
O boom da 
Páscoa 

A Páscoa é a data mais im-
portante do ano para a 
indústria de chocolates. 
E o período pós-Carnaval 

é marcado como o início da comer-
cialização de ovos de chocolate nos 
pontos de venda do País . Es te ano, 
11 empresas do setor apresentam 
mais de 100 lançamentos. As op-
ções abrangem diversos sabores 
e estilos, desde o ovo tradicional, 
passando pelo branco, meio amar-
go, sabores diferenciados, ovos de 

Para 2013, as indústrias de chocolate prepararam 
mais de 100 lançamentos. Marcas apostam nas 
embalagens e apresentações 

colher, licenciados, com persona-
gens, t imes de futebol até as co-
lombas pascais . 

De acordo com Ubiracy Fonse-
ca, vice-presidente de Chocolate da 
Abicab (Associação Bras i le i ra da 
Indústr ia de Chocolates, Cacau, 
Amendoim, B a l a s e Derivados), 
a Páscoa de 2012 foi responsável 
pela produção de cerca de 18 mil 
toneladas de produtos, com 80 mi-
lhões de ovos vendidos em mais de 
8 0 0 mil pontos de venda do País . 

"Esses números mostram que o 
mercado de chocolate nesse perío-
do se manteve estável em relação a 
2011", anal isa . 

Outro aspecto importante da 
Páscoa é que ela movimenta diver-
sos setores da economia, desde in-
sumos até embalagens e logística, 
oferecendo boas oportunidades de 
trabalho. Apenas nas indústr ias 
chocolateiras foram abertas mais 
de 20 mil vagas temporárias , pro-
cesso que teve início no segundo 
semestre de 2012 . E s t e contingen-
te atende ao aumento de demanda 
que acontece principalmente nas 
áreas de produção, promoção e 
vendas. "As empresas estão otimis-
tas com as vendas e planejam boas 
surpresas para quem gosta de pre-
sentear os entes queridos", a f i rma 
Getúlio Ursulino Netto, presidente 
da Abicab. 

Os resultados atingidos pela 
Arcor do Bras i l na Páscoa 2012 
foram os maiores da história da 
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empresa, 2 0 % de crescimento em 
faturamento. Para a Páscoa 2013, 
a expectativa é crescer aproxima-
damente 3 0 % em faturamento. A 
l inha de Páscoa da Arcor possui 29 
produtos, sendo sete novidades. 

A Cacau Show apresenta mais 
de 52 i tens para a Páscoa 2013, 
com destaque para sabores dife-
renciados com chocolate belga e 
também novos sabores. A rede pre-
vê produzir mais de nove milhões 
de i tens este ano. 

A Garoto, patrocinadora da 
Copa do Mundo da F I F A 2014, 
aposta em mais de 10 lançamentos 
e, engajada nas redes sociais, traz 
uma novidade: as ar tes mais vota-
das pelos fãs da marca Talento no 
Facebook vão virar embalagens de 
chocolate para presentear na Pás-
coa. São cinco versões com o retra-
to do Bras i l na visão de diferentes 
a r t i s tas brasileiros. 

O Grupo CRM, empresa que de-
tém as marcas Kopenhagen (que 

completa 85 anos em 2013) e Brasil 
Cacau, prevê que a produção será 
59% superior a do ano passado. Em 
2012, a Páscoa representou R$ 143,3 
milhões no total do ano quando con-
sideradas as vendas de toda a rede 
de lojas. Ao todo serão produzidos 19 
lançamentos Kopenhagen e 25 Cho-
colates Brasil Cacau. 

2013 marca a entrada da Harald 
no segmento de ovos de Páscoa, con-
solidando sua atuação em vendas 
para o consumidor final, que teve 
início no segundo semestre do ano 
passado. Com os novos produtos, a 
Harald espera aumentar as vendas 
em 6% em relação à Páscoa do ano 
passado e projeta um crescimen-
to de 12% no primeiro trimestre de 
2013 em decorrência das vendas da 
Páscoa e da consolidação das novas 
linhas de produtos. 

A L a c t a tem 15 lançamentos 
e reforçou o perfil presenteável 
de seu portfólio para esta Páscoa 
com ovos recheados, formatos dife-

rentes e embalagens especiais. A 
produção deste ano chegará aos 28 
milhões de unidades. 

A Nestlé, com 10 lançamentos, 
também aposta na identidade visual 
renovada de produtos consagrados, 
transformando-os em presentes. 

Sete novidades movimentam a 
Páscoa da Munik, além dos produ-
tos tradicionais. A empresa espera, 
com isso, at ingir vendas 2 5 % su-
periores ao mesmo período do ano 
passado. Já a Top Cau chega nesta 
Páscoa com fortes parcerias para 
a confecção de brindes e preparou 
oito lançamentos. Outra que apos-
ta exclusivamente em lançamentos 
é a Village. 

A Pandurata , que engloba as 
marcas Hershey's, Bauducco e Vis-
conti, investiu em muitos lança-
mentos, com o objetivo de crescer 
3 6 % em faturamento com a campa-
nha de Páscoa. Destaque para sua 
marca Kisses , que está ampliada 
para essa campanha. 
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Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 23, n. 276, p. 44-46, mar. 2013. 




