
MUITOS DOS brasileiros que se 

aventuram em abrir o próprio negócio 

sonham em realizar façanhas como a 

de Alexandre Costa. Em pouco mais 

de vinte anos, ele transformou uma 

pequena produção artesanal de ovos 

de Páscoa, aberta com 500 dólares, 

na maior rede de chocolates finos e 

numa das principais franquias do País. 

A Cacau Show produz mais de 14 000 

toneladas de chocolate por ano e conta 

atualmente com mais de mil lojas, 

gerando mais de 5 000 empregos dire-

tos e indiretos. Nos últimos cinco anos, 

seu faturamento saltou de 235 milhões 

para 1,2 bilhão de reais. 

O sucesso é fruto de uma enor-

me dedicação. Por muitos anos Costa 

submeteu-se a jornadas diárias de 

trabalho de dezoito horas, fabricando 

pessoalmente e vendendo seus choco-

lates porta a porta. Também dedicou 

muito tempo à criação das embalagens 

dos produtos, que, em sua opinião, 

"contribuíram e continuam a contribuir 

decisivamente" para o êxito da marca. 

"As embalagens vendem em primeiro 

lugar, antes da experimentação" afir-

ma o empresário. Apesar de a Cacau 

Show contar hoje com uma equipe de 

designers focada em packaging, Costa 

faz questão de opinar sobre cada pro-

jeto. Esse e outros detalhes sobre as 

estratégias e a trajetória da marca são 

contados por ele nesta entrevista. 

Um fator apregoado em todas 

as partes como vital para o bom 

desempenho comercial de produ-

tos em geral é a inovação. Em que 

aspectos a Cacau Show inovou no 

segmento de chocolate no Brasil? 

A Cacau Show democratizou o choco-

late fino para todas as classes, trazendo 

qualidade aliada a preços justos. Acre-

dite ou não, grande parte dos consumi-

dores tem receio de entrar numa rede 

de chocolates finos. Nossa proposta é 

oferecer chocolate de qualidade para 

consumidores das classes A, B, C... Pode 

colocar o alfabeto todo. Nossa intenção, 

que temos levado a cabo com sucesso, é 

democratizar o chocolate fino, permi-

tindo acessibilidade a todos os gostos e 

bolsos. Temos produtos de vários tipos 

e valores, temos chocolates em todas as A ut
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proporções. Se você, por exemplo, quiser 

um produto de luxo, temos o Intensida-

de Premium, composto por minitabletes 

com diferentes graduações de cacau. 

Por outro lado, você também pode levar 

somente uma de nossas trufas. Temos 

produtos e espaço para todo?. 

Qual a idéia central por trás da 

marca Cacau Show - isto é, que 

"mensagem" básica a marca procu-

ra transmitir? 

Poderia dizer que é uma união de men-

sagens: qualidade, democracia, inova-

ção e, claro, felicidade. 

Independentemente da qualidade 

dos produtos da marca, percebe-se 

que as embalagens da Cacau Show 

são muito atraentes. Que peso o 

senhor daria, num índice de 1 a 10, 

à influência das embalagens para o 

sucesso do negócio? 

O índice é 10. A embalagem vende em 

primeiro lugar, antes da experimenta-

ção do produto. Trabalhamos com duas 

vertentes: chocolates para consumo 

imediato e chocolates para presentear. 

A experiência tem de atingir e despertar 

todos os sentidos. Claro que se você 

for presentear o impacto tem de vir de 

todos os lados: no toque da embala-

gem, no design, nos motivos... 

Que exemplos recentes o senhor 

daria de embalagens inovadoras, 

que efetivamente contribuíram 

para o êxito de produtos da marca? 

Nossas embalagens têm estética e aca-

bamento de primeira linha. Na Páscoa 

deste ano, por exemplo, nossos ovos 

da linha tradicional receberam uma 

embalagem feita de filme plástico com 

soft touch, que muita gente, surpresa, 

achou que fosse de veludo. Essa emba-

lagem teve cores chamativas que davam 

todo o charme para o produto. Já na 

linha Dreams, nossos ovos são vendi-

dos em embalagens com suportes inter-

nos, para garantir a proteção da casca, 

e alguns da linha Premium parecem 

jóias em vitrines, com uma exposição 

do produto bem chamativa e original. 

Ouvimos dizer que, quando a 

empresa estava começando, o 

senhor ajudava a desenhar embala-

gens para os produtos. Ainda existe 

essa participação direta no proces-

so de criação e desenvolvimento dos 

invólucros? 

Sim. No começo eu fazia um pouco 

de tudo. Depois, contratamos pessoas 

responsáveis por essa área e formamos 

um departamento interno de criação 

de embalagens. O trabalho sempre foi 

feito em casa. Todas as embalagens são 

desenvolvidas internamente, por uma 

equipe de designers, e produzidas por 

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
. 

Text Box
Anúncio



um fornecedor nacional. Mas até hoje 

acompanho e aprovo, junto com a dire-

toria, todas as embalagens. 

Os franqueados contribuem para o 

desenvolvimento de novos produtos 

e embalagens? Aliás, as lojas fun-

cionam como meio de captação de 

ideias e demandas do consumidor? 

Com certeza. Somos uma empresa que 

abre espaço para ideias e inovações 

de todos os nossos clientes e fran-

queados. Sempre nos reunimos para 

discutir as preferências do consumidor 

e desbravar novos produtos e embala-

gens visando ao aprimoramento con-

tínuo da marca, sempre em busca de 

oferecer o melhor produto, serviço e 

atendimento. Meta estabelecida tem 

que ser objetivo cumprido. 

Quantas embalagens (em outras 

palavras, novos SKUs) são criadas 

por ano? E qual é o mix médio de 

cada loja da empresa? 

São cerca de 100 novos produtos cria-

dos a cada ano. Quanto ao mix de 

produtos, cada loja trabalha com apro-

ximadamente 160 SKUs. Esse número, 

porém, depende das campanhas cria-

das pela empresa. 

A empresa destina algum percentu-

al específico de seu faturamento a 

pesquisa e desenvolvimento (P&D)? 

Destinamos, mas prefiro não revelar 

qual é esse valor. Investir em pesquisa 

e desenvolvimento é o motor da ino-

vação, é o motor que permite um fluxo 

contínuo" de novos chocolates, sabores 

e embalagens. 

Embora comercializando seus pro-

dutos apenas em lojas com sua 

bandeira, o senhor certamente 

compara a apresentação de seus 

produtos com concorrentes nacio-

nais e estrangeiros. Quanto a estes 

últimos, diria que a qualidade da 

embalagem brasileira fica a dever 

às dos produtos estrangeiros? 

De forma alguma. Na realidade, acho 

que estamos muito à frente das mar-

cas estrangeiras nesse quesito. Temos 

Intensidade Premium: coleção de minitabletes 
apresentada, segundo Costa, "como joia" 

Ovos da linha tradicional t iveram 
neste ano envoltório com fi lme 
soft touch, de efeito aveludado 

Exemplos de embalagens criadas pela 
equipe da Cacau Show: apelo de nobreza 

não comprometeria preços acessíveis 
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boas embalagens não só no mercado 

de chocolates, mas em todos os outros. 

Ouvem-se diferentes histórias 

sobre a fundação da Cacau Show. 

Umas dizem que a empresa foi cria-

da por sua mãe, outras, que é obra 

sua, aos 17 anos de idade. Qual é 

verdadeira? 

Fui eu o fundador da empresa. Mas foi 

minha mãe, dona Vilma, com quem 

trabalhei por algum tempo venden-

do utensílios e outros produtos porta 

a porta, quem criou a marca Cacau 

Show. Aos 17 anos de idade, quando 

decidi empreender e ter meu próprio 

negócio, lembrei-me que minha mãe 

tentou incluir chocolates artesanais 

em seu catálogo de vendas, mas não 

deu certo. O fornecedor dos chocola-

tes não conseguiu honrar as encomen-

das de Natal e muitos clientes ficaram 

sem receber seus pedidos. Foi então 

que pensei: "Pronto! Está ai a minha 

oportunidade de vender algo que não 

faz parte do catálogo da minha mãe!". 

Comecei, então, a trabalhar como 

revendedor de indústrias de chocolate. 

Em 1988, vendi 2 000 ovos de Páscoa 

de 50 gramas para depois descobrir 

que o fornecedor não produzia nessa 

gramatura. Então, tive que me desdo-

brar para produzir e dar conta do que 

vendi. Disso nasceu a Cacau Show. 

Existe algum momento que o 

senhor considera especial na traje-

tória de sucesso da empresa? 

Diria que em 2010 conquistamos um 

desafio tremendo. Visualizei com sete 

anos de antecedência que a Cacau 

Show poderia ter mil lojas em 2010, 

como realmente acabou acontecendo. 

Tinha a intuição de que seria possível, 

mas só isso não bastava. Fomos buscar 

embasamento científico antes de defi-

nir nossa estratégia de crescimento. 

Investimos em políticas de qualidade 

e pesquisamos muito. Com compro-

metimento e o esforço gigantesco de 

todos, conseguimos ser a maior rede 

de lojas de chocolates finos do mundo, 

oferecendo a nossos clientes e par-

ceiros uma relação duradoura, com 

foco em crescimento, rentabilidade e 

responsabilidade socioambiental. 03 
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