
Lojistas de chocolates têm ganhos com nichos 
Camila Abud 
 
Com a proximidade da Páscoa, as redes varejistas especializadas em vendas de chocolates 
aproveitam a demanda em alta para inclusive apresentar novidades em termos de produtos e 
conceitos. Assim, fica cada vez mais evidente a polarização da disputa no mercado, inclusive 
com caminhos distintos adotados pela concorrência, principalmente entre algumas das maiores 
bandeiras no mercado de franquias. 
 
Se pensar na polarização da disputa, é possível ver caminhos diferentes, e duplamente 
interessantes, entre a Chocolates Brasil Cacau, bandeira do grupo CRM que detém também a 
operação da badalada Kopenhagen, com enfoque maior na expansão e conceito de marca e 
lojas. Por outro lado, temos a gigante rede de doçarias Cacau Show, com mais de 1.000 
unidades no comércio brasileiro e tida como a líder mundial neste formato. Esta, começa a 
estruturar a sua produção de cacau no Espírito Santo, com a aquisição de três fazendas para a 
produção interna que pode seguir a busca de uma qualidade mais na linha gourmet. 
 
No caso da Chocolates Brasil Cacau, a demanda das classes emergentes fez nascer, e crescer, 
uma empresa com expectativa para lá de otimista com relação aos negócios deste ano. A 
empresa, inclusive, acaba de consolidar o lançamento de um novo modelo de loja. Desde a 
concepção da marca, com a palavra Chocolates incorporada ao nome da empresa, até uma 
mudança radical de visual, a proposta vem envolvida em um conceito mais jovem, afirma 
Renata Moraes Vichi, vice-presidente executiva do grupo CRM, ao DCI. 
 
Durante evento promovido ontem pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, 
Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), a executiva afirmou que a adoção de uma 
mudança de visual de loja já garantiu um ganho expressivo em termos de vendas. Houve um 
aumento médio de até 76% nas 15 lojas que mudaram a apresentação visual neste começo de 
ano, na comparação às que ainda mantém o layout tradicional. "Há uma demanda cada vez 
maior de conceito jovial, com cores claras. Vimos que as pessoas permanecem mais tempo em 
lojas que têm forte apelo do branco nas paredes, entre outros conceitos", ressalta Renata. 
 
Ainda de acordo com a VP da Chocolates Brasil Cacau, a previsão é o novo conceito de loja ser 
absorvido por toda a rede até 2014, sendo que as novas unidades a serem inauguradas já 
virão com o novo visual. Outro destaque do novo conceito de vendas vem com atenção ao 
olhar do consumidor. "Após seis meses de pesquisa a empresa resolveu que deveria adotar o 
branco com maior  ênfase de identidade, além de prateleiras verticais e produtos a granel na 
altura dos olhos. Houve, ainda, a divisão para identificação mais clara da área de cafeteria, 
com a divisão do balcão das prateleiras. "Resolvemos investir em uma identidade diferenciada 
dentro da própria loja", comentou a executiva da empresa. 
Com previsão de incremento de até 28% das vendas de Páscoa este ano, a rede também 
acredita que o calendário favorecerá. "Ano passado o período de Páscoa foi muito perto do Dia 
das Mães, o que não foi tão bom. Este ano será uma época mais fria, e mais distante da maior 
data sazonal do varejo. Será melhor", comenta a VP, que reforça ainda a venda das trufas 
como uma experiência que marcou toda a estratégia de vendas da empresa. 
 
Hoje, 40% do faturamento da rede advêm da comercialização de trufas, cuja campanha de 
preço foi criada em junho do ano passado para durar 75 dias, mas este item, com o sucesso 
de ter baixado o valor de R$ 1,60 para R$ 0,99, rendeu à companhia nada mais do que a 
comercialização de 13 milhões de unidades do produto. Algo inesperado para a rede, que ao 
perceber a demanda excelente com vendas para as classes emergentes resolveu estender a 
campanha até a Páscoa deste ano. "E mantemos também o cantor Daniel na campanha, por 
conta de uma comunicação mais popular", afirmou Renata. 
 
Líder mundial 
 
No caso da Cacau Show, tida como a maior rede de chocolates finos do mundo, com 1.125 
lojas em operação, e que prevê vender em suas lojas cerca de R$ 400 milhões nesta Páscoa, 
um crescimento de 28,7% em relação ao mesmo período do ano passado, a novidade foge da 
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questão expansão de rede. E nem poderia ser diferente, já que a empresa está absolutamente 
bem representada em termos de números de unidades, com meta, inclusive, de alcançar 1.200 
lojas até esta Páscoa. 
 
Para 2012, a novidade da grife de chocolates é apostar em áreas como "inovação e qualidade 
como diferenciais de seus produtos", como destaca Raquel Massagardi, gerente de Produto da 
empresa. Seria inclusive este o objetivo com a compra de três fazendas para a produção de 
cacau realizada pela companhia? Os empreendimentos estão localizados em Linhares (ES), e 
devem contar já neste ano com uma linha de produção de cacau de maior qualidade para 
produtos com finalidade em linhas gourmet, diz a assessoria da empresa. 
 
Segundo Raquel, o certo é que apenas para o período de vendas sazonais, a ideia é que sejam 
comercializadas 4,2 mil toneladas de chocolates, sendo 2,3 mil toneladas somente da produção 
da Páscoa, que traz 9 milhões de itens, entre ovos, coelhinhos, bombons e barras. 
"Investimentos em recheios como doce de leite, brigadeiro e produtos para comer de colher, 
com uma linha mais tradicional, mais retrô", crê. 
 
Para o presidente da Cacau Show, Alexandre Costa, as empresas, voltadas a produtos mais 
sofisticados ditam tendências no mercado de chocolates. "Somos o P&D (Pesquisa e 
Desenvolvimento) do mercado. É como se fôssemos a alta-costura do setor", disse, em 
referência aos lançamentos das marcas, que são copiados para a grande indústria. 
 
Com o ator Murilo Rosa como garoto-propaganda de uma estratégia audaciosa, a Cacau Show 
explora ainda sua nova campanha de Páscoa, que inclui dois filmes para TV e o prêmio de R$ 1 
milhão. Assinada pela agência Rede106, a campanha traz dois comerciais. Para concorrer ao 
prêmio apresentado no comercial, o consumidor precisará realizar compras de R$ 50,00 ou 
mais no mesmo tíquete, no qual haverá um código promocional. O cadastro poderá ser 
realizado no hotsite de Páscoa ou por SMS. Além do R$ 1 milhão, que será entregue em 
certificados de barras de ouro, os consumidores concorrerão a 4.620 ovos de Páscoa da linha 
Cacau Show e também a 1.155 ovos gigantes de 6 kg. 
 

 
 
Ofner aposta em 75 toneladas de vendas na Páscoa 
 
A Ofner, considerada uma das mais tradicionais confeitarias de São Paulo, atualmente com 20 
lojas em operação, também espera um excelente desempenho de vendas nesta época sazonal.  
 
A previsão da empresa é alcançar uma venda de 75 toneladas de produtos exclusivos para o 
período de Páscoa, sendo esse volume cerca de 5% a mais do que foi produzido no ano 
passado. "Com melhorias na qualidade dos produtos e das embalagens , a Ofner continua seu 
processo de crescimento na Páscoa", afirmou Laury Roman, que atua como diretor-comercial 
da empresa. 
 
De acordo com ele, este ano a Ofner resolveu que era momento de investir ainda mais em 
lançamentos. Tendência inclusive adotada em toda a indústria de chocolates, que terá uma 
avalanche de novidades este ano. No caso da Ofner, a empresa afirma ter reservado uma 
surpresa na linha especial de Páscoa que estará de cara nova, com embalagens diferentes para 
os produtos. 
 
Além disso, a empresa irá inaugurar este mês nova unidade no bairro da Mooca, na capital, e 
novo reduto de crescimento também no mercado imobiliário. Na região, inclusive, surgiu o 
Mooca Plaza Shopping, operação do grupo BrMalls, um dos líderes na área de administração de 
centros de compras no Brasil. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 8 fev 2012, Primeiro Caderno, p. A8. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.




