
Mercado Impulsionadas pela Páscoa, marcas lançam mais de 90 itens; entre as apostas estão produtos voltados para crianças

por  Andréa  Va le r io

Foi dado o pontapé incial pa-
ra a Páscoa 2012. Mais de 90 

lançamentos foram anunciados 
na última terça-feira (7), no Sa-
lão de Páscoa organizado pela 
Abicab (Associação Brasileira da 
Indústria de Chocolates, Cacau, 
Amendoim, Balas e Derivados). 
Importantes frabricantes apre-
sentaram suas novidades, que de-
vem chegar aos pontos de venda 
em cerca de 15 dias.

A Top Cau, por exemplo, apos-
ta em produtos voltados para 
crianças. Entre as novidades, a 
coleção de miniaturas “Club Pen-
guin” e “As princesas”. De acordo 
com Alais Fonseca, gerente de 
marketing da companhia, com 
essa estratégia, a Top Cau espera 
crescer 6% este ano em re-
lação a 2011. Quanto à 
produção, a estimati-
va de crescimento é 
de 7%, o que equi-
vale a 8,5 milhões 
de unidades.

Já a expectativa 
da Cacau Show é ven-
der cerca de R$ 400 
milhões, o que equi-
vale a um crescimento 
de 28,7% em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado. O presidente da empre-
sa, Alexandre Costa, contou que 
serão produzidas 4,2 mil tonela-
das de chocolates, sendo 2,3 mil 
somente para a produção de Pás-
coa, que traz 9 milhões de itens, 
entre ovos, coelhinhos, bombons 
e barras, a serem comercializa-
dos. Entre os destaques, a Linha 
Gourmet, para comer de colher, e 
o Tutti Magia, dois ovos, um com 
casca de chocolate branco sabor 
banana e outro com casca de cho-
colate ao leite sabor laranja. 

Para divulgar os lançamen-
tos da marca, será veiculada 
uma campanha estrelada pe-
lo ator Murilo Rosa, que in-

-
ção, que vai dar ao ganhador  
R$ 1 milhão. Para concorrer, 
o consumidor precisará reali-
zar compras iguais ou acima de  
R$ 50,00 no mesmo tíquete.

A Arcor também escolheu 
uma personalidade para di-
vulgar sua campanha de 
Páscoa. O apresentador 
Rodrigo Faro, da TV 
Record, divulgará to-
dos os lançamentos. 
Entre os destaques, 
o Ovo Tortuguita For-
mato Lancheira e o Ovo 
Tortuguita Megafone e 
Gravador de Voz. Ainda 
direcionado ao público 
infantil, a companhia 
aposta nos ovos Patati 
Patatá e Turma da Môni-
ca. Segundo Ciro Maria-
ni, gerente de marketing 
de chocolates da compa-
nhia, a previsão da empresa 
é de crescer 20% no volume 
de vendas para a Páscoa de 
2012 que, atualmente, represen-
ta cerca de 20% do faturamento 
da companhia. 

Já a Garoto espera um cresci-
mento em vendas da ordem de 
5%, o equivalente a 20 milhões 
de ovos. A empresa, que é con-
trolada pela Nestlé, renovou para 
esta Páscoa 90% do seu portfólio. 
No caso da Nestlé, a grande no-
vidade  é o lançamento da Linha 
Gifting, com destaque para o ovo 
Kit Kat, o chocolate da compa-
nhia mais vendido no mundo, 
presente no mercado mundial há 
75 anos e que chega ao mercado 
brasileiro. Para este ano, a Nestlé 
espera crescer 20%. 

A Kraft, por sua vez,  produ-
ziu  27 milhões de ovos para esta 
Páscoa, dois milhões a mais que 
o comercializado em 2011. Entre 
as novidades, Ovo Comemorativo 
Lacta 100 anos, em homenagem 
ao centenário da companhia no 
Brasil. Para a campanha de di-
vulgação, o investimento cresceu 
70% em relação ao ano passado.

 

Fotos: DivulgaçãoFot

O Grupo CRM anunciou, durante a 
realização do Salão de Páscoa, pro-

movido semana passada pela Abicab 
(Associação Brasileira da Indústria de 
Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e 
Derivados) que uma das suas marcas, a 
Brasil Cacau, passa a se chamar Choco-
lates Brasil Cacau. A mudança faz parte 
de uma estratégia da empresa de fortale-
cer seu foco na classe C, target da marca. 
O grupo, que ainda detém a marca Ko-
penhagen e Dan Top, anunciou para a 
Páscoa cerca de 476 toneladas de  itens, 
28% a mais do que no ano passado. A 

Kopenhagen, por exemplo, terá 
61 produtos, sendo 17 novida-

des. Entre elas, o destaque é o Ovo La-
jotinha de colher. Os ovos 4 clássicos e 
Nhá Benta Clássicos reúnem: Lígua de 
Gato, Lajotinha e Chumbinho. Nhá Ben-
ta também é uma aposta da empresa. A 
marca ainda lança a Lebre de chocolate 
ao leite e a galinha de ovos de ouro, em 
louça branca.

Já a Chocolates Brasil Cacau chega 
com 32 produtos, com 15 lançamentos. 
A novidade são os ovos inspirados na 
culinária nacional, nos sabores de Pé de 
moleque, Caipirinha de limão, Cocada, 
Paçoquinha e Castanha do Pará. A mar-
ca também aposta nos ovos trufados. 
Para as crianças, a novidade são o Ovo 
Divertido e o Coelho de Chocolate ao lei-

te. A previsão do grupo é de que 2012 te-
nha um faturamento de R$ 590 milhões, 
23% superior ao do ano passado. 

No caso da Village, a aposta da empre-
sa para esta Páscoa são as crianças. Além 
da nova linha dos ovos de chocolate ao 
leite Scooby-Doo, a companhia apresen-
tou o Mini Bella Páscoa Village Patati Pa-
tatá, com gotas de chocolates, um produto 
lançado na Páscoa de 2011 e que retornou 
por conta do sucesso. 

MERCADO
Durante o evento, Getúlio Ursolino Netto, 
presidente da Abicab, aproveitou a opor-
tunidade para falar do crescimento do 
mercado. Segundo ele, as previsões para 
a Páscoa deste ano são as mais otimistas. 
Conforme informações da associação, em 

2011 houve um aumento de consumo de 
7% em relação ao ano anterior e foram 
produzidas mais de 18 mil toneladas do 
produto.

O vice-presidente de chocolates da 

a categoria é aspiracional e, nos últimos 

consumo. Atualmente, a média de consu-
mo no Brasil é de 2,2 quilos por pessoa 
por ano. Em São Paulo, este consumo 
chega a 3,8 quilos. Ainda sobre o merca-
do, Fonseca diz que, em 2011, houve um 
crescimento de 11% em relação a 2010, 
com uma produção de 390 mil toneladas.

De acordo com a Abicab, o Brasil é 
o  quarto maior fabricante de chocola-
tes do mundo, produzindo 46% do total 
anual.  AV
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 fev. 2012, p. 6.




