
A proximidade da Páscoa com o período de gastos
puxados pelas festas de fim de ano, férias, impostos
(IPVA, IPTU), Carnaval e volta às aulas, sempre é uma
ameaça às campanhas dos fabricantes de ovos de
chocolate. Neste ano, com a data programada para 23
de março - pelo menos uma quinzena mais cedo em
comparação a anos anteriores - a expectativa negativa
deveria aumentar. Mas ao contrário, tanto a indústria
quanto o trade apostam no crescimento em relação
a campanha passada e as maiores evidências dessa
animação são os preparativos que também foram
antecipados nos flancos da produção e distribuição. A

Páscoa 2008, na realidade, deu a largada em setembro
de 2007, quando se iniciaram as negociações entre
fornecedores e os principais canais de venda. Apenas
o grupo Pão de Açúcar, um dos maiores operadores da
categoria, estima despejar 2.000 toneladas de chocolate
no período - que, extraordinariamente, teve início já no
primeiro mês do ano -, repartidas entre as bandeiras
Extra, Pão de Açúcar, CompreBem e Sendas. Desde o
dia 28 de janeiro, a cadeia de controladas do grupo
vem comercializando figuras de chocolate no formato
de coelhos e miniovos, com preços a partir de R$ 1,49,
abrindo a chamada pré-Páscoa.



O utra demonstração de que a expectativa para as
vendas de Páscoa segue firme e otimista parte de um
dos mercados de clima mais impróprio para o
comércio de chocolate. Os atacadistas de Brasília
(DF), que na última campanha cravaram alta de 14%

nas vendas do período, esperam ao menos igualar o resultado de 2007,
repassa o Sindiatacadista/DF (Sindicato do Comércio Atacadista
do Distrito Federal). Mas na Casa do Chocolate, balcão
localizado no Setor Comercial Sul Quadra 01, a estimativa é
crescer 10% em comparação ao ano passado. "A localização
da loja se transformou em referência para os consumidores
e isso justifica a expectativa de crescimento", argumenta
Alexandre de Oliveira, gerente administrativo do estabe-
lecimento. Instalado no Setor de Diversões Sul, o atacado
Mana Leite e Mel, por sua vez, não espera uma explosão
nas vendas este ano. Mais realista, o sócio-proprietário
Delvany Almeida pondera que a data ficou muito próxima das
férias, do Carnaval e das contas a pagar, podendo prejudicar
o resultado das vendas de ovos de chocolate. "Iremos manter
os preços do ano passado, comercializando ovos pequenos,
médios e grandes das principais marcas de chocolate do
país", ele avisa.

Do lado da indústria, a expectativa da realização de uma
boa campanha segue em
linha com o desempenho
de todo o setor de chocolate em 2007
-altade11%naproduçãoe14% no
consumo, cravam os monitores da
Abicab (Associação Brasileira
da Indústria de Cacau, Chocola-
te, Amendoim, Balas e Deriva-
dos). Estimativas preliminares da
entidade indicam a transformação de
22.900 toneladas de chocolate para
atual campanha pascal, volume equi-
valente a vendas de R$ 767 milhões,
representando avanço de cerca de
7% em relação ao ano anterior.

"Estamos prevendo a colocação de 100 milhões de ovos de chocolate,
aos quais devem ser adicionados mais 3.500 toneladas referentes às
barras e coberturas utilizadas pelos fabricantes artesanais, totalizan-
do, portanto, 26.400 toneladas de produtos de Páscoa", dimensiona
Getulio Ursulino Netto, presidente da Abicab. Esse volume, emenda
ele, representa cerca de 7,5% do total de produtos de chocolate de
consumo continuado (tabletes, candy bars, bombons) fabricados no
Brasil, que no ano passado alcançaram 304.000 toneladas, 22,5% a
mais que em 2006.

Realinhamento de preços
Para a atual campanha, a Abicab considera que eventual reali-

nhamento nos preços fique em torno de 4,7% sobre a tabela do ano
passado. "A projeção é feita com base na variação dos índices da
inflação registrada no período e nos aumentos verificados nos insumos
como cacau, leite, açúcar, embalagem e mão-de-obra", justifica Ursu-
lino Netto, acrescentando que a estimativa resulta da experiência de

mercado e da análise dos indicadores que mais afetam os produtos.
De qualquer maneira, conclui o dirigente, os preços podem variar muito
dependendo do tipo de produto e de outros fatores que acabam sendo
definidos pelos varejistas no ponto-de-venda (PDV), de acordo com as
respectivas políticas comerciais.

Já o faturamento previsto na ponta do consumo deve avançar
12% sobre o resultado de 2007. No último ano, observa o presidente

da Abicab, a indústria centralizou a produção nos tamanhos médios
de ovos, de 201 a 500 gramas, que representaram mais da metade
do total transformado. "A aposta atual é no sentido de manter essa
tendência", sublinha. Pente-fino da Abicab na ponta da produção de
ovos revela que tamanhos acima de 500 gramas representam apenas
9% do total produzido; ovos de 301 a 500 gramas abocanham 30%;
de 201 a 300, 26%; e ovos até 200 gramas ficam com a fatia 35% do
total produzido.

Como a Páscoa comprime um mês de produção regular de chocola-
tes moldados (tabletes e bombons)-que, por sinal, não pára no período
-, as indústrias geram milhares de empregos temporários, diretos e
indiretos. Em 2008 esse número deverá igualar os níveis verificados
em 2007, com cerca de 25.000 novos postos. Cerca de 40% deverão
ser absorvidos na produção e 60%, na comercialização, incluindo o
atendimento a estimados 600.000 PDVs em todo o país, mais infra de
estocagem, exposição e vendas. "Além disso, empregos indiretos são
gerados nas áreas de armazenamento, no transporte e outros elos da
cadeia de distribuição", lembra Ursulino Netto.

PÁSCOA 2008
Produção: 22.900 toneladas*

Estimativa de vendas: R$ 767 milhões

Geração de empregos temporários: 25.000

Percentual do faturamento anual do setor: 20,7%

* Estimativa, Fonte: Abicab



Pelo mapeamento de Páscoa da Abicab, a
região compreendida pelo estado de São Paulo

representa 46% do consumo total no período. Em
seguida vêm o Sul, com 21%; Minas Gerais, Espírito Santo e Rio
de Janeiro, com 17%; Norte e Nordeste, com 7% e Centro-Oeste e
Distrito Federa], com 9%. Canais de distribuição por excelência do
filão de chocolates, as redes de supermercados também formam o
principal balcão da desova de produtos de Páscoa. Algumas indústrias
associadas à Abicab, destaca Ursulino Netto, possuem lojas próprias,
totalizando 530 unidades, distribuídas por 170 cidades em 20 estados
brasileiros. Somente o estado paulista concentra mais de 310 desses
estabelecimentos,a exemplo da tradicional Chocolates Pan, que
substituiu a distribuição normal pelas vendas em sua loja de fábrica
em São Caetano do Sul e na filial em São Paulo.

Posição de liderança
De olho na demanda de Páscoa da região Centro-Sul, que absorve

quase 30% do total produzido no período, a Itamaraty iniciou sua
fabricação de produtos de chocolate para a campanha de 2008
no dia 2 de janeiro, com previsão de elevar em 5% os volumes
em relação a 2007, informa Antônio Celso Chequin, diretor de
vendas para a região Sul da companhia. "Mais de um milhão de
ovos serão distribuídos nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste
e Norte", contabiliza ele. Em operação há 44 anos, onze dos
quais na produção de chocolates em barras, bombons e ovos
que somam 17 tipos com apelos infantil, juvenil e adulto, a
Itamaraty insere nas versões para a Páscoa produtos derivados
das barras de chocolate e bombons da marca que disputam o
mercado com preços competitivos e sobressaem pela qualidade
e inovação, argumenta o executivo. Chequin acrescenta que a
indústria também oferece opções diet/light, isentos de açúcar,
para consumidores diabéticos ou que simplesmente preferem
produtos menos calóricos ou mais saudáveis.

Para as crianças, a linha Spantoo inova com a apresentação de

um boneco fluorescente que brilha no escuro. Além
dessa novidade, a marca encorpa esse filão com sua

linha tradicional de ovos ao leite, branco e brigadeiro,
e os ovos Sabor em Dobro, produzidos com casca dupla

de chocolate branco coberto com chocolate meio amargo.
Nessa atual campanha, posiciona Chequin, foram gerados cerca

de 150 empregos na ala da produção e outros 200 colaboradores
extras estarão operando nos principais PDVs onde os produtos
da Itamaraty serão expostos.

Campeã do segmento de Páscoa com a marca Lacta
disparada na frente das últimas campanhas, a Kraft Foods
preparou para 2008 a colocação de 39 itens, sendo seis lan-

çamentos: Sonho de Valsa Trufa (de 375 gramas), Lacta Amaro
W (300 g), Lacta Ben 10 (170 g), Lacta GP Brasil Interlagos (170 g),

Lacta Special (200 g) e o ovo Lacta MTV. "Esta última novidade
é um lançamento regional exclusivo para o Sul do país, destinado ao
público adolescente, numa ação de co-branding que une a agitação
da música ao prazer do chocolate", esclarece Vinícius Germano,
gerente de trade marketing de Páscoa da Kraft. Ele acrescenta que
a comemoração é uma das datas mais importantes no calendário da
Lacta e, para reforçar o pioneirismo e a liderança no mercado por 11
anos consecutivos, a companhia vai continuar investindo para que a
marca continue sendo sinônimo do evento.

"A Lacta é responsável pelas grandes inovações em produtos e
embalagens e, além da maior
e melhor performance no PDV,
exibe as grifes que são líderes
na categoria de chocolates,
puxando essa posição também



para a Páscoa", comenta o executivo. Em 2007, emenda ele, a Lacta
teve participações de mercado recordes tanto em volume (36,5%) como
em valores (36,9%), conforme radiografia da Nielsen, ampliando ainda
mais sua liderança - cravou 12% à frente da segunda marca e 19%
à frente da terceira. "Nossa posição no mercado de ovos de Páscoa
aumentou em cerca de 3% em volume e 2,2% em valor na última
campanha em relação à anterior".

A publicidade da Páscoa 2008 vai mais uma vez enfatizar a marca
Trakinas, líder no segmento de ovos infantis, repassa Germano. Além
da propaganda convencional, segue ele, a empresa vai investir em
ações de merchandising nas principais emissoras de TV aberta, rádios
e cadeias de cinemas do país e em materiais e ações diferenciados
nos PDVs. "O portfólio da Lacta permite que o consumidor encontre
suas marcas preferidas de chocolate em diversas alternativas de
desembolso, assim procuraremos atender aos mais diversos gos-
tos e segmentos e não iremos focar um único filão de consumo",
informa o gerente. Além dos ovos tradicionais Lacta como Sonho
de Valsa, Diamante Negro, Laka, Trakinas e Lacta Ao Leite, a
empresa terá lançamentos em todos os outros segmentos de atuação.
Especificamente para a ala de ovos infantis, a Kraft reformulou os
brinquedos da linha Trakinas, que foi, aliás, a primeira marca infantil
transposta para o formato de ovo de Páscoa. "O consumidor vai achar
três alternativas com brinquedos que entregam a principal característi-
ca da marca: as trakinagens", observa Germano. No reduto masculino,
emenda ele, serão trabalhados o desenho líder de audiência Ben 10 e o

GP Brasil Interlagos. "Já para as meninas, estamos trazendo novamente
os sucessos absolutos de anos anteriores, com muita inovação nos
brinquedos da Barbie e Hélio Kitty", completa.

No filão de ovos premium, a novidade é o Lacta Special, uma
opção de ovo mais sofisticada, embalado em bonbonnière de alumínio
decorado, com design exclusivo e apresentação em caixa especial
translúcida, ideal para presente, recomenda o especialista. "Como
não podia deixar de ser, falando de nossas tradicionais marcas, trou-
xemos para a Páscoa o sucesso do bombom Sonho de Valsa Trufa, e
o tradicionalíssimo Lacta Amaro, marca que é sinônimo de chocolate
amargo e líder da categoria", ele conclui.

Cerca de 1.200 trabalhadores temporários foram contratados pela
Kraft Foods para a área de produção e a empresa acena com mais 5.200
pessoas para os trabalhos de PDVs em todo o país. Líder absoluta de
vendas no Brasil, a Lacta exibe participação de 34,6% em volume e
33,6% em valor no setor de chocolates, com 8,2% e 9,3% à frente da

segunda marca, respectivamente,
indicam estudos de varejo da

Nielsen (YTD'07). "Até a última
leitura de 2007, o mercado

esteve altamente aque-
cido, crescendo 10%



em valor e 4% em volume, o que colaborou para um crescimento na
participação de mercado de quase todos os segmentos, ou seja, em
praticamente todos eles a Lacta conseguiu crescer mais que o mercado
graças a qualidade da atuação no PDV, ao investimento para suportar
suas principais marcas e, claro, produtos vencedores que vieram ao
encontro dos desejos dos consumidores", assinala Germano.

a unidade, orça ele. "Vamos
reforçar os sabores dos table-

tes e bombons da linha Saúde da
Salware, com a introdução dos ovos

diet, amargo e soja. Já a marca Castor vai se diferenciar pelas opções
sem açúcar das coberturas com sabor chocolate que fornecemos para
todo o país", comenta Pilati.

Em janeiro, a indústria aumentou em mais de 20% o quadro fun-
cional, com a contratação temporária de profissionais para a ala de
produção e vendas de Páscoa. Hoje, os principais mercados dos produtos
da Gralha Azul são Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São
Paulo e Rio de Janeiro. Pilati afirma que para conquistá-los, a indústria
resgatou as receitas de chocolates de padrão europeu, com alto teor de
cacau e maior refino, e criou um laboratório de controle de qualidade
das matérias-primas das coberturas, elaboradas com outras gorduras
vegetais, e com sabor de chocolate. Na cena atual, as coberturas Castor
são responsáveis pela maior parte da produção e das vendas porque são
mais fáceis de usar - dispensam choque térmico - e custam menos, em
função de serem produzidas com gorduras vegetais no lugar da manteiga
de cacau, recrutada na fabricação dos chocolates. Com quatro variantes
de coberturas, a Castor também oferece produtos diferenciados. As
linhas Castor Gold e Tradicional, por exemplo, têm versões sem açúcar
para que os artesãos do setor possam produzir ovos e bombons com sabor
de chocolate para consumidores que precisam controlar a ingestão de
açúcar ou se preocupam com a boa forma.

Já a linha Saúde dos chocolates Salware, de padrão europeu,
se transformou em ovos de Páscoa especiais, diet ao leite e branco,



amargo com 54% de cacau - especialmente
saudável para o sistema cardioyascular- e
à base de soja com ou sem açúcar, reco-
mendado para mulheres. Os ovos contam
com embalagens diferenciadas, a exemplo
de caixas quadradas, para transmitir de
imediato a diferença para o consumidor.
"Nossos ovos têm 200 gramas de chocolate
padrão europeu, ou seja, 100% da manteiga
é de cacau, e o produto passa por um longo
processo de refino", detalha Pilati. Ele com-
pleta que todo o marketing da marca opera
com a premissa dos produtos oferecerem
saúde e prazer ao consumidor. "Associamos
o prazer do chocolate de alta qualidade ao
alimento saudável, que pode ser consumido
sem culpa por diabéticos, alérgicos e intolerantes a lactose, celíacos,
e por pessoas preocupadas com boa forma e saúde", assinala.

Na Arcor, o gerente de marketing de chocolate Carlos Speltri
avalia que a última campanha de Páscoa foi bastante positiva para a
companhia. "Atingimos nossa meta de 15% de crescimento", repassa
ele. A empresa, prossegue, trabalhou um mix bastante atraente para o
consumidor, exibindo produtos para toda a família. O crescimento da
marca, enfatiza o gerente, se verificou tanto na oferta de ovos infantis
como nos produtos voltados para o público adulto.

Para as crianças, o destaque foram os ovos da Tortuguita, co-

nhecida marca de chocolates infantis. Já
para o público adulto, a Arcor alcançou
um grande ibope com a linha Fanáticos do
Futebol, que traz como tema os clubes de
futebol brasileiros, e com os ovos Butter
Toffees, derivados da marca já consagrada
no segmento de caramelos premium.

Para a campanha atual, a expectativa
da Arcor é crescer 10% em volume de pro-
dução, delimita Speltri. Por ser um evento
sazonal, complementa ele, a Páscoa exige
foco no ponto-de-venda, onde ocorre a
decisão de compra. "Por isso, manteremos
nossa estratégia de oferecer ao varejista
ferramentas e materiais que ambientem a
loja e auxiliem no giro do produto, além de

bancarmos ações promocionais específicas envolvendo nossa principal
marca: Tortuguita", anuncia o executivo.

Ele considera que a empresa tem obtido alto retorno trabalhando
os chamados pontos extras, nos corredores das lojas das grandes
redes de auto-serviço. Além da parreira, ponto natural dos ovos de
Páscoa, a Arcor também registra bons resultados expondo os ovos
Fanáticos do Futebol na seção de esportes de hipermercados. No caso
dos ovos Tortuguita, a empresa conseguiu forte alavancagem com a
linha Chocovinhos (de 70 g) na seção de brinquedos e livros infantis. "O
importante nesse evento é que o varejista traga para sua loja o clima
da Páscoa e quanto mais ovos espalhados pelo ponto-de-venda, mais
chances de impactar o consumidor pelo impulso, e maior o retorno
para o varejista", ensina o expert.

Na atual campanha, a Arcor vai seguir com foco nas marcas fortes
como Tortuguita, Butter Toffees e a linha Fanáticos do Futebol, exclusiva
da Arcor e licenciada de 12 dos principais times brasileiros. "Neste
ano estamos lançando o Ovo Tortuguita Tamar, que terá parte de sua
venda revertida ao Projeto Tamar, conhecida iniciativa de proteção
ambiental", informa Speltri. Para o público infanto-juvenil, a Arcor
investiu em grandes licenciamentos, como Power Rangers, Turma da
Mônica, Garfield e Malhação. Como novidades para o público adulto,
a marca insere seu primeiro ovo light, que apresenta uma formulação
de chocolate ao leite com 25% de redução de gorduras. "Atendendo
a solicitação de nossos consumidores, lançamos o ovo de chocolate
amargo com 53% de cacau, um produto diferenciado com sabor inigua-



lavei", insere o gerente. Outro importante lançamento para o público
adulto são os ovos Arcor Origens, completa ele. Em uma elegante
caixa para presente, o produto exibe três ovos de chocolate ela-
borados com cacau certificado de distintas localidades. O produto,
comenta Speltri, é inspirado em tendência mundial de chocolates
estilo gourmet elaborados com cacau de diversos países e com
denominação e origem. A caixa Arcor Origens comporta ovos com
cacau da Costa do Marfim, Venezuela e Equador.

Produtos exclusivos
Potência do segmento private label de chocolates e produtos

de Páscoa, a Top Cau registrou crescimento de 5% em sua última
campanha e, cautelosa, projeta avanço em torno de 3% na atual
temporada. Para a gerente de marketing Alais Valentini Fonseca, a
Páscoa de 2007 apresentou uma performance positiva em relação à
anterior pelos diversos lançamentos bancados e pela utilização de
licenças que alcançou grande repercussão. "Neste ano, vamos manter
a política de produção de itens exclusivos por rede (de auto-serviço),
com a utilização de licenças consolidadas no mercado, além da co-
mercialização da linha de ovos com a marca Top Cau para o público
em geral", sintetiza a executiva.

Ela destaca do portfólio de produtos de Páscoa, por exemplo, o
ovo High School Musical 2, de chocolate ao leite com 170 g, que traz
como brinde um porta-treco, destinado ao público teen. A novidade

Alterio otimismo na
Montevérgine mesmo
com a Páscoa em março.

será uma exclusividade das Lojas Americanas, ela
avisa. O ovo Carros, de chocolate ao leite e 170 g,

com carteia de adesivos como brinde, é voltado às
crianças e adultos que curtiram o arrasa-quarteirão da Disney/Pixar
nas férias. Esse produto, por sua vez, é exclusivo da rede Wal-Mart.
Já o ovo Top Class, de chocolate ao leite com 270 g e recheio de



bombons Brigadeiro, de visual
sofisticado e destinado a
presentear adultos, compõe
entre as opções da linha
Top Cau. Exclusividade do
grupo Pão de Açúcar, repassa Alais, o ovo Trufa exibe tripla camada
do mais puro sabor de chocolate. Pesa 600 g e é apresentado em
embalagem metalizada, de decoração fina, constituindo ótima opção
para presente.

Apesar de se mostrar cuidadosa com relação à campanha da Top
Cau, Alais avalia que a Páscoa em geral tem crescido satisfatoriamente
e tanto a indústria quanto o trade têm contribuído para que os consu-
midores desfrutem cada vez mais de opções de compra. "A Top Cau
procura oferecer novidades como novas licenças aos consumidores e
se empenha no trabalho de parceria com os distribuidores", enfatiza
a gerente. Ela fecha com a opinião unânime do setor que nutre a ex-
pectativa de crescer cerca de 7% este ano, pois é flagrante o ganho de
poder aquisitivo de grande parcela de consumidores. "Embora existam
os aspectos da data, proximidade do verão, pagamento de tributos e
despesas com volta às aulas, existe uma pré-disposição para presen-
tear na Páscoa, pojs ela é um momento mágico e de confraternização
para todos aqueles que adoram chocolate", frisa.

Embalada pelos bons resultados das últimas campanhas, a
Neugebauer projeta um avanço otimista na presente Páscoa. André

Metz, gerente geral da indústria gaúcha, relata que, no último ano, a
companhia obteve faturamento 5% maior do que no exercício anterior,
diminuiu o volume de produção em 3,6% e aumentou o valor agregado
dos produtos em 9%. "Este ano, o volume de ovos cresceu 12% em
relação a 2007 e a projeção de crescimento da empresa é de 30%",
crava ele.

Para alcançar as metas traçadas, segue o executivo, a empresa
reforçará a parceria que já mantém com o trade. Entre as tacadas
inovadoras, a Neugebauer inseriu lançamentos como a do ovo Na-
politano (de 360 g), inspirado na pioneira barra de chocolate em três
camadas da marca, que combina chocolate meio amargo com morango
e chocolate branco. Ganhadora do Food Ingredients South America
Award, como o produto mais inovador de 2006, a barra é apresentada
na versão de ovo de Páscoa com recheio de três barrinhas do chocolate
Napolitano. Outra ponto alto do menu de 2008 é o ovo Lembranças
(160 g), referência ao sucesso da caixa de bombons sortidos, um dos
itens preferidos dos consumidores da marca, que traz de recheio
o bombom sabor morango. Além dessas novidades, a Neugebauer
encorpa o portfólio com uma seleção dos produtos que compõem sua
tradicional linha de Páscoa: ovo Neugebauer Premium (500 g), com
receita especial e aprimorada elaboração; Ovo Amor Carioca (240 g),
derivado do consagrado bombom Amor Carioca; Ovo Noite de Gala
(240 g), alusivo à atual versão do bombom Noite de Gala; Ovo Bib's
(240g), uma transposição dos famosos confeitos de chocolate; Coelho
Neugebauer (45 g), produzido com chocolate ao leite, apresentado em
embalagem pronta para presente e envolto em papel celofane, com fino
acabamento que personaliza a marca; e os ovos Neugebauer (60 g e
10 g), para o público infantil, decorados com animações do simpático
coelhinho Neugebauer.

Metz considera que a Páscoa vem registrando significativa expan-
são devido, principalmente, às crescentes opções apresentadas pela
indústria. São tiros certeiros, opina ele, que estimulam o desejo dos
consumidores que apreciam chocolate. Para o gerente da Neugebauer,
o mercado nacional exibe excelente potencial para elevar ainda mais a
demanda de produtos de Páscoa e a parceria entre indústria e comércio
tem sido fundamental nesse crescimento que vem sendo observado.





gianduia; o Bolo de Páscoa Frutas (500 g), com frutas cristalizadas e
cobertura açucarada; e o Bolo de Páscoa Recheado (750 g), com frutas
cristalizadas recheado com creme de trufa, coberto com chocolate ao
leite e decorado com chocolate branco.

Na opinião de Soalheira, a cada Páscoa o consumo de chocolate
tem crescido significativamente, principalmente porque o brasileiro
opta cada vez mais pelo produto como opção para presente e tam-
bém devido ao crescimento da economia, que torna o chocolate mais
acessível à população. Os benefícios à saúde que são divulgados pela
mídia também contribuem para o aumento do consumo, considera ele.
Para se destacar nesse cenário competitivo, continua o executivo,
a Cacau Show permanentemente renova a alta qualidade dos seus
produtos, aliando-os a embalagens de visual atual e preço final aces-
sível à maioria das classes sociais. A empresa conta com uma planta
industrial moderna e grande capacidade de produção. Investimentos
em maquinário, qualificação profissional e lançamentos são rotina
na companhia, além do crescente e constante aporte despejado em
marketing e promoção.

Motivada pela boa campanha realizada no último ano, mas preveni-
da em razão da data dessa atual Páscoa, a Montevérgine projeta seu
aumento em linha com a média estimada para o setor: 7%. "Fizemos
uma excelente campanha em 2007, com um índice de devolução muito
baixo, mas este ano, com a comemoração programada para a segunda
quinzena de março, é possível que haja alguma influência na demanda",
pondera João Rafael Alterio, diretor comercial da Montevérgine. Ele

conta que na Páscoa passada o foco da produção foi direcionado para
ovos de chocolate de 3 g até 450 g, totalizando 5 milhões de unidades.
"É que centralizamos a campanha em produtos e ações dedicadas
ao público infantil", justifica. Com isso, as vendas saltaram 28% em
relação a 2006, situa Alterio.

Para este ano, segue ele, o empenho na Montevérgine é no sentido
de marcar presença nas gôndolas das redes de supermercados de todo
o território nacional e também do grande e médio varejo, posiciona o
diretor. Entre as novidades que entram para o cardápio da marca, ele
destaca o lançamento da linha Trenzinho do Coelho, com sete ovinhos
de 11 g para encantar o publico infantil.

O Brasil, argumenta Alterio, ostenta a segunda posição em vendas
de Páscoa do mundo e acusa um crescimento representativo. A indús-
tria brasileira é extremamente criativa e mostra grande dinamismo
no que se refere a lançamentos. "Nossa empresa ocupa apenas uma
das faixas desse enorme potencial, com a criação de produtos na
faixa de 3 g a 40 g, onde se concentra a maior produção de bonecos,
carrinhos, cestinhos, trenzinhos e outros estojos alusivos à Páscoa",
insere o executivo.

Se as previsões atuais se concretizarem, a Montevérgine terá
alcançado um crescimento de mais ou menos 35% em dois anos, índice
nada mau comparado ao avanço geral da economia. "Isso indica que
temos ainda muito espaço para crescer", acentua o diretor. Quanto
a data da comemoração atual, opina ele, é preocupante devido à
proximidade com o atribulado início do ano e também pelas altas



Família reunida
Apesar do anúncio de compra de 49% da operação da Hersheys

no Brasil no início de janeiro, a Bauducco deu largada na sua
campanha, sem incluir as novidades da grife de chocolates. Rodrigo
Mainieri, gerente de produtos sazonais da empresa, enfatiza que a

marca mais uma vez brinda a Páscoa com sua linha de colombas,
repassando para os consumidores a recomendação de se comemo-
rar a data em família. No Brasil, emenda o executivo, a Páscoa é
festejada tradicionalmente com a reunião familiar, transformando-
se em sinônimo de confraternização e alegria. "Pensando nisso, a
Bauducco reforça mais uma vez a presença da linha de colombas no
período, oferecendo uma opção saborosa e versátil, uma vez que o
produto pode ser divido por toda a família e consumido em diferentes
momentos do dia como sobremesa, no café da manhã, no lanche
da tarde, além de ser a melhor opção de presente para adulto da
Páscoa", considera.

Número um no filão de bolos e colombas pascais, a Bauducco
espera crescer 15% em relação a 2007, sustentando a estratégia
de reforçar a presença dos itens de maior importância no mix, com
preços que elevem o nível de interesse do consumidor pela categoria,
frisa Mainieri. "A idéia é oferecer ao consumidor o produto na versão
adequada e com preços atrativos para aumentar a penetração nos
lares brasileiros", comenta.

Os investimentos da empresa, acrescenta o gerente, serão maio-
res comparados aos do ano passado e ficarão em torno de R$ 2,7
milhões. As ações de marketing serão focadas nos pontos-de-venda
na semana que antecede o domingo de Páscoa, já que o consumo dos
itens sazonais da data é altamente concentrado neste período. Além
das tradicionais latas de colombas que sempre são ótimas opções
de presente, lembra Mainieri, outra aposta da empresa neste ano
são os biscoitos especiais. "Serão duas latas de biscoitos aman-
teigados (Butter Cookies, de 340 g), e outras duas de cookies nos
sabores chocolate e baunilha (Cookies, de 260 g), que irão aumentar
a participação da marca no segmento presente, abrindo o leque de
opções ao consumidor", informa o executivo. Ele completa os itens
do portfólio da marca para a Páscoa com a Colomba Pascal Frutas
(100 g e 500 g), Colomba Pascal Gotas de Chocolate (100 g e 500 g),
Colomba Pascal Trufa (600 g) e Colomba Pascal Maxi (500 g).

Na Garoto, a principal estratégia para a Páscoa 2008 é agre-
gar valor ao portfólio com um avalanche de inovações. A empresa
introduz 14 lançamentos, puxados por duas grandes novidades: as



marcas Talento Trufas e Serenata de Amor. Resultante da combinação
entre o exclusivo chocolate ao leite e uma cremosa dupla camada
trufada com pedaços de avelãs, o ovo Talento Trufas (400 g) exibe um
sabor marcante, equilibrado e harmônico, combinando à qualidade
do chocolate da marca com a sua tradição na seleção de matérias-
primas especiais. Transposto da marca de bombons que mais cresce
no mercado brasileiro, o outro lançamento surge com um conceito
inédito. Ele une o cuidado do chocolate artesanal à qualidade da
Garoto que, pesquisando referências junto aos melhores artesãos do
mundo, desenvolveu o Serenata de Amor Jóia (510 g). Envolvido em
tecido dourado, o ovo de Páscoa tem visual nobre e em seu interior,
além de bombons Serenata de Amor, a surpresa vem no formato de
um pingente folheado a ouro 18k.

Outra novidade para esta campanha é a linha Baton, um dos
chocolates infantis de maior giro no Brasil, que agora agrega
minibrinquedos. Ela forma com o ovo Baton 12, ao leite e com um
miniaquaplay do Jubaton, um jogo para divertir toda a garotada; o
ovo Baton 15, também ao leite, com o Jubaton Skatista, dotado de
mecanismo de fricção; e o ovo Baton 15, de chocolate branco, com
um Aqua Shooter para as crianças brincarem com água e com um
porta-Baton. Completam a nova série o ovo Baton 20 Hopi Hari, uma
exclusividade para o estado de São Paulo, com um ingresso para o
parque de diversões Hopi Hari; e o Super Baton, em embalagem com
fundo metalizado, trava de segurança, ventilador e compartimento
secreto para as crianças guardarem o seu Baton. Reforçam o arse-
nal de lançamentos de Páscoa os ovos Alô Doçura, Talento Frutas
Vermelhas, Shrek 3, Hi Hi Puffy Ami Yumi, Smilingüido e Bratz, em
duas versões de tamanho (12 e 20).

A campanha da Nestlé mantém as duas linhas que reverteram
em aumento de 12% nas vendas de Páscoa no ano passado em
comparação a 2006: as seis opções de ovos com a marca Alpino
e a série infantil, com brinquedos especiais. Conforme registro da
consultoria de varejo Nielsen, esse último segmento representou
27% do volume total de chocolate e 35% das unidades vendidas
na comemoração. Evidentemente que o portfólio vai comportar
lançamentos. No total serão oito novidades: cinco ovos infantis e
três ovos com novos formatos exclusivos e diferenciados, além de
brinquedos de alta atratividade.

O pacote forma com o ovo licenciado As Meninas SuperPoderosas,
com 180 g de chocolate ao leite em forma de coração e brinquedo
colecionável - uma boneca para pendurar na mochila ou utilizar
como chaveiro; o ovo do Batman, também com 180 g, ao leite, na
forma do logo do Batman - o Bat Sign - e com uma capa em tecido
do super herói; o ovo do Homem Aranha, com 240 g, ao leite na forma
do rosto do personagem e com uma máscara, em tecido, do próprio;
e o ovo do Super Homem, de 180 g, ao leite e com miniatura e capa
do super-herói.

Completam a série pascal os ovos Passatempo, de 220 g, metade
ao leite, metade de chocolate branco, e com um game eletrônico com
os personagens do produto; Classic Duo, de 375 g, transposto do
tablete lançado no ano passado com dupla camada de chocolate (ao
leite e branco); Classic Retro, de 240 g, ao leite e apresentado dentro
de quatro latas com imagens históricas da empresa; Sollys, de 240
g de chocolate com soja, 0% de lactose e isento de colesterol; e os
miniovos Especialidades, de 230 g, com cinco variedades de miniovos
recheados, que engorda com a inclusão do miniovo Alpino.
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