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Ochocolate é uma das guloseimas mais 
desejadas e democráticas que existe no 
mundo. Tanto homens, como mulheres, 

crianças ou idosos consomem, com prazer, es-
sa delícia que vem, a cada ano, conquistando 
maior espaço nas gôndolas e excelentes ven-
das nos supermercados. 

Para quem não conhece a história do cho-
colate, ela é muito antiga e “remonta a 1.500 
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Sabor democrático e 

O CHOCOLATE
OFERECE BOAS

OPORTUNIDADES
O ANO INTEIRO, 

MAS É NA
PÁSCOA O 

PONTO ALTO DO
ANO. APROVEITE

Fátima Peres

A.C. (antes de Cristo) e além da civilização 
Olmeca, que foi a primeira a aproveitar o fruto 
do cacaueiro. Há evidências arqueológicas que 
comprovam o seu uso pelos Maias, Toltecas 
e Astecas. Era ingerida sob forma de bebida 
pelos sacerdotes em rituais religiosos. 

E já foi tão valioso que suas sementes já 
serviram também como moeda corrente para 
troca de mercadorias. Cristóvão Colombo foi 
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rentável
quem descobriu o cacau para a Europa, quando 
de sua quarta viagem ao Novo Mundo, por 
volta de 1502.

MUITAS OPORTUNIDADES
E não só a Páscoa, que esse ano será co-

memorada no dia 24 de abril, como o Dia dos 
Namorados, Dia das Crianças e Natal são datas 
dentro do calendário sazonal que podem ser 
muito bem aproveitadas pelo empresário su-
permercadista com objetivo de atrair clientes 
e boas vendas. 

Mas você está preparado para atender à 
demanda dos consumidores? Já planejou suas 
compras, suas estratégias de venda? Contratou 
ou treinou seus funcionários para ajudá-lo a de-
corar a loja para a primeira data comemorativa 
do ano, a Páscoa? Pois bem, se ainda não cum-
priu nem mesmo esse pequenino check list, é 
melhor se apressar e não perder mais tempo. 

R$ 7 BILHÕES
Só para se ter uma idéia, o aumento do 

consumo de chocolates no Brasil tem apresen-
tado dados muito significativos, ano a ano, e 
em 2009 ele foi de aproximadamente 266.600 
toneladas, indicando vendas da ordem de R$
7 bilhões.

A estimativa é de que no ano de 2010 esse 
número tenha fechado com um acréscimo de 
10% (dados ainda não foram divulgados pela 
indústria) e que em 2011 não deverá ser mui-
to diferente. Segundo a Associação Brasileira 
da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim,
Balas e Derivados (Abicab), o Brasil é hoje o 
quarto maior produtor do mundo de chocolates 
(497 mil toneladas) perdendo apenas para os 
Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido.

O consumo per capta chega a 2,4 quilos por 
ano. As mulheres são as que mais consomem 
o produto entre os chamados “chocólatras”, 

Consumidora se 
abastece sob a parreira 
de ovos de Páscoa em 
hipermercado em Belo 
Horizonte; as mulheres 
são as líderes no 
consumo de chocolate 
mas o hábito cresce 
também entre os 
homens
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cerca de 55% do total. E, aproximadamente 
67% da população brasileira comem algum tipo 
de chocolate. 

LANÇAMENTOS
Pensando nesse grande mercado, as indús-

trias brasileiras estão investindo em novos pro-
dutos e grandes lançamentos para a primeira 
data comemorativa que se aproxima. A Kraft 
Foods Brasil, proprietária da marca Lacta, por 
exemplo, vai colocar à disposição do consumi-
dor 50 tipos de ovos de Páscoa, sendo 16 no-
vos lançamentos em sabor, tamanho e formato 
nas linhas, infantil e adulto para 2011. 

A Top Cau que também prevê crescimento 
nas vendas aumentou sua produção em 10% 
em relação ao ano passado para atender à de-
manda.  De acordo com a assessoria de impren-

sa da empresa, a Top Cau contratou mais 720 
funcionários temporários e 1 mil promotores de 
vendas para todo o Brasil. “Estamos trabalhan-
do a todo vapor. Produzimos, em média, 100 
mil ovos todos os dias. São aproximadamente 
600 mil ovos por semana”, afirma a gerente de 
produção, Patrícia Onakado. 

Já a indústria Pandurata, representante das 
marcas Bauducco, da Visconti, uma das mais 
tradicionais do País, e a Hershey’s, líder no 
mercado de chocolates, balas e confeitos na 
América do Norte, aposta em consumidores 
que buscam por alternativas aos ovos de cho-
colate.

A tradição das colombas da Bauducco e 
Visconti e o portfólio de chocolates Hershey’s 
formam um mix de produtos completo e di-
ferenciado para a data. O grupo espera um 
crescimento de 12% na produção e vendas de 
colombas e de chocolates. Entre seus novos 
produtos estão 13 opções de bolos com fru-
tas cristalizadas ou gotas de chocolate e nove 
itens da categoria de chocolates que vão de 
novidades em formato e sabor, a embalagens 
exclusivas para presente. 

A Cacau Show é outra indústria e brasileira 
que pretende apresentar diversas novidades. 
São mais de 60 itens entre chocolates com Zero
Açúcar e Zero Lactose, uma linha exclusiva as-
sinada pelo artista plástico Luciano Martins, 
chocolates que explodem na boca e trazem 
os personagens do Kung Fu Panda, além da 
linha Dreams, famosa pelo recheio de trufa, 
que chega esse ano com dois novos sabores 
Napolitano e Coco e estão entre os destaques 
da rede para a data, que prevê produzir mais de 
8 milhões de itens.

E a suíça Nestlé vem investindo continua-
mente em pesquisas com o objetivo de ofere-
cer cada vez mais, produtos saudáveis e que 
superem as expectativas do consumidor. Sem 
revelar quais serão suas novidades para esta 
Páscoa, a indústria acredita que o poder de 
renda das classes mais baixas tem aumentado, 
devido ao acesso ao crédito e aumento de 
trabalhadores.

O sortimento de 
chocolates é um 
dos mais variados 
à disposição, 
permitindo bom giro 
durante todo o ano
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Como consequência, faz com que cresça a 
busca por uma maior variedade de produtos. 
Portanto, acreditam que a Páscoa será bem 
mais farta. Para esse ano, a Nestlé irá dispo-
nibilizar diversos materiais de divulgação nos 
pontos de venda, como displays e cartazes. 

BOA EXPOSIÇÃO
Vale ressaltar que uma boa exposição é fei-

ta por meio de um mix completo de produtos, 
com opções de escolha, conveniência e serviço 
aos consumidores, por meio de itens conso-
lidados, marcas fortes e ainda, as novidades. 
Algumas recomendações são fundamentais 
para garantir a venda do produto: visibilidade, 
preço, variedade e utilização de materiais de 
marketing no ponto de venda. 

Tanto otimismo assim com vendas de cho-
colates na Páscoa não contaminou somente as 
indústrias para 2011 mas também empresários 
supermercadista que já começam a pensar es-
tratégias de comercialização e extrair o melhor 
da data que se aproxima. 

CRIANDO SONHOS
Para o consultor do G10, Renato Triguei-

ro, por menor que seja o ponto de venda, o 
supermercadista deve agir como se fosse um 
grande empresário, criando sonhos e emoções 
em suas ações promocionais. Claro, tudo den-
tro da sua realidade. Porém, alerta o consultor, 
“toda a promoção é importante, mas tem que 
ser planejada, com objetivos bem definidos 
para que se possa obter os resultados espe-
rados. Não existe promoção errada, existe sim 
promoção mal planejada, sem um objetivo bem 
determinado”.

Trigueiro até sugere uma estratégia: “de re-
pente o empresário pode dar de brinde um coe-
lhinho de chocolate para o seu cliente e em troca 
ganhar um aumento de fluxo de pessoas dentro 
da loja. Consequentemente aumento nas ven-
das. Dependendo de como a ação é planejada 
ela pode sair barata para o empresário”. 

Outra dica do consultor é o cross mer-
chandising, ou venda casada, como é mais 

conhecida a estratégia. Ou seja, o produto sai 
de seu ponto de origem e vai de encontro a 
um produto ao qual ele tenha uma afinidade, 
como por exemplo, colocar aquelas fôrmas de 
fazer ovos de Páscoa, próximas às barras de 
chocolate in natura.

Outra grande idéia é destacar os ovos e 
chocolates diet no ponto de venda, pois existem 
milhões de brasileiros acometidos pelo diabetes 
ou com problemas ligados ao consumo de açú-
car. Porém esta estratégia somente dará certo, 
lembra Trigueiro, se realmente esta exposição 
de diets for bem destacada, para que o público 
consumidor deste tipo de produto seja induzido 
por uma compra consciente e por impulso.

DECORAÇÃO
Além de todas as estratégias, previamente 

planejadas com muito cuidado e na ponta do lá-
pis, Rogério Trigueiro também é de opinião que 
grandes cenários que podem contar uma his-
tória ainda é um chamariz para atrair clientes. 
“Nestas datas comemorativas o empresário 
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tem que promover a emoção para que o cliente 
entre no clima desta comemoração. Trabalhar 
os sentidos sensoriais humano é importante, 
como a audição (com uma música ambiente), 
o odor (com o cheiro bem agradável), o tato e a 
visão (que permitem o contato do cliente com o 
produto) e o paladar (trabalhar a degustação).  

Porém o consultor do G10 é categórico ao 
afirmar que: “qualquer ação promocional de-
senvolvida dentro do ponto de venda é positiva 
desde que esta ação seja bem planejada, com 
objetivos muito bem definidos”. 

NA PARREIRA
A expectativa dos hipermercados Extra, que 

pertencem ao grupo Pão de Açúcar, são as 
melhores possíveis para 2011 no que se refere 
à venda de chocolates, principalmente com a 
aproximação das comemorações da Páscoa. 
Em linhas gerais, o sortimento regular de cho-
colates pega carona na venda de Páscoa.

De acordo com informações da empresa, 
no início da montagem da parreira, onde os 

A seção de padaria 
também pode 

aproveitar o fascínio 
que o chocolate 

exerce nos brasileiros
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consumidores de ovos ainda estão pesquisando 
e definindo sua escolha, há uma forte venda 
dos tabletes, confeitos e demais itens da linha 
da bomboniere. Nesse período também eles 
sofrem uma boa exposição no ponto de venda. 

As caixas de bombons, por exemplo, co-
meçam a ser vendidas em volumes mais altos 
quanto mais se aproxima a semana da Páscoa. 
A expectativa de crescimento em vendas para 
estes itens, segundo a assessoria de imprensa 
do Extra é de 15% no período de Páscoa em 
comparação ao mesmo período de 2010.

O hipermercado Extra conta com uma pes-
soa exclusivamente para pensar em toda a sa-
zonalidade da Páscoa. Desde montar as parrei-
ras no corredor de entrada da loja e nos outros 
corredores até não deixar faltar produto nas 
gôndolas e locais de exposição. Os ovos de-
vem estar sempre em condições ideais (espe-
cialmente temperatura), pois eles representam 
cerca de 60% do volume total de chocolates 
comercializados pela rede. 

Só para se ter uma idéia, no ano passado 
o Extra vendeu, em suas lojas, aproximada-
mente 2.100 toneladas de chocolates. Um dos 
itens que mais vem ganhando destaque é o 
importado que, segundo a empresa, mais que 
dobrou em vendas. Mas não é só na Páscoa 
que o supermercadista pode melhorar seus 
negócios com chocolate. Para o Extra, existem 

ainda dois outros grande períodos em que há 
um pico nas vendas do produto, ou seja, no In-
verno – que conta com pelo menos dois meses 
de boa comercialização – e o Natal. Por isso, o 
empresário não pode se distrair e se esquecer 
dos negócios dessa categoria. 

NA VIZINHANÇA
Mesmo considerando-se como um peque-

no supermercado de conveniência, o Empório 
Quintal, localizado em Belo Horizonte e com 
aproximadamente 400 metros quadrados 
de área de vendas e cinco checkouts é um 
exemplo de empresa comprometida com seus 
clientes e vizinhos. Não deixam de atendê-los 
em suas necessidades imediatas e, ao mesmo 
tempo, provocam o encantamento daqueles 
que o frequentam. 

Durante o período que antecede à Páscoa, 
são os próprios funcionários que cuidadosamen-
te preparam a loja posicionando estrategica-
mente os ovos e chocolates. Silma Matos Araú-
jo, responsável pelo Empório Quintal conta que 
a Páscoa é o período do ano que mais vendem 
chocolates e o ovo ao leite é o item que tem me-
lhor aceitação do público. “Somos basicamente 
uma loja de conveniência, não temos venda
expressiva, mas o que temos é apenas o básico 
para satisfazer um pequeno publico”, afirma a 
executiva.

A criatividade dos 
fabricantes está 
sempre presente 
e chega até a uma 
outra paixão dos 
brasileiros que é o 
futebol; as crianças 
também adoram 
chocolate

Text Box
Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 16, n. 184, p. 10-16, mar. 2011. 




