
Sócio da chocolateria Cacau
Show, Alexandre Costa, prepa-
ra as caldeiras para adoçar sua re-
de em 2012. A previsão é abrir
200 novas lojas e aumentar 35%
do faturamento estimado em R$
531,3 milhões até o final de 2011.
A aposta de Alexandre será nas

regiões Norte e Nordeste. “Estas
são regiões potenciais de consu-
mo. É a China brasileira.”

A estratégia do empresário se-
rá focar em lançamentos de pro-
dutos voltados para públicos de
todas as classes.

Este ano, a Cacau Show, que
investe 3% de sua receita em
pesquisa e desenvolvimento de
novos chocolates, lançou 100
novos produtos e quer manter o
ritmo em 2012. Outra política
do empresário foi a aquisição de
parte de fazendas de cacau. A

Cacau Show comprou participa-
ção em três fazendas do norte
do Espírito Santo e prevê inves-
tir mais R$ 7 milhões na compra
de partes de duas fazendas, loca-
lizadas na Bahia e no Pará. “Va-
mos desenvolver mais produtos
com alto percentual de cacau. A
ideia é termos fermentação com
sistema exclusivo”, afirma.

Maior produção
Para abastecer a expansão no va-
rejo, estão sendo investidos R$
20 milhões na ampliação da fá-

brica localizada em Itapevi, inte-
rior de São Paulo.

A expansão irá aumentar em
20 mil metros quadrados, além
de novas máquinas e vai permitir
a ampliação de 25% da atual ca-
pacidade de produção de 20 mil
toneladas por ano. Anualmente,
a empresa produz 14 mil tonela-
das de chocolates. Em 2010, a Ca-
cau Show faturou R$ 385 mi-
lhões. A rede atualmente vende
seus chocolates em 1.099 lojas,
sendo quatro próprias localiza-
das no estado de São Paulo. ■

Treviso, cidade de cerca de 700
mil habitantes da região do Vê-
neto, no norte da Itália, é conhe-
cida por seus vinhos, por sua
gastronomia e também por abri-
gar indústrias como a De’Lon-
ghi, que faturou R$ 3,9 bilhões
em 2010 a partir da venda de
máquinas de café, liquidificado-
res, batedeiras e aparelhos de ar-
condicionado. Em março, o ita-
liano Antonio Ferraiuolo deixou
as belezas de Treviso para se mu-
dar para a caótica São Paulo, ba-
se da filial brasileira aberta em
2008, depois de anos de parce-
ria com a importadora M.Cas-
sab, que detém vários negócios
como a rede de lojas Spicy.

Como gerente-geral da
De´Longhi no Brasil, Ferraiuolo
planeja fechar 2011 com um fa-
turamento de R$ 39 milhões,
62,5% a mais que no ano passa-
do. Os passos dados neste ano
não são nada frente ao salto pla-
nejado pela empresa em 2012.

De uma tacada só, a De’Lon-
ghia vai concentrar seus esfor-
ços em três frentes: ampliação
das vendas de máquinas auto-
máticas de café para residên-
cias, produção local de apare-
lhos de ar-condicionado portá-
til, hoje importados da China,
e lançamento no Brasil da
Kenwood, marca britânica de
eletrodomésticos sofisticados
que terá como concorrente lo-
cal a KitchenAid, da americana
Whirlpool.

Só em ações de marketing a
De’Longhi vai investir R$ 5 mi-
lhões em 2012. O valor não in-
clui gastos com a fábrica e lojas
próprias no Brasil que a empre-
sa pretende abrir. “Nossa apos-
ta no país está só começando.
Há oportunidades como a cria-
ção de uma rede de lojas pró-
prias que começa em Brasília e
uma entrada mais agressiva em
lojas de presentes”, avisa.

Hoje, a De’Longhi está pre-
sente na Camicado e na Cleusa
Presentes. A partir de 2012, os
brasileiros poderão comprar li-
quidificadores e batedeiras da
marca Kenwood com cristais
Swarovski. Os produtos custo-
mizados devem ser encomenda-
dos. No Chile, a batedeira che-
gou a ser vendida por US$ 2,5
mil. O preço para o Brasil ainda
não foi definido.

O que se sabe é que todas es-
sas novidades devem ajudar a
De’Longhi a atingir R$ 50 mi-
lhões em vendas no próximo
ano no país, o que significa um
salto de 28,21% sobre o desem-
penho deste ano.

Café expresso
Embora grande parte do café
consumido no Brasil saia direta-
mente do coador para a xícara,
as vendas de máquinas de café
expresso avançam dois dígitos
por ano no país. A Nestlé com
sua Nescafé Dolce Gusto e Nes-
presso é considerada líder des-
te segmento.

Apesar de o modelo de máqui-
nas com cápsulas viver uma fa-

se de forte crescimento, os equi-
pamentos automáticos que pro-
movem a moagem de café na ho-
ra também avançam. E é neste
nicho que a De’Longhi preten-
de ferver no próximo ano.

A empresa acaba de lançar al-
gumas versões compactas do
produto, totalizando 10 mode-
los de máquinas automáticas.
“Nossa meta é vender 12 mil uni-
dades por ano”,

Para divulgar a marca e tam-
bém suas máquinas, a De’Lon-
ghi vai realizar um investimen-
to inicial de R$ 750 mil para
inaugurar sua primeira loja con-
ceito no país, em Brasília. A pre-
visão é de abertura em dezem-
bro. As próximas lojas chegam
em 2012, primeiramente em Ri-
beirão Preto e depois em São
Paulo, no segundo semestre.

Se de um lado as máquinas da
Nestlé soam como uma ameaça
aos produtos da De´ Longhi, de
outro a explosão nas vendas de
Dolce Gusto e Nespresso pode
beneficiar a empresa italiana,
uma vez que ela é a produtora
da versão Nespresso Lattissima,
para fazer leite, e também distri-
buidora de vários modelos de
máquinas em países como Espa-
nha, Itália, China e Rússia.

Como a Nespresso agora testa
o modelo de quiosque, o que de-
ve aumentar a demanda do pro-
duto no país em uma escala que
precisará de um parceiro para
cuidar da distribuição, Ferraiuo-
lo já vislumbra a oportunidade
de fechar parceria com a marca
no Brasil. ■
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Cacau Show promete mais 200 lojas em 2012
Novos pontos de venda devem
elevar receita em 35% em 2012.
Neste ano foi, de R$ 531,3 mi

De’Longhi traça plano
para ser a Arno chique

Thais Moreira
tmoreira@brasileconomico.com.br

“

A marca italiana de utilidades domésticas de alto padrão adota política mais
agressiva no país e já fala em construir fábrica e rede de lojas próprias no Brasil

HISTÓRIA

Ainda não definimos
o local da abertura de
uma fábrica em 2012.
É certo, contudo,
que a produção local
nos trará escala
e redução de preço

Antonio Ferraiuolo
Gerente-geral da De’Longhi

do Brasil

A história da Cacau Show
começou em 1988 com a
produção artesanal de
chocolates. O foco era a classe B.
Em 2003, a empresa iniciou
o processo de abertura de lojas
no varejo. Em 2008, com o
crescimento, passou a investir
em mídia. Hoje a rede tem 1.099
lojas e emprega 1.050 pessoas no
Brasil. A diversificação do público
também entrou no cardápio.

Ferraiuoloplanejavender 12mil
máquinasautomáticasdecafé
em2012eabrir lojas-conceito
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R$ 3,9 bilhões
FATURAMENTO GLOBAL EM 2010

CIFRAS DA DE’LONGHI

Fabricante italiana em 
rota de ascensão no Brasil

ÁREAS
DE ATUAÇÃO

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS 
E MANUAIS DE CAFÉ

AR-CONDICIONADO PORTÁTIL

ELETRODOMÉSTICOS SOFISTICADOS, 
COMO BATEDEIRA PLANETÁRIA 
E LIQUIDIFICADOR COM COPO
DE VIDRO E CRISTAIS SWAROVSKI

FATURAMENTO NO BRASIL, EM R$ MILHÕES
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