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Empresas apostam em brindes sofisticados dentro dos ovos de Páscoa 
 
A Páscoa brasileira é de dar água na boca. O quinto maior produtor de chocolates do mundo não 
poderia privilegiar outro produto para a época. Em formato de ovos, os presentes pendurados em 
parreiras nos supermercados hipnotizam crianças e adultos de todas as classes sociais. Para 
satisfazer olhos, bolsos e desejos de todos esses consumidores, as empresas que produzem 
chocolate começam a idealizar seus produtos com, no mínimo, um ano de antecedência e a 
produção em escala para a comemoração tem início pelo menos seis meses antes da Páscoa. Este 
ano, a aposta das empresas na guerra contra a concorrência está nos brindes dispostos no interior 
dos ovos, que terão até surpresas eletrônicas, como rádios AM/FM, brinquedos que emitem sons e 
luzes, e relógios. 
 
Ulysses Reis, coordenador do FGV Management, explica que essa é uma estratégia de 
diferenciação das empresas do setor, que, agora, disputam até com supermercados. Esses 
grandes varejistas passaram a lançar ovos de Páscoa similares aos da indústria do chocolate, mas 
não podem investir consideravelmente nestes produtos a ponto de concorrer com brindes mais 
sofisticados. A marca pioneira a apostar em ações do tipo foi o Kinder Ovo, que manteve a oferta 
de surpresas no interior do item como estratégia fixa. 
 
Diferentemente do que muitos podem pensar, os brindes cativam não apenas as crianças, mas 
também o público adulto. No entanto, a sofisticação pode se mostrar fundamental na conquista 
dessa parcela do mercado. "Aconselharia à empresa fazer uma associação entre o chocolate dela 
e uma marca forte para encher os olhos desses consumidores. Poderia vir dentro do ovo um 
relógio de uma empresa famosa, por exemplo", explica o consultor. 
 
CRISTAIS NO CHOCOLATE. Essa é uma prática comum em países como a Suécia, a Finlândia e a 
Itália, que chegam a colocar cristais dentro do chocolate. No entanto, não é necessariamente o 
valor do presente que diferencia um ovo dos demais. A exclusividade do brinde também conta 
pontos com esse público mais maduro, segundo Reis. Por isso, uma edição limitada criada 
especialmente para a Páscoa, por uma marca famosa, pode levar muitos consumidores a escolher 
um produto em detrimento de outro. "Uma linha personalizada das sandálias Havaianas para a 
Páscoa pode ser o suficiente para atrair os compradores", exemplifica o professor. 
 
No entanto, as fabricantes brasileiras, que tanto focaram em brindes em seus ovos neste ano, não 
usaram essa estratégia para este perfil de consumidor. As surpresas são claramente direcionadas 
para as crianças. A Lacta, cuja grande vedete é a Linha Trakinas, preparou ovos infantis com 
brindes inéditos. A empresa está lançando o Trakisom, brinquedo eletrônico que emite três sons, 
como uma gargalhada e um grito; o Trakiphone, item com jato d"água que simula um telefone 
celular; e o Trakipum, uma almofada inflável que emite barulhos. Já para as meninas, o ovo da 
Hello Kitty Fada traz uma bonequinha com sensor de luz, que acende quando a criança aproxima 
o dedo da varinha de condão; e o da Barbie contém miniatura da boneca. 
 
A Lacta espera ter crescimento nas compras de seus produtos superior ao de mercado, previsto 
em 11,2%, pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e 
Derivados (Abicab). "Durante a Páscoa, os ovos são o carro-chefe da companhia. Logicamente, há 
incremento nas vendas de alguns outros itens de uso continuado, mas nada que supere esse tipo 
de produto", diz Leonardo Tonini, gerente de Páscoa da Lacta. Para que os ovos alcancem tal 
sucesso, costumam levar até dois anos para serem idealizados, processo que envolve desde a 
concepção do produto até o design, formato e embalagem. 
 
Outra preocupação é se destacar no ponto-de-venda. A oferta é intensa e os ovos tendem a se 
homogeneizar, todos do mesmo formato pendurados da mesma forma nas redes varejistas. 



Segundo Tonini, foi a Lacta a primeira empresa a trazer ao mercado as parreiras para promover 
os produtos no varejo, disponibilizando os ovos de maneira aérea. Hoje, a companhia é obrigada e 
fugir do lugar comum para se destacar no local que determina a maior parte das decisões dos 
consumidores. 
 
merchandising. Para comunicar suas novidades, a empresa fará ações de merchandising nacional 
e ampliará a área de exposição de seus produtos, disponibilizando displays fora das parreiras. 
Ainda no ponto-de-venda, a Lacta realizará degustações nas principais redes de supermercados 
do País. Na internet, o site www.pascoelacta.com.br reunirá dicas de brincadeiras para as mães 
desenvolverem com as crianças, como a caça ao tesouro, e sugestões de cardápio para o almoço 
de Páscoa. 
 
A criatividade dos fabricantes não pára nos brindes, nem na divulgação de seus produtos. As mais 
de 140 inovações lançadas no mercado para esta Páscoa incluem desde formatos inusitados e 
casca de ovos com adição de ingredientes, como biscoitos e amendoim, até chocolates para 
pessoas que necessitam de uma dieta especial por questões de saúde. Para a Abicab, esse será 
um ano bastante rico em novidades, cuja produção industrial de chocolate deve crescer 5% em 
relação à de 2006, atingindo 21,4 mil toneladas, que correspondem a mais de 100 milhões de 
ovos. Sem contar as cerca de 3,5 mil toneladas de chocolate, utilizadas pelo mercado informal e 
artesanal. 
 
EMBALAGEM. Na Kopenhagen, empresa tradicional que direciona a maior parte de seus produtos 
para o público adulto, a embalagem é mais um item importante. Segundo Fernando Cunha, 
gerente de Marketing da empresa, a sofisticação requisitada pelo mercado atendido pela rede é 
conseguida por meio do embrulho com celofane, desenhos em alto relevo no ovo e fitas bonitas 
para o laço em cima do produto. No entanto, o essencial é a qualidade tanto do chocolate, quanto 
do recheio. "A embalagem faz o produto crescer aos olhos do cliente, mas, na Kopenhagen, é o 
sabor que ganha o cliente", garante Cunha. 
 
A expectativa da empresa é alcançar crescimento nas vendas em 2007 de 20% sobre o ano 
passado. Para isso, a ambientação das lojas também foi valorizada. Elementos alusivos, como 
coelhinhos de pelúcia que se movimentam, já estão enfeitando as vitrines. 
 
A Garoto apostou em investimento mais audacioso e inseriu um merchandising no Big Brother 
Brasil, durante a prova das estalecas moeda usada pelos participantes para compra de comida e 
passeios. Misturados entre ovos diversos, os da marca valiam mais pontos para os competidores.  
 
Para a época, foram elaborados 18 lançamentos, com preços que variam de R$ 0,49 a R$ 49. A 
Garoto seguiu a tendência e também apostou nos brindes eletrônicos, como um rádio FM e um 
ventilador que emite cores coloridas. Outra estratégia bastante usada nos ovos foi adotada pela 
empresa: o licenciamento de personagens de filmes e desenhos animados. "Temos um dos nossos 
ovos tematizados pelo Shrek 3, que só será lançado no Brasil em junho. Estamos trazendo os 
personagens em primeira mão", conta Wagner Krohling, gerente de Produtos da Chocolates 
Garoto. 
 
A Village, por sua vez, lançou a linha de ovos com personagens da Looney Tunes, alguns deles 
com brindes para as crianças. A linha infantil corresponde a 40% da produção e, por isso, recebe 
vasto investimento. No entanto, os outros públicos também são focados. "É essencial diversificar 
a linha de produtos para atingir toda a gama de consumidores. Para as crianças preparamos 
brinquedos personalizados como atrativos; para o público adolescente, embalagens agradáveis e 
dinâmicas; e aos adultos, disponibilizamos bombons em latas com design arrojado para colecionar 
e embalagens mais sóbrias para servirem como presente", afirma Reinaldo Bertagnon, gerente 
Comercial da Village. 
 
 



Formatos inovadores conquistam espaço 
 
Embora a grande vedete da indústria nacional de chocolates para a Páscoa deste ano sejam os 
brindes, algumas empresas investiram em novidades em relação ao formato dos ovos. Agora, os 
consumidores poderão encontrar chocolates em bastão, triângulares e até na forma de diamante. 
 
Este último caso trata-se do lançamento da Lacta do já conhecido chocolate Diamante Negro. De 
acordo com Leonardo Tonini, gerente de Páscoa da Lacta, é necessário estabelecer conceitos 
criativos na criação dos ovos de Páscoa para conquistar o consumidor. Entre eles estão design, 
formatos diferenciados e embalagens. "Esses fatores envolvem diretamente o público-alvo, 
garantindo boa forma de comunicação aliada ao conteúdo do produto", explica.  
 
Foram necessários dois anos de desenvolvimento para que o ovo em formato de diamante 
pudesse ser executado e levado às lojas. Uma vantagem de se apostar no investimento em 
embalagens e formas criativas é a diferenciação conseguida no ponto-de-venda.  
 
Este é o primeiro ano que a Toblerone investe na Páscoa. A empresa criou uma embalagem 
alusiva à época e aposta no formato em bastão e, internamente, em triângulos como chamariz 
aos consumidores no ponto-de-venda. Até um display temático foi disponibilizado no varejo para 
que a exposição fique ainda mais diferenciada. "Estamos apostando na força da marca como 
motivador de compra. Unindo o formato original a um diferencial competitivo, pretendemos 
fortalecer o valor da marca", explica Fernando Melo, diretor de Contas da Toblerone. 
 
Outra novidade é o Super Baton da Garoto. Além de ele ter um formato diferenciado, parte de sua 
embalagem não é descartável, podendo se transformar em um porta-treco. "Além de ter um 
cunho ecológico, por não virar lixo, fizemos com que a marca Baton conviva com as crianças por 
mais tempo", explicaWagner Krohling, gerente de produtos da Chocolates Garoto. 
 
Companhias de diversos setores apostam em promoções 
 
A Páscoa não aquece apenas o setor de alimentos. A data entra no calendário promocional de 
segmentos diversos que buscam apenas um motivo para atrair o cliente. Segundo Ulysses Reis, 
coordenador do FGV Management, a ação nem sempre tem por objetivo a venda de um produto 
específico, nem precisa estar atrelada à comemoração em si. "É importante que a empresa divida 
o ano em datas, para depois escolher aquelas que mais lhe interessam. Assim, cria-se um motivo 
para a realização de promoções, o que suscita a lembrança da marca pelos consumidores e gera 
assunto na mídia", explica.  
 
Os Postos Ipiranga exploram a Páscoa há muitos anos. Jerônimo dos Santos, gerente de 
Marketing da rede, afirma que essa chega a ser a segunda melhor data do ano em termos de 
venda, perdendo apenas para o Natal. Com o objetivo de incrementar as vendas dos 
combustíveis, assim como criar e consolidar o hábito de uso da marca nos consumidores, a 
Ipiranga iniciou no último dia 12 a promoção Colomba Pascal Bauducco. Ao abastecer o carro com 
20 litros de combustível ou dez metros cúbicos de Gás Natural Veicular (GNV) e acrescentar R$ 
5,99, o cliente leva uma Colomba Pascal Bauducco de 400 gramas. A ação, de abrangência 
nacional, se estende até o dia 22 de abril. 
 
Durante o Natal, houve ação parecida, com a oferta promocional de um Panetone. Diante dos 
resultados positivos, a rede optou por repeti-la. "Mais do que aumentar o tíquete-médio, estamos 
preocupados em atrair novos clientes", acrescenta Santos. 
 
A Fox Home Entertainment também aproveitou a data lançando três filmes bíblicos inéditos em 
DVD. O preço de R$ 19,90 se assemelha ao valor de um ovo de Páscoa, tornando-os alternativas 
de presente para a época. Os filmes contam histórias de personagens como São Francisco de 
Assis e Davi.  



 
Já a rede de supermercados do Grupo Pão de Açúcar fará mais do que disponibilizar as diversas 
marcas de chocolate em suas lojas. Além dos ovos, outros produtos terão redução de preço e 
promoções prometem entregar diversos brindes aos clientes.  
 
Nas Sendas, os ovos já estão distribuídos nas parreiras. A expectativa é de que haja alta de 20% 
na venda desses itens em relação ao ano passado. Para isso, os supermercados da marca irão 
distribuir 240 ovos de Páscoa de 5 quilos para crianças de 4 e 12 anos, na campanha "Páscoa 
Gigante". Para concorrer, basta preencher o cupom disponível em qualquer loja da rede e fazer 
um desenho que represente o tema "Meu sonho gigante é...".  
 
O Extra, por sua vez, lançou mão da tecnologia e apostou na febre das mensagens SMS para 
descolar da concorrência. A rede está lançando o "Torpedo de Páscoa Extra", através do qual os 
clientes irão concorrer à eletroportáteis, uma viagem para a Ilha de Páscoa, no Chile, e DVD 
players, em sorteios pela Loteria Federal. Serão mais de 6 mil prêmios. A ação acontece nos 85 
hipermercados Extra, distribuídos por 13 estados brasileiros, em todas as 50 unidades do Extra 
Eletro e nos postos de combustível da rede.  
 
 
A mecânica da promoção será próxima à realizada no mês de aniversário da rede, em novembro 
de 2006, quando 840 mil torpedos foram enviados para o Extra. Agora, a expectativa é alcançar 
1,5 milhão de mensagens SMS durante os 40 dias da ação de marketing, que terá fim em 8 de 
abril.  
 
O Azeite Gallo também não deixará a data passar em branco. Promotores oferecerão aos 
consumidores a degustação do azeite e na compra de uma lata ou garrafa de 500 ml entregarão 
um brinde: um jogo americano com receitas típicas portuguesas. A promoção será realizada em 
mais de 70 pontos-de-venda. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 mar. 2007. Gerência, p. online 


