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Poucos fabricantes de chocolate terão campanhas na mídia para anunciar os seus 
lançamentos e promoções para a Páscoa 2009, que será comemorada no dia 12 de abril. A 
perspectiva de que esta Páscoa pode ser magra por causa da crise financeira global está 
praticamente descartada pela indústria do chocolate, que prevê crescimento de até 12% nas 
vendas de ovos de chocolate na comparação com o mesmo período de 2008.  
 
No entanto, a Páscoa vem movimentando pouco os investimentos publicitários a estratégia 
este ano das principais marcas é concentrar foco e suas ações no PDV (ponto-de-venda).  
 
Algumas também farão merchandising na TV. Somente Cacau Show e Lacta terão filmes na 
TV aberta para divulgar seus lançamentos e promoções. Garoto fará divulgação da campanha 
“Garoto, uma Páscoa feita só para você” com anúncios para o trade, merchandising em 
programas de canais abertos e vinhetas na TV paga. A Nestlé, que informou que ampliou em 
40% o seu portfólio para esta Páscoa e apresenta novidades em vários segmentos, também 
concentrará sua comunicação no PDV, além de merchandising na RedeTV!.  
 
A Lacta informou que aumentou os investimentos em comunicação e marketing, mas não 
revela números nem percentual de crescimento. A maior ação da marca nesta Páscoa será a 
promoção Páscoa de Ouro Lacta, que distribuirá, por meio de figurinhas dentro dos ovos para 
o público adulto, prêmios em dinheiro. O filme criado pela Ogilvy mostra uma espécie de caça 
ao tesouro e entra no ar dia 2 de abril, em TV aberta e a cabo.  
 
Diante das novas regras do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) à 
propaganda infantil, os fabricantes de chocolate informaram que estão tomando cuidado de 
fazer comunicação dirigida apenas para o público adulto. A Nestlé, por exemplo, reforçou que 
não fará nenhuma ação no PDV voltada para o público infantil. Já a Cacau Show anunciou que 
ampliou em quase 70% os investimentos em mídia, dedicando cerca de R$ 3 milhões à 
campanha de Páscoa criada pela Centoeseis, que também terá anúncios, spots e 
merchandising nas TVs Globo, Record, SBT, Gazeta, RedeTV! e Band. 
 
A Bauducco, que na Páscoa vende as tradicionais colombas, informou que este ano a marca 
vai investir R$ 3,5 milhões no PDV. “Para nós, o ponto-de-venda é o canal mais importante 
na Páscoa”, disse Rodrigo Mainieri, gerente de produtos sazonais da Bauducco. Essa Páscoa 
será a primeira em que a Pandurata, controladora da Bauducco, Visconti e que firmou joint 
venture com a Hershey’s no ano passado, entrará no segmento de chocolates. A Village, que 
apresenta novidades em vários segmentos, também estará concentrada no PDV. “Na Páscoa, 
o que vale é o PDV, onde o consumidor define a sua compra, além disso, a variedade de 
lançamentos é grande para mostrar em uma campanha”, sintetizou Reinaldo Bertagnon, 
executivo do Grupo Village. 
 
Vendas 
 
A estimativa da Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates) para esta Páscoa é 
de que serão vendidos 113 milhões de ovos no período, o que representa um percentual de 
crescimento entre 10% e 12% em relação às vendas do ano passado.  
 
Os executivos da entidade afirmam que o setor “está monitorando a crise”. A expectativa é 
de que o crescimento do faturamento da indústria seja em torno de 8%, chegando a R$ 828 
milhões, contra R$ 767 milhões do ano passado. “A produção de ovos para a Páscoa começou 
praticamente um ano antes e os números da Nielsen sobre o mercado de chocolate em 
dezembro e janeiro passados mostram crescimento do setor”, ressaltou Luis Felipe Rego, vp 
da Abicab. 
 
Os preços dos ovos de Páscoa estão em torno de 8% mais altos este ano, na comparação 
com 2008, por causa da inflação e aumento dos insumos como cacau, leite e açúcar. O Brasil 



é o quarto maior produtor mundial de chocolate, atrás dos Estados Unidos, Alemanha e 
Inglaterra. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 9 mar. 2009, p. 19.   


