
Período da Páscoa aumenta
a demanda de produtos

tradicionais para o almoço

de domingo, como peixes,

azeites e vinho, além

de fomentar o faturamento

da indústria de chocolates
Por Daniela Pechi

A sazonalidade do feriado
cristão impulsiona as vendas
de chocolates e de produtos
que tradicionalmente são con-
sumidos no período, em espe-
cial no almoço de domingo,
como os peixes, os azeites e
os vinhos. Dados fornecidos
pela Níelsen comprovam que
as vendas do leite de coco nas
primeiras semanas de março
de 2008 - semana em que
aconteceu a Páscoa no ano
passado - tiveram 90% de
acréscimo no volume de ven-
das em comparação com fe-
vereiro do mesmo ano. Com os
vinhos, essa variação ficou em

60%, e com os peixes e frutos
do mar congelados, em 55%.
Para este ano, a Nielsen pre-
vê que o crescimento irá girar
em torno do mesmo número.

Os ovos de chocolate, gran-
des protagonistas da Páscoa,
estão sendo produzidos pelas
indústrias e deverão aparecer
nas lojas logo após o Carna-
val. Para a Páscoa de 2009,
prevê-se que serão produzidas
28 toneladas de chocolate, nú-
mero maior que o de 2008
(veja box), informa a Abicab -
Associação Brasileira da In-
dústria de Chocolates, Cacau,
Amendoim, Balas e Derivados.
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Para a Arcor, a Páscoa repre-
senta cerca de 20% do fatura-
mento anual do negócio de cho-
colates, e a empresa espera
crescer 10%. nas vendas para
a data. Dentro da categoria de
ovos de chocolates, o mercado
para a empresa está dividido
em 40% para os produtos licen-
ciados e 60% para os tradicio-
nais. "Temos um aquecimento
no consumo de chocolates em
geral, o que ímpacta positiva-
mente nas vendas de todas as
empresas que atuam nesse
ramo", explica o diretor de Mar-
keting de Chocolates da Arcor,
Gabriel Porciani.

O mercado de chocolates
para transformação, utilizados
pelos fabricantes de ovos ar-
tesanais, é um segmento que
cresce bastante. Somente em
2008 foi registrado um cres-
cimento de 16% na categoria,
e a Harald, indústria que atua
nesse segmento, aposta em
um crescimento de 20% ape-
nas para a Páscoa. Em 2008,
o período representou 35% do
faturamento da indústria. "O
atacado distribuidor represen-
ta 41% das vendas da empre-
sa, que planeja investimentos
para realizar sua expansão
em distribuidores especializa-
dos, como os DlEFs", comen-
ta o diretor-comercial da Ha-
rald, Jacob Crernasco.

Vinhos e azeites
em alta
A semana da Páscoa repre-
senta a segunda data mais
importante para a venda de vi-
nhos no Brasil. Perde apenas
para o Natal. Na Cereser, o
primeiro trimestre de 2008 re-

o presentou 22% do volume de

vinhos, sendo a Páscoa res-
ponsável pela maior parte des-
se volume, Os vinhos repre-
sentam aproximadamente
20% do faturamento anual da
indústria. A Cereser estima
que na Páscoa o canal ataca-
dista distribuidor representa
mais de 50% do volume co-
mercializado. Para o diretor-
comercial, José Ponteies, é
muito importante que o distri-
buidor demonstre ao varejista
a oportunidade que a Páscoa
oferece para alavancar pro-
dutos nessa ocasião, de modo
a casar as vendas com outros

produtos sazonais, estimulan-
do as vendas da loja como um
todo. "Reforçar a idéia de que
a Páscoa é mais do que os
ovos de chocolate, pois envol-
ve várias categorias, é uma
maneira de contribuir positiva-
mente para o aumento do fa-
turamento da loja", explica.

A vinícola Salton aposta em
um acréscimo de 15% nas
suas vendas na Páscoa. Os
atacadistas distribuidores re-
presentam metade do fatura-
mento da indústria. "Acredita-
mos num crescimento razoá-
vel por causa da alta do dólar,
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O consumo
de azeites se

tornou regular
no País no

decorrer do ano
todo, mas

períodos como
a Páscoa e o

Natal ainda
representam os

picos de venda
do produto

DISTRIBUIÇÃO Fevereiro 2009



que beneficiou muito a indús-
tria nacional. Com a alia do
dólar, os produtos nacionais
ganharam mais espaço e com-
petit ividade", expl ica Stella
Salton, gerente de Comunica-
ção da Vinícola Salton.

Para a importadora de baca-
lhau La Rioja, a Páscoa repre-
senta cerca de 30% de todas
as vendas do ano. O bacalhau
é responsável por 23% do fa-
turamento anual da empresa,
que espera um crescimento de
15% para este ano.

A preparação de pratos com
peixes também movimenta as
vendas de leite de coco. Na Du-
coco, indústria que detém as
marcas Menina e Ducoco, as
vendas do produto crescem
20% no período da Páscoa.

O consumo de azeites se tor-
nou regular no País no decor-
rer do ano todo, mas períodos
como a Páscoa e o Natal ain-
da apresentam os picos de
venda do produto. As vendas
da Páscoa representam 10%
do faturamento anual da An-
dorinha no Brasil.

De olho em um mercado em
plena expansão, a indústria
portuguesa de azeites Andori-
nha realiza em 2009 o maior
investimento já feito no Brasil.
De acordo com o Brand Ma-
nager, Nuno Miranda, a indús-
tria vai realizar um investimen-
to 46% maior do que em
2008 para o desenvolvimento
e a divulgação dos produtos. "O
Brasil representa, para nós, um
mercado que cont inua com
bastante potencial de cresci-
mento e, por isso, não só não
diminuímos o nosso investi-
mento como o aumentamos
para 2009", explica.
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