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Cultura do chocolate cresce no país e atrai grifes internacionais  
 
Cinco finos triângulos de chocolate estão dispostos sobre um prato de porcelana branca. 
Sentada numa poltrona, a chocolatière Cíntia Sanches Lima explica os passos da 
degustação. Primeiro aproxima o produto do nariz e fala dos aromas que evoca, depois 
quebra um pequeno pedaço e chama atenção para o clac barulho que o bom chocolate 
obrigatoriamente faz ao trincar. Uma série de regras se sucede para facilitar a identificação 
de notas de flores, frutas ou especiarias. 
 
Como acontece com o vinho, café e chá, a cultura do chocolate aos poucos vem chegando 
ao Brasil. Lojas especializadas proliferam, com produtos elaborados com chocolates de 
denominação de origem controlada e cacau proveniente de diferentes partes do mundo. Os 
preços, no entanto, fazem jus à sofisticação da matéria-prima e tornam seu consumo 
extremamente elitista. 
 
Inspirada na boutique de Juliette Binoche, no filme "Chocolat", Cíntia Sanches Lima abriu a 
Chocolat dês Arts há dois meses. Seus produtos lembram movimentos artísticos e procuram 
harmonizar o sabor à decoração dos bombons. No jardim interno da loja há um cacaueiro 
para que as pessoas, afinal, saibam que tudo começa ali. Para se ter uma idéia do público 
da loja, basta dizer que sua Páscoa não terá coelhos nem cenouras, mas ovos requintados, 
decorados com motivos do pintor austríaco Gustav Klimt. 
 
Numa época em que os mestres chocolatiers produzem bombons com bacon, ganache de 
cardamomo e temperam barras com pimenta e gengibre, o brasileiro começa a descobrir as 
maravilhas do chocolate puro. Junto com as novidades também surgem equívocos. Um dos 
principais é acreditar que a parcela de cacau expressa nas embalagens é determinante na 
qualidade. "O percentual muitas vezes não quer dizer nada, pois não adianta ter 70% de 
cacau produzido de forma indevida e de má qualidade", afirma Fabrice Le Nud, que só 



utiliza a marca francesa Valrhona e as belgas Callebaut e Belcolade nos chocolates da Douce 
France. "Há alguns de 58% que são excelentes." 
 
Mesmo restrita, a difusão do chocolate artesanal de boa qualidade tem causado uma lenta 
mudança no gosto do brasileiro. Depois de passar décadas como adepto do chocolate ao 
leite, com grande quantidade de açúcar, o paladar nacional começa aos poucos a migrar 
para o meio amargo. 
 
Enquanto as marcas estrangeiras descobrem o Brasil e muitas chocolaterias anunciam a 
procedência de seus produtos, há quem ainda prefira manter segredo sobre seus 
fornecedores. É o caso da Chocolat du Jour, uma das precursoras na linha artesanal chique. 
Das trutas aos ovos que combinam chocolate e frutas desidratadas como morango, laranja 
e maçã, o primeiro compromisso da grife é com o frescor. "Costumamos repetir que, ao 
contrário do vinho, quanto mais fresco o chocolate, melhor", diz Patrícia Landmann, 
responsável pelo marketing. 
 
Chocolate com bebidas: experiência para gourmets - O desafio de harmonizar chocolate e 
vinho, uma questão bastante polêmica, já está reunindo na mesma mesa chocólatras e 
amantes da bebida. Tudo começou com uma parceria entre o empresário Fernando Levy, 
uma chocolatière e um sommelier. Juntos desenvolveram uma linha de chocolates, a 
Estinne, para combinar com determinadas castas. Já existem bombons para degustar com 
uvas pinot noir, merlot, malbec, shiraz e carmenère. As sessões de chocolate e vinho 
acontecem uma vez por mês na importadora Vinea. 
 
Os chocolates para vinho são produzidos com matéria-prima da marca Aalst, de Cingapura, 
que Levy representa no Brasil há seis meses. "Por ser um país de livre comércio, sem 
impostos sobre importados, Cingapura consegue produzir um chocolate Premium, com 
fornecedores de Madagascar e do Equador, a preços mais competitivos", comenta. 
 
Para os mais tradicionais, a combinação de chocolate com uísque ou conhaque é imbatível. 
A butique carioca Aquim, no Leblon, sugere o conhaque Hennessy para harmonizar com sua 
caixa de chocolates da coleção sensações, especial para degustar. Já a Payard vende 
Johnnie Walker Gold Label para acompanhar bombons e doces de chocolate. Para fazer a 
experiência em casa, a garrafa de uísque deve ser colocada no freezer (não congela) e 
serve-se a bebida pura, em pequenas doses. O chocolate derrete lentamente na boca, em 
contato com o uísque. 
 
Luxo, denominação de origem e terroir A grife francesa Valrhona, uma das preferidas dos 
grandes chocolatiers, escolheu São Paulo para abrir sua primeira loja no mundo. O intuito é 
disseminar seu nome no país e criar uma cultura de chocolate gastronômico. "No Brasil, a 
primeira referência do consumidor é a marca, não o produto", afirma o responsável 
comercial da empresa, Carlos Henrique Araújo. "Hoje, fala-se aqui em chocolate belga ou 
francês sem saber o que isso significa. O brasileiro ainda não desenvolveu um conceito 
crítico com relação ao chocolate. Por isso os preços são tão díspares e existe gente pagando 
muito caro por um produto que não tem tanta qualidade." 
 
No futuro, eles esperam que o brasileiro saiba diferenciar um Grand Cru e um Grand Cru de 
Terroir. Mas o que marca cada um? O primeiro é um chocolate que admite mistura, ou 
mariage, como eles chamam: pode ter cacau proveniente da Venezuela e do Equador. Já o 
Grand Cru de Terroir é de um único lugar e guarda as características de uma determinada 
safra e região: Madagascar, por exemplo. 
 
A Valrhona, que entrou no país há pouco mais de um ano atendendo profissionais de 
chocolaterias, pretende inaugurar sua loja no segundo semestre deste ano ou no início de 
2010. Ainda não há data nem local definidos, mas o endereço provavelmente será nos 
Jardins, em São Paulo. 
 



Outra meta é colocar no mercado mundial um chocolate com denominação de origem 
brasileira (DOC). A idéia está em fase de testes e amostras de cacau vem sendo recolhidas 
de fazendas produtoras na Bahia. Para fazer seus chocolates DOC, a empresa tem 
fornecedores de cacau em vários continentes, cujas plantações estão de acordo com as 
exigências da matriz francesa. Depois de colhido, fermentado e seco, o cacau é enviado 
para a fábrica, próxima a Lyon, onde é processado. 
 
Marcas populares, bom preço e clima de atacadão Os espaçosos corredores da Chocolândia 
dão acesso a um mundo no qual não existem palavras como terroir, grands crus ou blends. 
Além de marcas conhecidas, como Garoto e Nestlé, as demonstradoras - e sempre há 
alquma por ali - oferecem barras produzidas até com gordura hidrogenada, o que nem 
chocolate é, embora seja vendido como tal. O movimento é tão intenso que, 40 dias antes 
da Páscoa, a loja fica aberta 24 horas. 
 
Nessa época, caravanas de todo o Brasil aportam no grande supermercado da Rua Silva 

Bueno, no bairro do Ipiranga, em São 
Paulo, em busca de preços baixos. O dono, 
Osvaldo Nunes, orgulha-se de ser o maior 
revendedor individual de chocolate do país 
e atribui a fama à sua filosofia de preços. 
"Enquanto os outros buscam uma margem 
de lucro de 50%, eu trabalho com 20% e 
25%", garante o empresário. "Vendo 
barato porque quero vender muito. A 
Páscoa é nosso Natal." Nessa época, diz, 
um único cliente pode vir a fazer uma 
encomenda de até 100 toneladas. Para se 
ter uma idéia, em períodos normais, o 
volume total é de aproximadamente 300 
toneladas por mês. 
 
Em 24 anos de atividade, Nunes viu a 
economia informal crescer e as produções 
de fundo de quintal se transformarem em 
pequenas empresas. "Muita dona de casa 
enfrentou o desemprego do marido e 
pagou os estudos dos filhos fazendo 
chocolate", conta com orgulho, sentindo-se 
parte dessas pequenas vitórias. 
 
A Chocolândia é um supermercado comum, 
que vende de produtos de limpeza a 
cereais. Mas ali é possível encontrar 
maquinário, formas, embalagens, papelaria 
e todos os itens necessários para produzir 
chocolate caseiro. Outra atração da loja 
são os cursos de culinária, que acontecem 
no andar de cima. Muitos são gratuitos.   
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