
Brasil Cacau adota política de preços do Habib's 
Lílian Cunha  
 
Trufas a R$ 0,99 esquentam disputa com a Cacau Show  
 
Há pouco mais dois anos, o Grupo CRM, dono da rede de chocolaterias Kopenhagen, lançou 
uma segunda marca no mercado, a Brasil Cacau. A estratégia era atender os consumidores 
das classes B e C, justamente o foco da Cacau Show, a maior rede de chocolaterias do país. A 
disputa entre as duas, até agora, parecia morna. Mas a partir de hoje, a competição deve 
esquentar. A marca lança hoje uma campanha à moda Habib's - a rede de fast food que vende 
esfirras a R$ 0,85. A ideia é quadruplicar o volume de vendas de trufas de chocolate, baixando 
o seu preço, de R$ 1,50 a R$ 1,90, para R$ 0,99.  
 
"É quase o preço de custo da trufa, que tem 30 gramas e está disponível em 15 sabores", diz 
Renata Vichi, vice-presidente executiva do Grupo CRM. "Queremos que o consumidor perca a 
inibição inicial por não conhecer a marca e entre nas lojas", diz ela, que também colocará 
vendedoras na porta das lojas distribuindo pedacinhos de chocolates como degustação.  
 
Hoje, a Brasil Cacau tem 1 loja própria e 122 franqueadas, das quais dez abertas este ano. Em 
2010, as vendas da rede somaram R$ 15 milhões e a meta agora, é chegar a R$ 22 milhões 
com um total de 180 pontos de venda. Considerando as inaugurações desde o início do 
sistema de franquias em janeiro de 2009, a média é de uma loja aberta por semana.  
 
É bastante, mas a comparação com a rival Cacau Show chega a ser discrepante. Com 22 anos 
de mercado - oito anos no sistema de franquias - a Cacau Show chegou a 1.043 lojas e R$ 387 
milhões em vendas em 2010. Os planos para 2011 são de alcançar 1200 lojas e crescimento 
de vendas de 55%. 
 
"Nosso concorrente está há muito mais tempo no mercado, mas confiamos na qualidade de 
nossos produtos", diz Renata. "Por isso, nossa campanha chega a ser provocativa, com um 
'slogan' que diz: 'pode comparar'", afirma ela.  
 
O investimento do grupo na campanha é de R$ 2,5 milhões, fora os R$ 15 milhões aplicados 
na compra de uma máquina capaz de produzir cerca de 800 quilos de chocolates por hora, 
principalmente trufas.  
 
O cantor Daniel será o garoto-propaganda da chamada "temporada da trufa", que vai até 21 
de agosto. Nos 73 dias dessa temporada, a Brasil Cacau espera vender 2,4 milhões de trufas, 
que tinham preço variando de R$ 1,50 a R$ 1,90 conforme a praça. 
 
"Os R$ 0,99 são um preço-convite ao consumidor, que muitas vezes acha que na chocolateria 
as coisas custam mais caro que na padaria e no supermercado. Queremos mostrar que não. 
Temos 120 itens na linha e o mais caro custa R$ 39", afirma a executiva.  
 
Por que não, então, usar o nome Kopenhagen para dar aval à marca Brasil Cacau? "Não 
funcionaria nem para a Kopenhagen, que costumo dizer que é a da Louis Vuitton dos 
chocolates, nem para a Brasil Cacau, uma vez que a maior parte dos consumidores da 
segunda marca nem conhece a primeira. Não há um desejo aspiracional", afirma.  
 
Alexandre Tadeu da Costa, fundador da Cacau Show, não se intimida com os esforços da 
concorrente. "Estamos crescendo a um ritmo alucinante", diz ele, que não revela o quanto 
investe em marketing.  
 
"Posso dizer que a verba é 35% maior que a de 2010 e nos colocará entre os 100 maiores 
anunciantes do país", afirma Costa. Para ele, a maior rival de sua empresa ainda é a 
Kopenhagen, a marca mais luxuosa do Grupo CRM, hoje com 282 lojas (sendo 259 franquias).  
 
"Somos largamente a líder de mercado. Basta ver que nossa rede é quase quatro vezes maior 
que a deles", diz, acrescentando que sua linha de produtos chega a 300 itens e seus preços 



variam de R$ 0,70 a R$ 120. O mais barato, no caso, não é uma trufa. Mas um minibombom, 
de 13 gramas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 jun. 2011, Empresas, p. B5. 


