
inovação, valorização das pessoas e 
paixão. "A paixão é, definitivamen-
te, aquilo que nos move." 

Sorriso aberto, simples, e com 
uma enorme sede de conhecimen-
to, que o levou a estudar sobre cho-
colates na Bélgica, berço dos me-
lhores chocolateiros do mundo, e a 
percorrer há alguns anos o Ama-
zonas, para descobrir a história do 
cacau brasileiro. "Para mim, esse 
não é um negócio, é a minha vida, 
eu t rabalho há 23 anos, desde que 
eu t inha 17 anos de idade. Basica-
mente, com exceção dos domingos, 
foram todos os dias da maior parte 
da minha vida, e por essa paixão, 
eu procuro rea lmente conhecer 
p rofundamente tudo o que cerca 
esse universo." Embanews foi em 
Itapevi, conhecer um pouco desse 
empreendedor singular. 

Embanews: O início da Cacau 
Show foi contado em várias 
entrevistas e no seu livro. Pode 
nos falar de um fato marcante, 
que você considera como aquele 
que significou uma virada nos 
rumos da companhia? 
A l e x a n d r e Cos t a : Houve dois fa-
tos importantes no início da Cacau 
Show. Comecei a vender chocola-
tes de porta em porta, aos 17 anos; 
era a Páscoa de 1988, e consegui 
uma encomenda de 2 mil ovos de 
50 gramas. Só não sabia que não 
havia ovos desse t amanho dispo-
nível no mercado. A boa sorte me 
fez conhecer Dona Creusa, uma se-
nhora que se dispôs a me a judar a 
fazer os ovos, algo de que não t inha 
a mínima noção. Com 500 dólares 
emprestados do meu tio e a ajuda 
de Dona Creusa, consegui atender 
a entrega, e honrar o compromisso 
com o cliente. Isso foi muito mar-
cante. Consegui pagar o meu tio e 
com o lucro de cerca de 500 dólares 
iniciei a Cacau Show. Aí o negócio 
começou a andar , comecei a ven-
der de padaria em padaria, ataca-
dinhos, atacadões, supermercados, 
etc., a té que em 2001, 12 anos de-
pois, aconteceu a virada estratégica 
para a marca, o momento em que 
abrimos as franquias. A diferença 
é que quando vendemos chocolate 
para o varejo tradicional, entramos 
na casa do varejo. Quando você faz 
a sua loja, o cliente está entrando 
na sua casa. Passamos a ter con-
dições de contar a nossa história, 

Feita de cacau e 

p a i x ã o 
Assim é a história inspiradora de Alexandre Costa 
e da Cacau Show 

ua história está em entre-
vistas nos principais jornais 
e revistas, e nos livros que 
publicou. Aos 40 anos este 

bem sucedido empresário tem in-
contáveis experiências inspirado-
ras pa ra contar, que sempre nos 
revelam novas-facetas. 

Alexandre Tadeu da Costa fun-
dou a Cacau Show aos 17 anos, com 
a produção de trufas; hoje, aos 41 
anos, transformou-a na maior fran-
quia de alimentação do Brasil e na 
maior rede de chocolates do mun-
do em número de lojas, com 1.125 
lojas em todo o Brasil. A fábrica, 
erguida em Itapevi (SP), em 2006, 
possui 70 mil m2, sendo 37.500 m2 

de área construída, que está sendo 
ampliada para 55 mil m2, até o mês 
de julho, para a produção de 250 
tipos de produtos. Hoje, a Cacau 
Show se divide entre uma fábrica 
de chocolates e um negócio de va-
rejo, na definição de Alexandre. 
Recentemente, Alexandre foi elei-
to o Empreendedor do Ano 2011 
pela Ernst & Young Terço, o úni-
co brasileiro a representar o País 
no circuito mundial da premiação, 
que ocorreu em Mônaco, quando o 
empresário ficou entre os cinco fi-
nalistas dentre mais de 50 empre-
endedores de todo o mundo. 

A história toda está nos livros 'O 
Cacau é Show', e '1 Trufa e 1.000 
Lojas Depois', concebidos, o primeiro 
quando viajava em um trem numa 
manhã gelada de inverno europeu 
em visita a uma fábrica de choco-
lates. A empresa estava prestes a 
completar 20 anos de vida. O segun-
do livro celebra a abertura da milé-
sima loja da franquia, em 2010, em 
que narra as dificuldades e apren-
dizados ao longo do caminho, atra-
vés de suas maiores crenças: visão, 
disciplina, pés no chão, aprendizado, A ut
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de mostrar a experiência da Cacau Show 
de entrar em uma loja bonita, arrumada, 
cheirosa, com atrativo visual; este foi um 
grande momento. 

Embanews: O que o levou à decisão 
de mudar do varejo para a fran-
quia e o que mudou para a marca 
depois disso? 
Alexandre Costa: Na verdade, foi a 
pressão que o grande varejista fazia sobre 
nós. Eu não queria mais ficar vulnerável 
a grandes clientes que respondessem por 
fatias significativas do nosso faturamen-
to. Então eu preferi fazer a loja. Basica-
mente, a maior mudança foi o aumento 
do mix de produtos em um menor volume 
de produção para cada tipo. É um pouco 
mais trabalhoso mas conseguimos agre-
gar maior valor ao nosso produto. 

Embanews: Você começou a Ca-
cau Show muito jovem. Você sem-
pre teve a visão de onde a empresa 
chegaria, ou seu crescimento foi se 
dando passo a passo? 
Alexandre Costa: Na verdade, sempre 
digo que o chegar lá não existe; estamos 
sempre a caminho. Mas, eu sempre tive 
dentro de mim essa vontade de crescer 
muito, sempre fui bastante motivado 
para isso e sempre procurei me pautar 
pelos excelentes, pessoas que saíram do 
nada e construíram obras grandiosas. Sil-
vio Santos, Walt Disney, Steve Jobs são 
algumas das pessoas que me inspiram e 
sempre tive a convicção: se eles conse-
guem, eu também consigo. 

Eu sempre acreditei que a Cacau 
Show tem uma proposta de valor diferen-
ciada, porque vender chocolate bom e caro 
ou chocolate medíocre e barato, todo mun-
do faz. 0 difícil é fazer um bom produto e 
vender por um preço justo. Essa constru-
ção de valor eu enxerguei lá com 17 anos, 
quando encontrei esse nicho de mercado, 
de fazer um chocolate bom por um preço 
justo, quando ninguém fazia. Eu sempre 
acreditei nessa receita e sempre acreditei 
que é possível fazer as coisas, não base-
adas no 'achismo', mas nas histórias que 
os grandes líderes já trilharam. 

Embanews: E esse aprendizado se deu 
na prática? 
Alexandre Costa: Sim, totalmente, como 
dizem, aprendi na faculdade da vida. As 
vezes surgem os grandes problemas; aí 
digo: - me deem 5 minutos, eu nunca fui 
presidente de uma empresa desse porte 
e nunca tive esse problema. Vamos ten-
tar resolver, usando nossa experiência e 
capacidade. Acho que temos uma cultu-

"Eu dir ia sem medo de errar que a embalagem 

foi um dos grandes fatores de crescimento dessa empresa" 

ra bastante peculiar e me vejo como um 
líder peculiar, sem, no entanto, ter esse 
objetivo; eu simplesmente procuro ser fiel 
às minhas origens. Minha preocupação e 
meu compromisso é com o crescimento do 
negócio, para que seja sustentável a to-
dos aqueles que têm relação direta com o 
negócio, dos consumidores aos acionistas, 
passando pelos funcionários, fornecedo-
res e a sociedade. 

Embanews: No seu livro, você atri-
bui valor, entre outras coisas, ao 
aprendizado e à inovação. Qual é 
a importância dessas crenças para 
a empresa? 
Alexandre Costa: O aprendizado é uma 
questão que está muito ligada à humil-
dade, e só se aprende quando se acredita 
que não se sabe de tudo. E muito comum 
que ao progredirem na vida, as pessoas 
tenham convicções cada vez mais crista-
lizadas, e não estejam dispostas a ouvir 
outras opiniões. Esse é o primeiro passo 
para regredir. Eu acredito que temos uma 
cultura bastante aberta ao aprendizado, 
um interesse genuíno em conhecer o novo, 
simplesmente por acreditar que a vida é 
uma evolução. Muito modestamente, não 
há uma empresa que tenha crescido no 
mercado de chocolates no Brasil nos úl-
timos 20 anos como nós crescemos, mas 
temos que estar sempre abertos para o 
novo; essa é uma crença de vida. 

Embanews: Como a cultura da em-
presa é repassada para o seu pessoal 
e aos franqueados? 
Alexandre Costa: Isso é bem difícil, e 
vai se complicando à medida que a empre-
sa cresce. Estamos estruturando agora a 
Universidade Cacau Show, que vai ser o 
grande detentor de todo esse conhecimen-
to e de toda essa cultura e deverá começar 
a funcionar em 5 meses, no prédio que 
está sendo construído ao lado. Hoje em 
dia, estamos no corpo a corpo, tudo é mui-
to vivo, interativo, pois estamos vivendo a 
primeira geração dessa empresa. Ao nos-
so ver, estamos entrando, agora, em uma 
terceira fase da empresa, de transformar 
tudo em processo, inclusive implantando 
o SAP. Tivemos a fase heróica, em que 
fizemos acontecer, virávamos a noite para 
faturar mais e pagar as contas. Depois 
veio a fase de uma grande evolução, em 
que partimos de zero lojas para 1.000 lo-
jas, um crescimento muito rápido. 

A Universidade Cacau Show faz parte 
da terceira fase. Esse é um grande desa-
fio, como transformar o conhecimento em 
processo, e fazer isso sem perder a alma e 
as características. Saber o que nos trouxe 
até aqui e que se perdermos não evolu-
ímos. E tem aquela parte que também 
nos trouxe até aqui, mas se não abrirmos 
mão, também deixamos de crescer. É 
preciso saber separar o que é importante 
daquilo que temos que tirar da mochila, 
caso contrário não conseguimos continuar 
a subir a montanha; é um grande desafio. 

Embanews: Qual é o papel que a em-
balagem ocupa nos negócios da Ca-
cau Show, pois encontramos inclusi-
ve uma citação ao Prêmio Embanews 
em seu livro. 
Alexandre Costa: Eu diria sem medo 
de errar que a embalagem foi um dos 
grandes fatores de crescimento dessa 
empresa, porque eu sempre achei des-
de o começo que a primeira relação do 
consumidor com o produto é através da 
embalagem, que tem que ser bonita, com 
o preço adequado. Na segunda vez, o pro-
duto tem que ser bom. A maior prova do 
que estou falando é que tenho um desig-
ner há 15 anos na empresa, que era meu 
amigo do vôlei, que aliás ganhou alguns 
prêmios da embanews, o Rafa (Rafael 
Altavista Júnior — diretor de arte), e 
está no livro. Ele começou conosco des-
de o início, hoje, temos um departamen-
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to com seis designers, com um estúdio 
de fotografia, tudo feito internamente. 
Eu acompanho tudo de perto, inclusive, 
transformamos o fazer design em meta. 
Existe um número de embalagens para 
ser entregue. Porque ser art ista e fazer 
uma embalagem por mês é fácil; ser me-
díocre e fazer 100 embalagens por mês 
é fácil, o difícil é fazer 10 embalagens 
dignas de serem premiadas por mês. 

Embanews: E como se dá a sua rela-
ção com os seus fornecedores? 
Alexandre Costa: Nós somos um clien-
te em busca de soluções duradouras com 
os nossos fornecedores. Aliás, o nosso 
primeiro fornecedor de embalagem, a 
Celocorte, é nosso fornecedor até hoje. A 
primeira vez em que estive lá, tínhamos 
acabado de comprar uma máquina para 
embalar 80 bombons por minuto, usada, 
e o sr. João Batipietro, me falou, desse 
jeito: - menino, eu só posso fazer meio 
quilo de embalagem, mas vou te fazer 50 
quilos, porque eu vejo nos seus olhos que 
você vai muito longe. E hoje, nós somos 
o principal cliente do sr. João. Nós somos 
ligados em relações de longo prazo; aqui, 
nós não 'ficamos', nós casamos, para fazer 
bodas de prata, mas sem acomodações. 
Nós queremos que os nossos fornecedo-
res tenham os mesmos objetivos que nós 
temos: ser competitivo, ter excelência e 
oferecer o melhor custo-benefício. 

Embanews: Sabemos que acompa-
nha de perto as novidades tecnoló-
gicas participando de feiras inter-
nacionais. Como vê as principais 
tendências? 
Alexandre Costa: Somos uma empresa 
vanguardista em termos de tecnologia. 
Porque entendemos que a tecnologia é 
muito importante para o nosso negócio. 
Acredito que isso seja possível porque te-
mos um jeito simples de ser, sem muitas 
hierarquias. Isso faz com que possamos 
decidir e agir rapidamente em relação 
aos investimentos, algo que nem sempre 
é possível nas grandes multinacionais. 
Outro ponto é que quando comecei a 
empresa com os 500 dólares, eu tive que 
aprender a operar as máquinas, era pre-
ciso resolver a equação de vender barato 
um bom produto. No princípio, foi preciso 
por a mão na massa, na máquina, enten-
der de tecnologia, pois não havia outro 
jeito. As primeiras máquinas que com-
pramos tinham que ser muito versáteis, 
porque a mesma máquina tinha que fazer 
vários produtos diferentes, e hoje, passa-
dos 20 anos, tornou-se uma tendência 
mundial. O consumidor evoluiu, ele não 

"Eu sempre tive dentro de mim essa vontade de 

crescer muito, sempre fui bastante motivado para isso 

e sempre procurei me pautar pelos excelentes" 

quer só um tipo de bombom, ele quer com 
recheios diferentes, com embalagem para 
presente, etc., e nós já nascemos desse jei-
to. Estamos comprando um equipamento 
que é um caso de benchmarking mundial, 
e está sendo desenvolvido e patenteado 
por demanda nossa. Tecnologia é impor-
tante, porque o segredo da Cacau Show 
é fabricar como grande e vender como 
pequeno. o que faz com que tenhamos 
preço competitivo e, para isso, tenho que 
ter capacidade de inovação industrial. 

Embanews: O que requer mais de seu 
tempo e dedicação, hoje, produzir 

chocolates ou estar à frente de uma 
rede com mais de 1000 lojas? 
Alexandre Costa: O meu tempo hoje 
está em fazer gestão de pessoas, porque 
os processos estão bem claros. Há algum 
tempo entendemos que o nosso negócio é 
feito de uma indústria de chocolate e de 
um negócio de varejo, e é preciso dosar a 
atenção para ambos. 

Embanews: Como você trabalha as-
pectos da gestão como o relaciona-
mento com os seus diversos públicos? 
Alexandre Cos ta : Aqui, usamos muito 
a empatia, a capacidade de nos colocar-
mos no lugar do outro. Procuro mostrar 
pa ra as pessoas, sejam funcionários, 
f ranqueados , que todos têm a lguma 
coisa para melhorar e todos têm coisas 
boas. E para crescer de verdade, é pre-

ciso gas tar mais tempo nas coisas que 
eu tenho que melhorar, porque é assim 
que eu me cobro todos os dias. 

Procuro interagir com as pessoas, 
não tenho uma técnica, simplesmente, 
é preciso entender que todos são gente, 
todos querem ser melhores, que passam 
por bons e maus momentos, querem ser 
reconhecidos, incentivados. O que muda 
de uma empresa para outra são as pesso-
as. Prova disso é que em nossa empresa 
muitos saíram e voltaram. Temos aqui 
uma cultura de t rabalho duro, porque 
ninguém constrói uma história dessas 
se não houver uma dedicação adicional, 
pois é aí que surgem as idéias brilhantes. 
Não vai ser nas 44 horas semanais. E 
sabe por que as pessoas voltam? Porque 
não é fácil encontrar amor em outro lu-
gar, que sentimos quando se vive algo 
integralmente e de verdade, quando não 
é apenas mais um emprego, que troco 
amanhã e nada muda em minha vida. 
Isso não se encontra em todo o lugar. 

Embanews: Há planos para novos in-
vestimentos este ano? Em que áreas? 
Alexandre Costa: Para 2012, estamos 
construindo um prédio novo, aqui ao lado, 
que vai acrescentar mais 20 mil m2 de 
área construída, totalizando 55 mil m2. 
Devemos investir por volta de R$ 25 mi-
lhões no prédio e nos novos equipamen-
tos, que estão chegando, para iniciar as 
operações a partir de julho. 

Embanews: O que você sonha para 
o futuro? 
Alexandre Costa: Eu sonho que essa 
minha empresa, que esse sonho que eu 
criei seja um negócio sustentável, de uma 
forma muito ampla, para os acionistas, 
funcionários, franqueados, consumidores e 
para a sociedade, gerando beneficio social. 
Eu, pessoalmente, quero morrer evoluin-
do, provavelmente, vai ser trabalhando, 
porque trabalhar é uma forma de evoluir, 
quero inspirar pessoas, sem perder a hu-
mildade, e também ser inspirado por uma 
pessoa muito simples, não apenas pelos 
grandes, porque essa é a graça. Nós esta-
mos nessa vida pra ser feliz e cada dia que 
passou é um dia que passou. Eu tenho que 
ser feliz aqui, neste momento, enquanto 
estou contando esta história. 
www.cacaushow.com.br A ut
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http://www.cacaushow.com.br
Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 22, n. 264, p. 26-28, mar. 2012. 




