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Terceiro maior produtor de chocolates no mundo, o Brasil também é o País com a segunda 
maior Páscoa em vendas - atrás da Inglaterra. A um mês da Páscoa e apostando no potencial 
de consumo dos brasileiros, a Abi-cab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, 
Cacau, Amendoim, Balas e Derivados) reuniu na última terça-feira (15) os principais 
fabricantes do setor em evento para apresentar novidades. Entre os destaques, estão o 
incremento da produção entre 5% e 40%, a renovação das embalagens, lançamentos e 
investimento em comunicação. Os ovos de Páscoa estão, em média, 3% mais caros este ano. 
 
A Garoto informou que investiu R$ 12 milhões em comunicação e ações no ponto de venda 
(PDV), com desenvolvimento da WMcCann, para divulgar seus ovos de Páscoa. "Decidimos 
focar nosso investimento no PDV porque, no caso da Páscoa, é nas prateleiras que 90% dos 
consumidores decidem a compra. Eles andam em média por cinco minutos entre elas", 
comentou André Barros, gerente de marketing da Garoto. Segundo o executivo, a Garoto 
aumentou em 5% sua produção este ano, num total de 20 milhões de ovos e com 
investimento de R$ 3 milhões em produção. Uma novidade é o ovo em formato retangular, 
reproduzindo a tradicional Caixa Amarela de bombons. 
 
A Cacau Show, que este ano está com 60 produtos para Páscoa e 16 lançamentos, também 
informou investimento de R$ 12 milhões em campanha multimídia com trilha sonora criada 
pelo maestro João Carlos Martins e ações de marketing. "Vamos estar em quase todas as 
mídias, para falar com todo tipo de consumidor", ressaltou Stefenson Soalheiro, gerente de 
marketing da Cacau. Para a Páscoa 2011, a fabricante estima uma produção superior a 13 mil 
toneladas de chocolate, um número 40% maior do que no ano passado. Em 2010, a Cacau 
Show faturou R$ 1 bilhão. 
 
A Lacta, da Kraft, líder no mercado e com 36% de participação na Páscoa 2010, apresenta 50 
produtos para o período, num total de 25 milhões de ovos - em 2010 esse montante foi de 23 
milhões. A marca também está com campanha de mídia, desenvolvida pela Ogilvy. "O Sonho 
de Valsa é nossa marca mais importante e a campanha será focada nele", contou Eduardo 
Caldas, diretor de marketing de chocolates da Kraft. De acordo com o executivo, o 
investimento em comunicação para divulgar a Páscoa da Lacta será 10% maior do que no ano 
passado. Entre os lançamentos destaque para a linha Delice. 
 
Outra marca que está apostando na força da mídia para divulgar seus produtos nesta Páscoa é 
a Bel Chocolates. A fabricante está com campanha de TV, material para PDV e hotsite tendo 
Palmirinha Onofre como garota-propagan-da. "A comunicação é que faz a diferenciação do 
produto, porque qualidade a gente busca", comentou Carlos Alberto Diamantino, diretor da 
companhia. A criação da campanha é da Quest Comunicação, de Assis, interior de São Paulo. A 
empresa também estima crescimento de 10% na Páscoa 2011. Uma das novidades da Bel é a 
reformulação da linha Cobertop. 
 
A Abicab informou que na Páscoa 2010 os fabricantes brasileiros produziram 25 mil toneladas 
de ovos. "Ainda estamos vendendo, não dá para saber se vamos ultrapassar. Mas devemos 
manter a média de crescimento dos últimos cinco anos, que é de 10%", disse Getúlio Ursulino 
Netto, presidente da associação. A Páscoa é um dos períodos mais importantes para o 
segmento de chocolates e corresponde a 30% do total de vendas no ano. 
 
A Arcor informou que a expectativa de negócios nesta Páscoa é de um crescimento de 10% 
nas vendas. Ao todo, a marca apresenta 28 ovos de Páscoa e dois chocolates em formato de 
camisa de time de futebol com as licenças dos clubes São Paulo e Corinthians, que fazem parte 
da linha Fanáticos do Futebol (veja texto nesta página). 
 
A Nestlé, que comemora 90 anos de Brasil, estima crescimento de 5% nesta Páscoa. A marca 
mantém para o período o conceito "Chocolovers", criado pela JWT, e terá campanha de 
internet e ações no PDV. "A Nestlé é top of mind na categoria chocolates e esse conceito 
expressa a paixão das pessoas por chocolate", disse Ricardo Bassani, gerente de marketing da 



companhia. A fabricante apresenta, entre os lançamentos, a linha gifting (para presentear), 
como o ovo Suflair. Ao todo, são 40 produtos inspirados pelo mote "Chocolover". 
 
Na linha colombas, a Pandurata, grupo que controla Bauducco, Visconti e Hershçys, estima 
aumento de 12% nas vendas este ano. Já o Grupo CRM, com as marcas Kopenhagen, Brasil 
Cacau e Dan Top, prevê crescimento de 34% em relação à última Páscoa. São 28 lançamentos 
entre ovos, bombons e tabletes de chocolate. 
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