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Fornecedora para a indústria alimentícia, fabricante aumenta embarques ao Oriente Médio, 
Europa e Estados Unidos  
 
Ao anunciar crescimento de 21% neste ano em relação a 2008, a fabricante de chocolates 
Harald planeja se voltar aos mercados americano e europeu em 2010. A empresa, que tem 
forte atuação nos segmentos industrial e artesanal, quer fortalecer a presença nos Estados 
Unidos com mais importadores e avalia que a atuação na Inglaterra pode expandir vendas 
para outros países do continente. 
 
Com receita bruta de R$ 360 milhões, a companhia projeta atingir pelo menos R$ 900 milhões 
em 2015 com o aumento nas exportações e expansão das atividades para o varejo com 
produtos comercializados nas gôndolas de supermercados e lojas atacadistas. 
 
A história de exportadora da Harald foi fortalecida em 2007, quando ultrapassou as fronteiras 
da América do Sul e passou a exportar seus produtos para os Estados Unidos, Inglaterra e 
países do Oriente Médio como Emirados Árabes Unidos, Bahrein e mais recentemente Jordânia 
e Iêmen. "Há dois anos exportávamos apenas 0,6% da nossa produção. Hoje são 3% do 
volume total comercializado com outros países mas ainda há muito para crescer", afirma Jacob 
Dalvanil Cremasco, diretor comercial da Harald. 
 
Em agosto deste ano, a companhia que está há 27 anos no mercado diversificou sua atuação e 
passou a distribuir barras de chocolate de 400 gramas para o varejo, investida que já resulta 
em 5% do faturamento total da empresa. Além disso, a Harald pretende fortalecer a utilização 
artesanal de seu chocolate promovendo cursos de empreendedorismo e mantendo parceria 
com o Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (Senai) para acompanhar os passos de 
quem pretende atuar no segmento. "Muitas pessoas como donas de casa passaram a fazer 
produtos com chocolate para ter uma nova renda durante a crise. É um mercado importante", 
diz Cremasco. 
 
Período de mudanças 
 
Para diminuir os impactos da recessão econômica, a Harald promoveu mudanças ao longo do 
ano em sua administração e a atuação no mercado. Com foco em resultados, a empresa 
fortaleceu os canais de venda e distribuição e cortou cargos na alta gerência da companhia. 
"Não fizemos demissões em massa. Mas nesse novo modelo de gestão tivemos que eliminar o 
que não agregava valor e nem resultado à companhia", afirma. Segundo ele, o principal 
impacto foi na aquisição de matérias-primas como cacau, açúcar leite e gorduras que são, em 
sua maioria, importadas. 
 
Pela forte presença nas áreas industrial e artesanal, a empresa não sofreu com a sazonalidade 
característica das fabricantes de chocolate e manteve um ritmo de vendas que ajudou nos 
resultados obtidos neste final de ano. "Não dependemos da Páscoa e do Natal para vender.".  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 32. 
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