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Os fabricantes de ovos de Páscoa capricharam este ano na distribuição de brindes para o 
público infantil. Não vão faltar opções de brinquedos que acompanham os ovos para satisfazer 
a garotada nos cerca de 600 mil pontos-de-venda. 
 
Como ocorre em todos os anos, as embalagens dos ovos de Páscoa também foram renovadas 
como parte da estratégia de marketing para atrair o consumidor. Os principais fabricantes 
também trazem novidades no portfólio, com lançamentos, embalagens temáticas, produtos 
licenciados e ovos na linha diet, light e até à base de soja. "Temos produtos para todos os 
bolsos, gostos e idades", destacou Getúlio Ursulino Netto, presidente da Abicab (Associação 
Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados). 
 
A produção industrial de ovos de Páscoa este ano deve crescer 7% em relação a 2007, com 
faturamento de R$ 767 milhões (12% maior que no ano passado). A estimativa é da Abicab, 
que atribui o crescimento, sobretudo, ao aumento de renda do brasileiro e aos índices da 
inflação.  
 
A produção da Páscoa deve atingir 26,4 mil toneladas, o que corresponde a mais de 100 
milhões de ovos – deste total, 3,5 mil toneladas são produzidas pelos chamados fabricantes 
caseiros. A alta dos preços dos ovos ficará em torno de 4,7%. A produção de ovos de Páscoa 
representa cerca de 7,5% da produção anual de produtos de chocolate no Brasil.  
Uma novidade é o fato de o Brasil ter subido um ponto no ranking dos maiores mercados 
mundiais de chocolate, passando de quinto para quarto lugar. As vendas de chocolate de uso 
continuado (bombons e tabletes) atingiram 304 mil toneladas em 2007, volume 22,5% maior 
que o ano anterior – a estimativa para 2008 é de 340 mil toneladas. 
 
Antecipação 
Os fabricantes afirmam que a antecipação do calendário da Páscoa para 23 de março – em 
geral a data é comemorada em abril – não vai afetar o consumo. "As pessoas não deixaram de 
viajar e ir aos desfiles das escolas de samba só porque o Carnaval foi antecipado. Da mesma 
forma, os consumidores não deixarão de comprar ovos de Páscoa por causa da mudança do 
calendário", reforçou Ubiracy Fonseca, vice-presidente da área de mercado da Abicab e 
gerente executivo comercial da Garoto. 
 
Para se destacar e ganhar a preferência do consumidor na Páscoa, a Garoto apostou no 
crescimento do portfólio de produtos com 14 lançamentos. As duas principais novidades da 
marca são os ovos Serenata de Amor Jóia e Talento Trufas. Para o público infantil, as 
novidades são os brinquedos da linha Baton e os licenciamentos de sucesso como Shrek, Hi Hi 
Puffy AmiYumi e Bratz. O ovo Baton virá acompanhado de brinquedos como um miniaquaplay, 
aqua shooter, além do Baton 20 Hopi Hari, que será vendido somente em São Paulo e vem 
com um bilhete de entrada para o parque. A expectativa do fabricante é de um aumento de 
5% nas vendas sobre a Páscoa de 2007. Além do esforço de comunicação no PDV, a marca 
contará com campanha da W/Brasil, prevista para estrear na próxima semana. 
 
Líder no mercado brasileiro de ovos de Páscoa com 36,9% de participação, a Lacta quer repetir 
a posição pelo 12º ano consecutivo apostando em brinquedos exclusivos, embalagens 
especiais e novos sabores. Os preços dos ovos variam de R$ 9,99 a R$ 49,90. Na linha infantil, 
destaque para os ovos Trakinas com novos brinquedos e o Ovo Ben 10, que vem com um 
relógio digital; o GP Brasil Interlagos, com duas opções de modelos de carrinhos de corrida; o 
ovo Hello Kitty, que traz um minirrádio FM e a nova versão do ovo Barbie. 
 
Ovo de soja 
Tradicional fabricante de chocolates, a Nestlé decidiu apostar no segmento saúde e bem-estar 
e traz o primeiro ovo de chocolate com soja, batizado Ovo de Páscoa Sollys, entre os seus oito 
lançamentos de Páscoa. As outras novidades ficam por conta da mudança na embalagem do 
Alpino e os ovos ao leite Classic Retrô, acompanhados de latas colecionáveis para adultos. A 



linha infantil também está recheada de personagens de sucesso, como Batman, Superman, 
Homem-Aranha e as Meninas Superpoderosas. 
 
Já a Arcor investiu forte no licenciamento de personagens para os ovos de Páscoa, além de 
manter as marcas próprias. Para este ano, os lançamentos incluem: ovos Power Rangers, 
Tortuguita (com miniaturas da personagem), além do Ovo Turma da Mônica, Ovo Garfield, Ovo 
Malhação, Fanáticos do Futebol e outros. 
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