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Lílian Cunha

Houve um tempo em que Kope-
nhagen era sinônimo quase isola-
do de chocolate fino. A marca
continua firme como ícone da ca-
tegoria, mas tem agora concor-
rentes de peso ganhando espa-
ço. Chocolates como o suíço
Lindt, o português Jubileu e o
belga Guylian – que só podiam
ser apreciados se trazidos na ma-
la de viagens ao exterior – estão
agora na maior parte dos super-
mercados. A Kopenhagen, po-
rém, não se abala com essa inva-
são estrangeira. O importante é
que o brasileiro compre mais – e
melhores chocolates, segundo
Renata Vichi, vice-presidente
executiva do Grupo CRM, dono
da Kopenhagen.

“Há uma espécie de escada do
consumo de chocolates que co-
meça no supermercado, com as
marcas de varejo. Daí, o consumi-
dor passa a outros degraus, que
são as lojas especializadas e de-

pois sobe para as butiques de
chocolates finos, como a Kope-
nhagen”, diz a executiva.

Há dez anos, quando não havia
essa escada, como diz Renata, o
crescimento da Kopenhagen de-
pendia apenas da gula do consu-
midor das classe A e B. Mas a mar-
ca, mesmo ainda concentrada
em atender esse consumidor,
tem se beneficiado do cliente
que vem subindo degraus.

A Chocolates Brasil Cacau – re-
de com 134 lojas criada pelo gru-
po em 2008 para consumidores
da classe média em ascensão –
ajuda nessa escalada, com produ-
tos de qualidade superior ao dos
chocolates industrializados co-
muns, mas preços que vão de R$
1 ao teto de R$ 42,90. Na Kope-
nhagen, por exemplo, o item
mais barato é quase o preço do
mais caro na rede irmã.

“Antes da Chocolates Brasil
Cacau, faltava um degrau entre o
consumidor que comprava mar-
cas de varejo e o das butiques de
chocolates”, diz Renata. Agora, o
fluxo é contínuo. Os grupos de
consumidores das duas redes
continuam muito distintos. O da
Chocolates Brasil Cacau – que
concorre com a Cacau Show,
com 20 anos de mercado e mais
de mil lojas – é mais jovem e ain-

da está aprendendo a consumir
chocolates mais sofisticados.

O que acontece é que há uma
boa parcela deles aprendendo –
até que bem rápido – a perceber a
diferença entre os produtos. A
qualidade do chocolate muda
conforme o número de horas em
que ele é batido. Os produtos in-
dustrializados são batidos por
seis horas, em média. Os da Bra-
sil Cacau, por vinte e os da Kope-
nhagen, por 72.

Esses novos amantes de choco-
late de qualidade ajudaram a Ko-

penhagen a crescer bem acima
do mercado. Em 2011, quando as
vendas da indústria de chocola-
tes cresceram 12,5% em relação
ao ano anterior, as lojas da rede
venderam 22% a mais, excluindo-
se o resultado de unidades aber-
tas durante esse período.

Competição. “Quando lança-
mos a Brasil Cacau, havia uma
preocupação no mercado de que
uma marca iria canibalizar a ou-
tra, mas o que acontece é o con-
trário”, resume Renata. Para que

uma marca não roube clientes da
outra, a empresa toma o cuidado
de manter equipes distintas tra-
balhando para cada uma delas.
Brasil Cacau tem sua própria re-
de de franquias, seu próprio se-
tor administrativo, assim como
seu próprio time de marketing –
tudo separado da Kopenhagen,
que é o carro chefe do Grupo
CRM, responsável por 85% do fa-
turamento de R$ 495 milhões.
Manter as duas marcas indepen-
dentes não impede que uma
aprenda com a outra. “Essa é a

parte gostosa de trabalhar com
públicos diferentes”, diz Renata.

A campanha das trufas, lança-
da em junho do ano passado, é
um exemplo dessa aprendiza-
gem. Criada para durar 75 dias, a
promoção que baixou o preço
das trufas de R$ 1,90 para R$
0,99 acabou se estendendo por
nove meses e foi responsável por
50% da receita de vendas da Bra-
sil Cacau no ano passado. O su-
cesso foi tanto que a empresa
quer agora repetir a experiência,
com uma promoção semelhan-
te, colocando em oferta o doce
de marshmallow coberto com
chocolate Dinda (semelhante ao
Nhá Benta, da Kopenhagen).
Seu preço foi remarcado de R$
3,10 para R$ 1,99.

“Vimos que é legal fazer pro-
moções fora do período de Pás-
coa e de Natal, as duas únicas
épocas em que realizávamos
ofertas nas lojas Kopenhagen”,
diz Renata, que pela primeira
vez, em agosto do ano passado,
fez uma campanha “atemporal”,
com o chocolate Lajotinha. A tá-
tica deu tão certo que pela pri-
meira vez na história da empresa
o produto ultrapassou em sete
vezes as vendas do Nhá Benta,
item que é carro-chefe na Kope-
nhagen. Foram vendidas 685 mil
toneladas de Lajotinha em 2011.

“Vamos continuar essa estra-
tégia este ano”, acrescenta a exe-
cutiva, que pretende inaugurar
25 novas lojas até dezembro, to-
talizando 379 unidades. O cresci-
mento projetado para a Chocola-
tes Brasil Cacau é de 230 lojas
novas em 2012.

Kopenhagen sem
perder o charme

Naiana Oscar

Desta vez eles não chegaram em
caravelas - mas teriam lotado as
13 naus comandadas por Pedro
Álvares Cabral 512 anos atrás.
No ano passado, o governo brasi-
leiro concedeu 1.599 autoriza-
ções de trabalho para portugue-
ses – o dobro do ano anterior e
coincidentemente um número
muito próximo do que desem-
barcou aqui, de uma só vez, no
dia 22 de abril. O crescimento só
não foi maior do que o de vistos
concedidos a haitianos.

Essa nova onda de migração
tem trazido para o Brasil empre-
sários, investidores e executivos
super qualificados, que estão fu-
gindo de uma economia em co-
lapso, com uma taxa de desem-
prego que chegou a 15% no início
do ano. Isso explica por que o
sotaque português tem se torna-
do cada vez mais frequente nas
reuniões de negócios por aqui.

O empresário lisboeta Henri-
que Freire, de 44 anos, já não es-
tranha mais quando esbarra, por
acaso, em um conterrâneo, seja
num restaurante ou num encon-
tro com investidores. Ele che-
gou ao Brasil em outubro do ano
passado para inaugurar em São
Paulo a operação de uma das
maiores redes de fast food de
Portugal, a hamburgueria H3.

Sócio da empresa desde 2010,
Freire fez carreira no mercado
financeiro, como executivo de
fusões e aquisições de grandes
consultorias, como a KPMG. As-
sim que entrou no negócio, rece-
beu a missão de internacionali-
zar a rede – já que em Portugal
não havia mais para onde ir. “O
Brasil foi a alternativa óbvia”,
diz o empresário. “Em pouco
tempo, devemos ser maiores no
território brasileiro do que so-
mos em Portugal.”

No país de origem, aH3 (funda-
da em 2007 por um publicitário,
um advogado e um consultor
imobiliário) tem 38 unidades –
uma a mais que o Burger King.
No Brasil, já foram inauguradas
duas lanchonetes, ambas em
shoppings de São Paulo, no Mo-
rumbi e no Vila Olímpia.

Para trabalhar atrás do balcão,
os portugueses repatriaram 10
funcionários, filhos de brasilei-
ros que nasceram em Portugal.
Outras cinco unidades devem
abrir as portas nos próximos
dois meses, sempre em praças
de alimentação de shoppings,
uma das características da rede.
Com essas sete unidades em ope-
ração, a H3 deve chegar ao fim
deste ano com um faturamento

de R$ 20 milhões. Nas contas de
Freire, há espaço para mais 100
lanchonetes da rede no País.

Entusiasmo. É natural que os
portugueses estejam empolga-
dos com o mercado brasileiro,
afinal deixaram um país com
10,6 milhões de habitantes, em
crise, para explorar um mercado
com 190 milhões de consumido-
res, em crescimento. Nem mes-
mo os entraves burocráticos e fis-
cais parecem desanimá-los. “É
um mercado um bocadinho difí-
cil, é verdade, mas cheio de opor-
tunidades”, diz Freire. Ele conta
que quando chegou ao Brasil ti-
nha a expectativa de abrir a em-
presa em uma semana, mas teve
de esperar dois meses para con-
seguir o registro.

A H3 é uma marca portuguesa
que estendeu sua operação para
o Brasil. Mas há também exem-
plos de investidores que vieram
para iniciar um negócio do zero.
É o caso da recém-chegada Sto-
kArea, uma companhia que guar-
da móveis e outros objetos para
empresas e pessoas físicas. Ela
vem para concorrer com a Guar-
de Aqui, dona de três armazéns
em São Paulo, e desde o ano pas-

sado controlada pelo megainves-
tidor americano Sam Zell. Os
portugueses da StokArea não
dão detalhes da operação.

Hoje, 600 companhias com ca-
pital português atuam no territó-
rio brasileiro, segundo a Embai-
xada de Portugal. Algumas já es-
tão estabelecidas no País há qua-
se 40 anos, como o Grupo Espíri-
to Santo, ou vieram para cá na
década de 90, como o banco Ba-
nif e a Portugal Telecom, dona
da Oi. Depois das grandes corpo-
rações, agora a predominância é
de empresas pequenas e médias.
“É uma nova onda de migração”,
diz Manoel Tavares de Almeida
Filho, presidente da Câmara Por-
tuguesa de Comércio no Brasil e
do banco Luso Brasileiro. “Estão
chegando consultorias, audito-
rias, empresas de eventos, ativi-
dades que abrigam profissionais
muito bem qualificados mas que
não estão tendo oportunidade
em Portugal.”

Um caso emblemático é o da
consultoria americana de inova-
ção Strategos, que tem em Lis-
boa um de seus escritórios mais
antigos.Desde2000, os consulto-
res portugueses prestam servi-
ços pontuais (e à distância) para

empresas brasileiras, mas nunca
haviam se interessado em abrir
uma filial no Brasil.

A situação mudou no ano pas-
sado. Sem conseguir dar resulta-
dos para a matriz, em Chicago, o
escritório português pratica-
mente se mudou para São Paulo
– com clientes como a Fiat, a In-
terCement, da Camargo Corrêa,
e a Faber Castell. “Não há o que
fazer em Portugal se as empre-
sas estão concentradas em cor-
tar custos e não sobra dinheiro e
disposição para pensar o futuro
e inovar, que é o que oferece-
mos”, diz Miguel Cardoso Pinto.
Ele comanda o escritório de São
Paulo, com mais três portugue-
ses, um espanhol e cinco brasilei-
ros. Na Strategos de Lisboa resta-
ram apenas três consultores.

Conselhos. Quem chegou ao
Brasil um pouco antes, acaba ser-
vindo de conselheiro para os que
estão pensando em se aventurar
nestas terras. Graciano Garcia
estudou em São Paulo na década
de 80 e voltou há dois anos para
lançar a Fitout, uma desenvolve-
dora de shoppings brasileira cria-
da por três investidores portu-
gueses. “Já conheço tanto a capi-

tal paulista quanto conheço Lis-
boa”, diz, quase sem sotaque.

Praticamente toda semana,
ele recebe telefonemas de portu-
gueses que querem ganhar di-
nheiro no Brasil. “Eles chegam
muito entusiasmados, acham
que vão rapidamente se instalar
por aqui e fechar negócios, mas
desconhecem a cultura brasilei-
ra”, afirma o executivo. A primei-
ra lição que ele costuma dar aos
conterrâneos é a de que um
“sim” no Brasil nem sempre é
mesmo um “sim”. “Em Portugal,
se um empresário não quer fazer
negócio ele deixa isso bem claro
já na primeira reunião. O brasilei-
ro não sabe dizer não e passa
uma falsa impressão de que fi-
cou interessado.”

O diretor executivo da Fitout
e sua equipe de três portugueses
aprenderam isso na marra nego-
ciando terrenos para construção
de shoppings. O projeto mais
avançado, na cidade catarinense
de Itajaí, só foi aprovado há três
meses. “Falar a mesma língua e
ter uma história em comum nos
dá a falsa sensação de chegar em
casa”, diz Garcia. “Quando na
verdade chegamos num merca-
do desconhecido.”
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● Migração

600
empresas
com capital
português
estão em
atividade
no Brasil

Para fugir da crise na Europa, portugueses desembarcam no País com negócios que vão de lanchonetes a shopping centers

1599
portugue-
ses tiveram
autorização
do governo
brasileiro
para traba-
lhar no País
em 2011.
É o dobro
do ano
anterior

O redescobrimento do Brasil

Como a rede de
chocolates que vende
para as classes A e B
conseguiu ganhar
mercado na baixa renda

Fast-food.
O lisboeta
Henrique
Freire trouxe
para o Brasil
uma das
maiores
redes de
lanchonetes
de Portugal,
a H3

Atemporal.
Para atrair
clientes,
promoções
deixaram de
ocorrer
apenas no
Natal e na
Páscoa
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 maio 2012, Negócios, p. N3.




