
Chocolates Munik vê Dia dos Namorados repetir alta da Páscoa 
Paulo Sérgio Pires 
 
Como em vários setores do comércio, o Dia dos Namorados deve aumentar as vendas da rede 
de lojas de chocolate Munik entre 4% e 5% em relação ao ano passado. Na Páscoa, o melhor 
período de negócios para o segmento, as vendas tiveram crescimento de 4,8% em 
comparação com a mesma data de 2007. 
 
Segundo o diretor comercial da Munik, Márcio Romeu Marconi, o comércio de chocolates está 
aquecido há pelo menos dois anos e vem crescendo a cada ano. Na Páscoa de 2007, em 
confrontação com a de 2006, o aumento foi de 3,5%, demonstrando que a curva de vendas 
vem com tendência de crescer. 
 
O tíquete médio no Dia dos Namorados em lojas de rua, no caso dessa rede, tem sido maior. 
Segundo a empresa, na loja matriz da Munik, na zona norte de São Paulo, o consumo é de 1/2 
kg, enquanto nos shoppings é de 200 gramas e em outras lojas de rua é de 300 gramas. A 
diferença entre shopping e comércio de rua tem uma razão: o público de lojas de vizinhança 
não consome o produto dentro do ponto-de-venda, como nos shoppings, por isso as lojas de 
rua vendem mais por pessoa, já que geralmente leva-se o chocolate para casa. No shopping o 
produto é consumido mais como sobremesa. 
 
Neste Dia dos Namorados, o tíquete médio da Munik não é dos mais expressivos porque o 
carro-chefe é uma caixa de 300 gramas de bombons recheados, em formato de coração. O 
produto temático desenvolvido para o Dia dos Namorados foi introduzido há 15 anos, e, 
mesmo não tendo alto valor agregado, tem-se mantido no mix pela estratégia de marketing. 
 
A Munik, fundada no início dos Anos 70, além de fabricante, tem hoje 10 lojas, cinco em 
shoppings (Center Norte, West Plaza, Ibirapuera, Aricanduva e AlphaShopping) e cinco de 
vizinhança, em ruas comerciais de São Paulo e na cidade de Atibaia, próxima da capital 
paulista. Este ano a rede deve abrir cinco lojas que ainda serão definidas como próprias ou 
franqueadas, por isso o investimento ainda não está formatado. "De preferência vamos investir 
nas lojas de rua, porque nos shoppings de maior movimento, com exceção de um, já estamos 
presentes", disse Marconi. 
 
Segundo levantamento do site da Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, 
Balas e derivados (Abicab), o faturamento anual do setor gira em torno de R$ 8,5 bilhões. 
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