
Surpresas nas gôndolas e na mídia 
Carla Nogueira 
 
“A Páscoa deste ano será marcada pela criatividade, inovação e surpresas”, afirma Getúlio 
Ursulino Netto, presidente da Associação Brasileira de Indústria de Chocolate, Cacau, 
Amendoim, Balas e Derivados (Abicab). A previsão deve-se ao fato das indústrias de chocolate 
moldado lançarem no mercado consumidor mais de 140 novos produtos que trazem desde 
formatos inusitados até ovos ao leite sem lactose, passando ainda pelas linhas infanto-juvenis 
cujas atrações são novamente os licenciamentos de personagens de desenhos e filmes, bem 
como os tão esperados brindes-surpresa. 
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Seguindo a tendência de 2006 e focando a conquista de mais consumidores, as empresas 
apostam mais uma vez na produção de ovos de chocolate médios, que pesam entre 201 e 500 
gramas, por representarem o maior volume de vendas entre todos os tamanhos fabricados. “O 
evento páscoa é uma operação de guerra para as indústrias, mas é necessária. De qualquer 
forma teremos ovos para todos os gostos, bolsos e idades”, enfatiza Ubiracy Fonseca, vice-
presidente da área de mercado da Abicab. 
 
Segundo a associação, em 2007 a produção de ovos de páscoa deve crescer 5% em relação ao 
ano passado chegando a um volume de 21,4 mil toneladas, o que corresponde a 100 milhões 
de unidades. Juntam-se a este total cerca de 3,5 toneladas de coberturas utilizadas no 
mercado informal e artesanal. O faturamento previsto para a data comemorativa é de R$ 685 
milhões, 11,2% a mais que 2006. Os preços dos produtos também foram realinhados em torno 
de 5,5%, projeção realizada pela Abicac baseada nos níveis dos índices da inflação, assim 
como no aumento dos insumos (cacau e açúcar), embalagem e mão-de-obra. 
 
O Brasil ainda mantém a posição de quinto maior produtor mundial de chocolates, com uma 
produção anual de 248 mil toneladas e consumo médio de 2,4 quilos por habitante, além de 
ser um dos maiores mercados de Páscoa do planeta. Seguindo essa proporção, durante o 
período de fabricação e vendas dos produtos pascais as empresas geram milhares de 
empregos temporários, tanto diretos como indiretos. E neste ano foram disponibilizadas 25 mil 
vagas divididas entre a produção, iniciada em setembro do ano passado, e a comercialização, 
incluindo os 600 mil pontos-de-venda espalhados pelo País, considerada a principal vitrine dos 
ovos de Páscoa. 
 
A capital e o interior de São Paulo representam 50% do consumo dos produtos fabricados para 
a Páscoa, seguido pela região Sul e pelos estados de Minas Gerais, do Espírito Santo e Rio de 
Janeiro, com 18%. Já Norte e Nordeste consomem 9% da produção, enquanto Centro-Oeste e 
Distrito Federal ficam com 5%. “O mercado nordestino tem aumentado muito, mas o clima é 
um dos limitadores do crescimento, assim como o poder aquisitivo da população da região”, 
considera Fonseca. 
 
Algumas das indústrias associadas à Abicab também possuem lojas próprias, num total de 
527, distribuídas em 169 cidades de 20 estados brasileiros. “Esses industriais e/ou lojistas tem 
um tratamento todo diferenciado, então vale a pena visitar os locais”, salienta Ursulino Netto. 
 
De acordo com a Abicab, os principais lançamentos para a Páscoa 2007 provêm das empresas 
Arcor, Bauducco/Visconti, Bel Chocolates, Cacau Show, Erlan, Fachga, Ferrero, Garoto, 
Hershey’s, Kopenhagen, Lacta, Montevérgine, Munik, Nestlé, Pan, Village e Top Cau. 
 
Disponível em: <http://www.portaldapropaganda.com>. Acesso em 5 mar. 2007 


