
Em busca da classe C
GRUPO CONTROLADOR DA KOPENHAGEN INVESTE
EM REDE DE REVENDA DE CHOCOLATE VOLTADA A
PÚBLICO DE MENOR PODER AQUISITIVO

C onhecido por controlar a rede de chocola-
tes finos Kopenhagen, que conta com 250
lojas no país e faturou R$ 154 milhões no

ano passado, o grupo CRM vem se voltando a ou-
tro filão. Acertou quem pensou na classe C. Pou-
cos meses após comprar a DanTop, cujo meren-
gue de marshmallow e chocolate custa cerca de
um vigésimo do preço da Nhá Benta (a sofisticada
versão Kopenhagen desse tipo de doce), a em-
presa inaugurou em fevereiro as quatro primeiras
lojas - todas em São Paulo - da Brasil Cacau.

Trata-se de uma marca de chocolates cria-
da para atender consumidores de menor poder
aquisitivo. Isso significa que os produtos cus-
tarão em média um quinto do preço dos da Ko-

penhagen, chancela tradicional-
mente voltada para o topo da
pirâmide. Exemplo: o quilo do
tablete recheado de doce casei-
ro, um dos carros-chefe da Brasil
Cacau, sai por R$ 49. A mesma

quantidade do bombom Cherry
Brand, possivelmente a iguaria
mais celebrada da Kopenhagen,
custa R$ 249.

Para garantir preços mais
acessíveis, a Brasil Cacau optou
por processo produtivo total-
mente industrializado, acionan-
do uma moderna instalação em
Tamboré (SP). É outra diferença
fundamental em relação à Kope-
nhagen, que sempre explorou o

marketing da produção artesanal como diferen-
cial competitivo. Além disso, foram adotadas
embalagens mais simples e lojas com o modelo
de autosserviço. O plano é abrir 11 lojas pró-
prias e contar com uma rede de 50 filiais até
o fim de 2009. A idéia é explorar o modelo de
franquias para atingir este número.

A abertura de uma franquia da Brasil Cacau,
informa Renata Vichi, vice-presidente do grupo
CRM, exige desembolso de R$ 90.000, contra R$
300.000 de uma loja Kopenhagen. A primeira
franqueada deve debutar até o fim de março,
no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Pau-
lo. Por lá passam diariamente 90.000 pessoas.
A administração será do Grupo de Soluções em
Alimentação (GRSA), que tem mais de 30 anos
de experiência no ramo.

CONSUMO EM ALTA
O projeto da Brasil Cacau nasceu a partir da

percepção de que a rede Kopenhagen estava
próxima do seu limite de crescimento. Segundo
estimativas, nos próximos cinco anos o mercado
brasileiro comportará a abertura de no máximo
90 lojas da marca. Mas a gestação da Brasil Ca-
cau, já apelidada de filhote da Kopenhagen vol-
tado a consumidores da classe C, também parece
ter sido inspirada no sucesso da concorrente Ca-
cau Show, que surgiu em 1989 e hoje conta com
600 unidades espalhadas pelo país. Seja como
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LOJA BRASIL CACAU ABERTURA

DE FRANQUIA POR R$ 90.000.

for, a meta de crescimento impressiona. Em 4
anos, o grupo CRM espera que a nova cadeia seja
formada por no mínimo 500 lojas.

"Apesar da crise, o cenário de chocolates no
país é bem otimista", assinala Renata Vichi. De
fato, hoje em dia os brasileiros consomem três
vezes mais chocolate do que na década de 1980
e o consumo nacional aumentou 12% em 2008,
contra 6% no mundo. O país consolidou-se ain-
da na quarta posição do ranking mundial de con-
sumo per capita, abaixo apenas de Inglaterra,
Alemanha e EUA. "As inovações da indústria bra-
sileira e a ampla oferta de chocolates diferencia-
dos exerceram grande influência no crescimento
dos últimos anos", analisa a VP do grupo CRM. A
percepção de blindagem contra a crise também

é confirmada pela Associação Brasileira da In-
dústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Ba-
las e Derivados (Abicab). Segundo a entidade,
as vendas de chocolate no último trimestre de
2008 - em plena crise, portanto - ultrapassaram
a marca de 78.500 toneladas, 5% acima do mes-
mo período de 2007.

Perspectivas macroeconômicas à parte, na
primeira etapa do lançamento da Brasil Cacau
o grupo CRM investiu R$ 5 milhões. O aporte
contemplou a compra de pontos comerciais e
campanha publicitária com o ator global Cauã
Reymond. Aliás, além de ceder sua imagem ao
material promocional, o galã gravou uma men-
sagem telefônica usada em ação de marke-
ting na cidade de São Paulo. Consta que,
por meio dela, os moradores da zona leste
da cidade de São Paulo receberam a noti-
cia sobre a nova rede em primeira mão.

O investimento na marca Brasil Cacau
e a compra da DanTop, que sob o novo
controle passou por um processo de refor-
mulação e foi relançada há quatro meses
num projeto piloto restrito a Campinas
(SP), não são as primeiras cartadas do
grupo CRM no mercado de baixa renda.

Em julho de 2006, a em-
presa lançou os bombons Ma-
nia, voltados a consumidores
de menor poder aquisitivo,
com vendas de sete milhões
de unidades em três meses.
Mais um indicativo de que a
importância do universo de
baixa renda no mercado brasi-
leiro de chocolates só tende a
crescer.

LINHA INDUSTRIALIZADA
PRODUÇÃO DIRETA DA

FÁBRICA DE TAMBORÉ.
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