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NESTLÉ

A Nestlé e a Garoto investem em
tabletes de chocolate com zero
de açúcar, 0% lactose e 50%
de cacau. O produto é vendido
em todo o Brasil e na maioria
dos países onde a empresa atua.

DIATT

A Spali, empresa do Espírito
Santo, desenvolveu uma linha
de tabletes variados, além de
bombons, comercializados como
nome de Duitt. Ela vende também
matéria-prima para varejistas.

PAN

Fabricante mais tradicional de
chocolates diet, a Pan começou a
vender o produto ainda na década
de 1990, quando era novidade.
Hoje, ela dispõe de tabletes ao
leite, com castanha de caju e avelã.

Spali reinventa produção de cacau
Empresa investe em técnicas para
garantir propriedades do produto
final, inclusive rastreamento

Descendentes dos proprietários
da Chocolates Vitória, durante
muito tempo a maior em bene-
ficiamento de cacau do Brasil,
os irmãos Flavio e Renato da
Cruz Abaurre decidiram criar a
sua própria fábrica quando o
negócio da família foi à falência,
devido a problemas administra-
tivos. A nova proposta era am-
pliar o mercado, desenvolvendo
a integração com a lavoura de

cacau e fabricando produtos di-
ferenciados. Deu certo. A Spali
deve começar a operar sua uni-
dade de processamento de ca-
cau de origem ao lado das fa-
zendas em 2011. E acaba de
inaugurar na Flórida (EUA) a
marca Tierra Nueva, para forne-
cer matéria-prima para a in-
dústria de chocolate americana.

A ideia dos sócios é controlar a
produção, do plantio do cacau à
fabricação do chocolate, e assim
criar um produto de maior quali-
dade. “Os prejuízos dos fazendei-
ros com a praga vassoura de bruxa

fizeram com que o Brasil impor-
tasse cacau com qualidade infe-
rior”, diz Renato. “A combinação
de uma produção nacional defici-
tária e a importação de matéria-
prima não selecionada trouxe
uma perda significativa na quali-
dade do chocolate brasileiro.”

Cacau rastreado
A Spali abriu uma unidade da
empresa, chamada Floresta do
Rio Doce, que compra o fruto de
produtores selecionados e produz
o líquor, que é a matéria-prima
principal do chocolate. “Sabe-

mos de onde veio a nossa fruta e
podemos rastreá-la”, diz Renato.
O mesmo ocorreu com o proces-
samento do cacau de origem no
Pará pela Floresta do Xingu, outra
unidade da Spali. A empresa fa-
brica o Diatt e as marcas Norcau,
Choclat e Vito, além de exportar
para países como Japão e Canadá.
Outra das empresas do grupo, a
Meller, é fabricante de equipa-
mentos para as indústrias, com
tecnologia desenvolvida especi-
ficamente para produção do lí-
quor de modo a preservar suas
qualidades sensoriais. ■ M.F.
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Burger King fecha acordo com 3G Capital
Sem uma oferta maior, o Burger King fechou ontem o acordo de
venda de suas operações para o fundo de investimentos 3G Capital.
O fundo ofereceu US$ 3,26 bilhões pela rede de lanchonetes, vice-líder
do segmento nos Estados Unidos, no último dia 2 de setembro.
A 3G Capital tem entre os sócios os brasileiros Jorge Paulo Lemann,
Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, alguns dos principais acionistas
da AB Inbev, maior cervejaria do mundo que controla a Ambev.
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Com o controle
da produção, os
sócios acreditam
que a qualidade
do chocolate
será garantida
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