
Diversidade em mais
Brindes, licenciamentos de personagens famosos

e clássicos, ovos diet, light e sem lactose,
formatos diferenciados, entre diversos outros
lançamentos. A indústria está otimista para esta

Páscoa e náo poupou esforços para oferecer
variedades para todos os perfis de público

Há alguns anos, as novida-
des da Páscoa por parte da
indústria não estão restri-

tas somente às variações nos sa-
bores dos recheios dos ovos
de chocolate. Elas vão muito
além e se superam. Há, sim, no-
vos recheios, mas também há
formatos inusitados, opções
para as pessoas com restrições
ao consumo de chocolate por

motivos de saúde
e muitos outros
apelos.

A Páscoa 2007
terá mais de 140
novidades à dis-
posição dos con-
sumidores, princi-
palmente nos su-
permercados. São
licenciamentos de
personagens de

desenhos animados, de filmes
e até de times de futebol, to-
dos com muitos brindes para
crianças e para adolescentes.
A expectativa da indústria de
chocolate é ampliar o fatura-
mento em 11,2%, comparado
ao do ano passado, e chegar
a R$ 685 milhões.

Segundo o vice-presidente
da área de mercado da Asso-
ciação Brasileira da Indústria
de Chocolate, Cacau, Amendo-
im, Balas e Derivados (Abicab),

Ubiracy Fonseca, este ano a
indústria de chocolate ampliou
em 5% a produção, compara-
da a 2006. "São 21,4 mil tone-
ladas, incluindo os ovos de
marcas próprias dos supermer-
cados. Isto eqüivale a 100 mi-
lhões de ovos de chocolate",
exemplifica. Os preços também
tiveram alinhamento, segundo
Ubiracy, com aumento de 5%
em relação a 2006, e foram ge-
rados 25 mil postos de traba-
lho, 50% deles no varejo. Con-
forme o histórico de vendas, o
maior destaque deve se man-
ter entre os ovos médios, de
201 gramas a 500 gramas, que
em 2006 representaram 57% do
total das vendas.

Dados da Abicab mostram
que a produção de ovos arte-
sanais, os chamados caseiros,
também terá grande represen-
tatividade este ano. "Por con-
ta das coberturas, a produção
de ovos artesanais deverá ficar
em torno de 3,5 mil toneladas",
comenta o presidente da
Abicab, Getúlio Ursulino Netto.

Brinquedos sofisticados

Responsáveis pela venda de
25% dos ovos de Páscoa, que
correspondem a 32% do fatu-
ramento desse mercado, os

ovos voltados para as crianças
são os que mais recebem inves-
timentos, tanto nos contratos
de licenciamento quanto nos
brindes encontrados, que es-
tão ainda mais sofisticados.

A seguir, conheça as novi-
dades da indústria para a Pás-
coa deste ano.

A Garoto desenvolveu ovos
com brinquedos bastante inu-
sitados para esta Páscoa. Sua
linha traz 34 itens, sendo 18
novidades, nove delas voltadas
ao público infanto-juvenil,
como os ovos Shrek III, Bob
Esponja, Smilingüido, Carros
(n° 12 e n° 15), X-Men, Hi Hi
Puffy Ami Yumi, Bratz e o Super
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Baton, maior aposta deste ano,
encontrado na versão gigante.

O gerente executivo de mar-
keting da Garoto, Ronaldo Car-
neiro, cita alguns exemplos do
mix de ovos de Páscoa da em-
presa: Super Baton, que traz um
ventilador com luzes coloridas,
Shrek III, que antecipa o lança-
mento nacional do filme previs-

to para julho de 2007 e pre-
senteia os garotos com mo-
dernos relógios de pulso, e
os ovos de Páscoa das roquei-
ras Hi Hi Puffy AmíYumi, que

vêm acompanhados de um rá-
dio FM (sem as pilhas). Outras
novidades da Garoto são os
ovos do filme Carros, que trazem
carrinhos de fricção como brin-
de, e do Bob Esponja, que vêm
acompanhados de um ioiô. Este
ano a empresa voltou a licen-
ciar a marca Bratz, cujo ovo traz
uma bolsa fashion de presente
para as meninas.

Carneiro destaca que, em
média, a Garoto é responsável
pela venda de 25% dos ovos

comercializados no País, percen-
tual equivalente a 25 milhões de
unidades. "Este ano o cresci-
mento deve acom-
panhar os núme-
ros gerais da indús-
tria de chocolates",
adianta. A campa-
nha de divulgação
dos produtos Ga-
roto aproveita o
tema dos jogos
Pan-Americanos
de 2007 e entra no
clima de verde e
amarelo nas parreiras dos pon-
tos-de-vendas com o tema "A
Páscoa do Brasil".

A Kraft Foods Brasil, dona
da marca Lacta, manteve no
segmento infantil a linha de
ovos Trakinas, pelos bons resul-
tados dos anos anteriores. A
empresa coloca no mercado
cerca de 20 milhões de ovos,
em 36 tipos. Desse mix, seis são
inovações, mas, de acordo com
o diretor da divisão de biscoi-
tos e chocolates, André
Vercelli, Trakinas é a linha que
mais recebeu investimentos de
marketing na Páscoa Lacta
2007. "A divulgação dos ovos
Trakinas terá filme publicitário,
ações exclusivas e material di-
ferenciado no ponto-de-ven-
da", conta.

O enfoque para a linha é
principalmente os brinquedos di-
ferenciados, que este ano vêm
anunciados nas embalagens de
cada produto, para facilitar a es-
colha na hora da compra. O
Trakiovo - em formato de bis-
coito gigante - tem o primeiro
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brinquedo com som, o
Trakisom, que produz,
entre outros, o som de
uma gargalhada. O
ovo Trakinas Meio a
Meio tem como re-
cheio o Trakifone - uma répli-
ca de um aparelho celular,
com jato d'água. Já o
Trakinas Chocolate vem com
uma almofadinha inflável cha-
mada Trakipum.

"Todos os ovos da linha in-
fantil também chegam ao mer-
cado com brinquedos novos e
de alto valor agregado", diz
Vercelli. O ovo da Hélio Kitty,
por exemplo, vem com a gati-
nha vestida de fada, com uma
varinha de condão que acen-
de uma luz, e o ovo da Barbie
traz uma miniatura da boneca.

Para os garotos, a inovação é
a licença masculina, do Quar-
teto Fantástico, que traz como
brinde um relógio digital seme-
lhante ao dos personagens que
fizeram sucesso de bilheteria e
cujo filme deverá ter continu-
ação, com lançamento previs-
to para o meio deste ano.

A Nestlé continua com o
foco nos ovos de 180 gramas
com personagens clássicos
como Batman, Meninas Super-
poderosas, Superman, Polly,
Homem-Aranha, e no Passatem-
po Meio a Meio, de 220 gramas,

que traz brinquedos como brin-
de. Para os meninos, o ovo
Batman vem acompanhado de
miniatura do homem morcego,
que movimenta os braços. O
Superman traz uma capa em
tecido do super-herói; o Passa-
tempo Meio a Meio chega re-
cheado com um minigame ele-
trônico e o ovo Homem-Ara-
nha vai presentear os fãs com
óculos do super-herói especial-
mente criado para eles.

Para o público feminino
também não faltaram inova-
ções. Os ovos de chocolate
das Meninas Superpoderosas
trazem como brinde caderni-
nhos de capa holográfica e
um lápis exclusivo dessas per-
sonagens, e o ovo da Polly
vem com uma escova de ca-

Ampliar a experimentação, para
se tornar um produto com maior pe-
netração nos lares brasileiros nas fu-
turas Páscoas, é o objetivo dos fabri-
cantes de bolos de Páscoa. Essas
empresas ampliam a variedade, mu-
dam os formatos e até reduzem o
preço. Outras também estão entran-
do nesse mercado, como a Arcor, que
lança os Bolos de Páscoa Triunfo e
Aymoré. O primeiro, no Sudeste e no
Sul, e a outra marca, no Estado de
Minas Gerais. "Temos expectativas
bastante positivas em rela-
ção a este lançamento.
Estamos experimen-
tando este segmento
e acreditamos que as
duas versões em cho-
colate e frutas serão
bem aceitas", diz o gerente
de marketing de chocolates e
panificados da Arcor, Gabriel Porciani.

A Bauducco, que trouxe a Colom-

ba para o País, tem uma
estratégia diferenciada: re-
duziu os preços em 5%,
em relação a 2006. "Que-
remos gerar experimen-
tação por parte da po-
pulação, para assim
ampliarmos a participação
dos bolos na Páscoa", afirma o gerente
de produtos sazonais, Rodrigo Mainieri.

A empresa mantém para esta Pás-
coa o formato oval das Colombas, lan-
çado no ano passado, trabalha com a

expectativa de vender 7 mi-
lhões de unidades desse
produto e também ino-
va no design das latas
decorativas para presen-
tear. Este ano, além dos

tradicionais sabores cho-
colate e frutas, apresenta as

versões Maxi, com mais chocolate; Tru-
fa, com recheio de trufa e cobertura de
chocolate, e Brownie, recheada de cho-

colate e coberta de
chocolate com casta-
nhas. "Esses sabores
estão ganhando espa-
ço entre jovens e cho-

, cólatras", afirma
i Mainieri.

Na Páscoa des-
te ano a Visconti, outra

marca da Bauducco, tem expectati-
va de vender 5% a mais de suas Co-
lombas. A novidade está no formato
oval e também nas mini Colombas
de 100 gramas.

Apresentar alternativas para am-
pliar suas vendas e a diversidade de
sabores também é a estratégia da
Village. Segundo o gerente comercial
da Village, Reinaldo Bertagnon, a em-
presa possui seis opções na sua linha
Bella Páscoa, com destaques para a
versão light, com 25% menos calori-
as, e para sabores inusitados, como
recheio de goiabada.



belo da miniboneca. Esses brin-
quedos têm argolas em forma
de coração e de borboleta,
respectivamente, que podem
ser usados como acessório.

O tema da campanha da
Nestlé é a "A Divertida

Fábrica de Chocolate",
com divulgação exclusi-
va nos pontos-de-ven-

r| da e oferta de brindes
mais lúdicos.

O gerente executivo da
unidade chocolate da Nestlé,
Alexandre Biselli, não divulga
a estimativa de crescimento
das vendas de ovos de cho-

colate para este ano, mas diz
que deverá ser mais elevada
que a do ano passado, consi-
derada a melhor Páscoa da
Nestlé dos últimos anos.

Em contrapartida, o geren-
te de marketing de chocolates

da Arcor, Gabriel Porciani,
diz que a empresa traba-

lha com a expectativa
de aumentar em 10%

as vendas de ovos de
chocolate. E destaca no-

vos licenciamentos, como os
ovos Turma da Mônica, para

as crianças, que vêm com
miniaturas dos persona-
gens, e os do programa Ma-

Ihação, da Rede Globo, des-
tinados a pré-adolescentes,

que trazem três modelos cole-
cionáveis de munhequeiras.

O executivo destaca que os
carros-chefes da linha de Páscoa
da Arcor, que conta com 32 va-
riedades de ovos de chocola-
te, continuam sendo as tradi-
cionais Tortuguitas, que este
ano oferecem como brinde os
bonecos esportivos da série
Atleta. Além delas, há a linha Fa-
náticos por Futebol, que foi su-
cesso em 2006 (a empresa tem
licença exclusiva, por quatro
anos, de 12 clubes do País).

Porciani acrescenta que a
empresa já é a quarta coloca-
da em vendas nesse mercado
e que vai apresentar, em cará-
ter experimental, seus bolos de
Páscoa (veja box).

Outras empresas que tam-
bém estão apostando nos li-
cenciamentos são a Village,
com os ovos Looney Tunes,
que trazem uma lupa e jogos
de sete erros; e a Hershey's,
que retorna ao mercado de
ovos de chocolate com a li-
cença do personagem Crazy
Frog. Livre de gordura trans,
esse ovo traz brindes que ser-
vem como chaveiro e tam-
bém são sapinhos que es-
guicham água pela
boca. A empresa
também está lan-
çando coberturas
para o preparo
de ovos de cho-
colate caseiros.

A Ferrero do Brasil é
outra empresa que está ,
apostando na força de 
sua tradicional marca no
concorrido mercado de
ovos de chocolate. Seu
diferencial fica para o
Maxi Surpresa, que traz

brinquedos maiores no conhe-
cido Kinder Ovo, que, em sua
campanha, ganhou o mote
"Uma grande surpresa. Uma
grande Páscoa".

Para maiores

Embora haja esforço de to-
dos os fabricantes para inovar
nos ovos de chocolate destina-
dos às crianças, este ano a in-
dústria também inovou na pro-
dução para os mais crescidi-
nhos, com opções para todos
os gostos e itens com maior va-
lor agregado.

As novidades da Kraft, por
exemplo, são o Diamante Ne-
gro em formato de diamante,
no tamanho 20; a versão So-
nho de Valsa Meio a Meio - du-
pla camada com uma casca de
chocolate ao leite e a outra de

chocolate branco. Já a
versão "sobremesa

fina" fica por conta
de Lacta Creme

com Passas -
ovo apresenta-
do no tama-
nho 15, com
casca de cho-

colate ao leite recheada
com creme com passas
- e de Lacta Joy Bis-
coito, com casca de
chocolate ao leite e
pedaços de biscoito
crocante.

Para dar maior visi-
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bilidade aos seus produtos nos
supermercados, a empresa
criou material com nova co-
municação para as parreiras,
displays exclusivos para a linha
Sonho de Valsa e mobiles de
iançamentos.

"O objetivo é aumentar a
aproximação com o público-
alvo, especialmente donas de
casa das classes A, B e C, res-
ponsáveis pela compra dos
ovos. Além disso, a empresa
fará ações de degustação nos
grandes supermercados de
todo o Brasil", diz o diretor da
divisão de biscoitos e chocola-
tes, André Vercelli.

A Nestlé, que ao todo traz
30 ovos de chocola-
te, dá destaque à ino-
vação voltada ao
público adulto, com
três novas versões
do Alpino - 500 gra-
mas, tripla camada e
miniovos -, além da

/ caixa de bombons
com essa marca. A

empresa também aumentou o
tamanho dos ovos Galak (375
gramas), Chokito (240 gramas)
e Diplomata (375 gramas).
Como sugestões para presen-
tear, tem em seu portfolio
ovos de chocolate corno o
Noblesse, recheado com ex-
clusivos e finos bornbons da
Caixa Noblesse, apresentados
em embalagem corn acaba-
mento em verniz fosco, e
Gianduia, com tripla camada
de chocolate ao leite e creme
gianduía recheado corn minio-
vos de gianduia, embalado em
alumínio dourado com um
laço em caixa vermelha.

A Nestlé também esta pro-
duzindo por tempo limitado,

para esta Páscoa, barras de
chocolate Jumbo, com mais de
130 gramas, nas versões Classic
Duo e Classic ao Leite com
Pedaços de Cacau, que refor-
çam o posicionamento pre-
mium da linha. Repetindo o
sucesso de 2006 para comemo-
rar a data, na área de sorvetes
também traz Alpino ovo com
sorvete Nestlé e Prestígio ovo
com sorvete Nestlé.

Seguindo a mesma linha
para se diferenciar com produ-
tos destinados aos adultos, a
Chocolates Garoto apresenta
três novas versões da marca
Talento: Talento Cream Avelã

- ovo com dupla camada de
chocolate ao leite e recheio ex-
tracremoso com pedaços de
avelã -, Talento Intense, de
chocolate com alto teor de
cacau (55%), que contém an-
tioxidantes naturais e é enri-
quecido com pedaços de
amêndoas, e Talento Nozes.

Para presentear, desenvol-
veu nova embalagem para o
Mundy Premium. Outras novi-
dades são o tablete Max
Amendoim em ovo de Páscoa
com pedaços de amendoim
na casca e elaborado com
chocolate ao leite, e os ovos
Serenata de Amor Branco e



diferenciada, em que o consumidor en-
contra todos os itens próximos um dos
outros. "Além disso, sabemos que há
aumento substancial na venda de ta-
bletes. Por isso, além das parreiras de
ovos a bomboniére vai receber especial
atenção, tanto em produtos quanto na
exposição", comenta, acrescentando
que a empresa tem se preparado para
realizar pós-venda de Páscoa. "Não
queremos devolver nada para a indús-
tria de chocolate. Nossa intenção é ven-
der tudo", complementa.

As grandes redes, como Compa-
nhia Brasileira de Distribuição (CBD),
Carrefour e Wal-Mart, também estão
confiantes nas vendas.

A CBD foi a primeira a oferecer ovos
de chocolate aos consumidores este
ano, logo na segunda quinzena de fe-
vereiro. Os primeiros itens a chegar às
lojas das quatro bandeiras do grupo

(Extra, Sendas, CompreBem e Pão de
Açúcar) foram os coelhos e os ovos de
chocolate, estratégia desenvolvida
para conter a ansiedade das crianças.
Em uma de suas lojas, a Pão de Açú-
car Alphaville, foi montada uma parrei-
ra exclusiva para crianças, com 1,30
metro de altura.

Outra estratégia do grupo é ofere-
cer ovos de marca própria: são 29 pro-
dutos, sendo 12 lançamentos. Mas a
expectativa maior é com o licenciamen-
to Senninha, feito desde 2002, que deve
vender 1,8 milhão de ovos este ano. A
empresa também espera ampliar em
15% a venda de pescados, comercia-
lizando um total de 7,5 mil toneladas de
peixes, crustáceos e moluscos.

Já o Carrefour coloca em suas lojas
quase nove milhões de ovos de chocola-
te e mais de 600 toneladas de bacalhau
à disposição de seus clientes. Compa-

rando com a Páscoa do ano passado,
só de chocolate este ano está haven-
do crescimento de 20% em volume.

De acordo com a empresa, a ofer-
ta é maior nos segmentos marca pró-
pria e 1 ° Preço. O Carrefour está colo-
cando à venda perto de 1,2 milhão
de ovos dessas categorias, o que re-
presenta crescimento de 31% na
comparação com 2006. Trata-se de
um percentual de avanço similar ao
de colomba pascal, já que a rede es-
pera comercializar pelo menos 1 mi-
lhão de unidades desse produto.

O aumento de vendas de baca-
lhau também fica em torno de 30%,
sempre na comparação com a Pás-
coa de 2006. Além disso, a empresa
vai colocar 400 toneladas de merluza
e 230 toneladas de salmão em suas
lojas e aumentar em 15% o volume
de azeites, que deverão ser vendidos
por preços mais baixos.

De acordo com o Comitê Abras
de Marcas Próprias (Compro), este
ano todas as redes varejistas devem
comercializar, juntas, 10% a mais de
ovos de marcas próprias em relação
à Páscoa de 2006.

Opereta, que depois
do sucesso da versão
tablete e da caixa ex-
clusiva agora também
se transformaram em
ovos de Páscoa.

Ovos Especiais

Como a indústria
não quer deixar consumi-
dores de fora da Páscoa,
este ano traz várias opções de
ovos de chocolate diet e light
e até para os que têm restri-
ções ao consumo de lactose.
O Galak Diet e o Alpino Diet
de 240 gramas, da Nestlé, têm

0% de açúcar,
mantêm o mes-
mo sabor da
versão tradicio-
nal e trazem em
suas embala-
gens o selo da
Associação Na-
cional de Assis-
tência ao Diabé-

tico, ANAD. O selo
também está presente nas em-
balagens do ovo Talent, lan-
çado há dois anos pela Garo-
to. Produzido com chocolate
ao leite diet, este ovo de 240
gramas contém pedaços de
avelã na casca.

André Vercelli, da Lacta, in-
forma que a empresa está
apresentando seu ovo diet,
que levou alguns anos para
ser desenvolvido e mantém o
mesmo sabor do ovo regular.
A Pan, que também possui op-
ções diet ao leite e com ave-
lã, inova com a opção de ovos
de Páscoa sem lactose, desen-
volvidos principalmente pela
procura por parte de clientes
de sua loja de fábrica A Munik
é outra empresa que desen-
volveu ovos de chocolate
com esse diferencial.

Por Mariucy Lukianocenko
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