou menos essa impressão que 
se tem quando se observa os ovos de chocolate espalhados pelos pontos-de-venda. São 
princesas, super-heróis, personagens de desenhos e filmes que invadem o imaginário das 
crianças e aumentam o faturamento do varejo. A cada ano cresce o interesse dos produtores 
de chocolate em licenciar personagens para agregar valores aos ovos de chocolate. "Este ano 
temos quatro licenciados, em 2006 foram dois", afirma a diretora de licenciamento da The 
Walt Disney Company (Brasil), Cristina Alvares. A empresa de entretenimento possui, este 
ano, 14 personagens presentes em mais de cinco milhões de ovos de chocolate - em 2006 
foram 10. Mickey, Minnie, A Pequena Sereia, Princesas, Pooh e sua Turma, além de astros do 
cinema como Os Incríveis e Carros também estarão presentes nas gôndolas dos 
supermercados.  
 
Mas nem só de Disney vive o mercado de licenciamento, personagens nacionais como 
Senninha e A Turma do Cocoricó também fazem parte do portfólio da Top Cau, companhia que 
investe pesado na produção de chocolates com personagens. Este ano, 80% dos nove milhões 
de ovos de chocolate produzidos são voltados para o público infantil. Esse número representa 
um crescimento de 5% em relação ao volume do ano passado. Este ano entre os novos 
personagens da empresa está Ariel, A Pequena Sereia. O ovo de chocolate possui 170 gramas 
e vem com um colar feito com as "estrelas do mar". O ovo será vendido com exclusividade na 
rede Wal-Mart, assim como o ovo de chocolate da Minnie que vem com uma linda caixinha de 
jóias e mais três pulseiras.  
 
A Top Cau tem ainda as licenças da Moranguinho, Fofolete, Senninha, Power Rangers, 
Transformers, Os Padrinhos Mágicos e do Hot Wheels, este último, aliás, muito mais 
consumido por adultos e colecionadores do que por crianças, pois o brinde é um carro original 
da linha Hot Wheels.  
 
Empresas tradicionais em chocolates como Nestlé, Lacta (Kraft Foods) e Garoto também estão 
voltando parte de sua produção para os ovos até 200 gramas com personagens e brindes. 
"Dos lançamentos da empresa este ano, nove são específicos para o público infantil", afirma o 
gerente de marketing da Garoto, Ronaldo T. Carneiro. A empresa inclusive inovou no formato 
da embalagem ao transformar o tradicional ovo de chocolate em um enorme Batom, chocolate 
voltado para o público infantil carro-chefe em vendas da empresa. Também é da empresa os 
personagens Shrek, Bob Esponja, Smilingüido, X-Men, Carros, Hi Hi Puffy Ami Yumi e Bratz. 
Os brindes variam de um ioiô a um rádio FM e até um ventilador de mão. Dos cerca de 25 
milhões de ovos de chocolate produzidos este ano pela empresa, 20% são dirigidos para o 
mercado de licenciamento.  
 
Nestlé e Lacta não divulgam valores, mas também possuem um bom número de ovos de 
chocolate licenciados com personagens como Barbie, Hello Kitty e Quarteto Fantástico. No caso 
de Barbie, o brinde é a própria boneca, em tamanho menor. Já a Nestlé aposta nos super-
heróis. Estão por lá Batman, Homem-Aranha e Superman, além de As Meninas 
Superpoderosas e Polly. O ovo de chocolate do Batman com 180 gramas, por exemplo, traz 
uma miniatura do personagem.  
 
Novata nesse segmento, com uma produção de 500 mil ovos de chocolate, a Hershey's está 
apostando na figura do Crazy Frog. "Trata-se de um personagem que está muito presente na 
mídia e agrada tanto os meninos como as meninas", afirma a gerente de produtos da 
empresa, Renata Ziccardi Vieira.  
 
Já a turma dos Looney Tunes com Frajola, Piu-piu, Taz, além de Scooby-Doo, invadiram a 
fábrica da Village e estão presentes na linha infantil da empresa. "Os ovos de chocolate com 
personagens representam de 30% a 40% da produção deste ano", afirma o diretor da 
empresa, Reinaldo Bertagnon. A Village produziu para a Páscoa 2007 um total de 3,7 milhões 
de ovos de chocolate.  
 



Falando em turma, a da Mônica este ano, está junto com o Garfield na Arcor, que aposta 
mesmo no licenciamento de times de futebol de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Sul 
do País. Segundo o gerente de marketing da Arcor, Gabriel Porciani, 35% da produção da 
empresa para este ano foi voltada para os ovos com licenciamentos, incluindo aí as 
Tortuguitas, personagem próprio da empresa.  
 
kicker: Cerca de 70% dos nove milhões de ovos de chocolate produzidos pela Top Cau são 
voltados para o mercado infantil  
 
kicker2: São princesas, super-heróis e personagens de desenhos que invadem o imaginário 
das crianças e aumentam o faturamento  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 de mar. 2007. Comunicação, p. C6 
 
 
 
 
 
 
 


