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● “Não é só o teor de cacau que
diferencia o chocolate gourmet
do comum”, explica Plínio Frei-
tas, gerente de vendas e marke-
ting da multinacional suíça Barry
Callebaut, que produz chocolate
de alta qualidade para a indústria
de alimentos. Também não é só
o preço, que em alguns casos
pode chegar a até R$ 300 o quilo.

“Todos os ingredientes preci-
sam ser de primeira linha. E o
processo de fabricação também
é diferente”, diz. Na produção, o
que difere o processo de fabrica-
ção de um chocolate comum do
gourmet é um processo chama-
do “conchagem”. Depois de mis-
turados todos os ingredientes e
quando o chocolate ainda é um

creme espesso, ele seque para
grande batedeiras, onde é agita-
do por no mínimo 24 horas. Os
chocolates industriais comuns,
por sua vez, são “concheados”
por apenas duas horas. “Esse
processo é fundamental para dei-
xar o chocolate cremoso”, afirma
Freitas. Mas é bem mais caro já
que, enquanto as máquinas es-
tão revirando o chocolate, o res-
tante da linha fica parada.

Na Cacau Show e na Harald,
esse problema foi resolvido com
o investimento na implementa-
ção de uma linha específica para
o chocolate gourmet. “Nosso cho-
colate comum fica na ‘concha-
gem’ por 12 horas. Mas a linha
gourmet fica 24 horas, em máqui-
nas separadas”, diz Alexandre
Costa, que lançou a primeira li-
nha gourmet na Cacau Show há
dois anos e meio. “Hoje, os choco-
lates mais finos já são 12% de
meu faturamento.” / L.C.
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Empresas
apostam no
chocolate
gourmet
Atrás de novo mercado, fabricantes nacionais
investem em produto de melhor qualidade

Diferenças nos
ingredientes, no
processo e no preço

Lílian Cunha

Há dez anos, a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (An-
visa) estabeleceu que, no Bra-
sil, o chocolate precisava ter,
no mínimo, 25% de sólidos to-
tais de cacau (massa de cacau
e manteiga de cacau). A resolu-
ção veio após uma pressão da
indústria, que defendia que o
porcentual adotado não fosse
alto para que o produto pudes-
se ter preços menores.

O problema, dizem os especia-
listas, é que, mesmo estabelecen-
do um patamar mínimo, a resolu-
ção da Anvisa acabou nivelando
por baixo a qualidade do chocola-
te nacional, que ganhou mais
açúcar e gordura. Mas, recente-
mente, a indústria começou um
movimento contrário. Seguindo
o que já aconteceu com o vinho,
com o café e com as cervejas, o
consumidor começa agora a que-
rer conhecer chocolates de me-
lhor qualidade.

De olho nessa tendência, vá-
rias empresas brasileiras estão
lançando o que chamam de “cho-
colates gourmet”, com maior
teor de cacau, melhores ingre-
dientes e qualidade compatível a
de produtos da Bélgica e Suíça,
onde o teor mínimo de cacau nos
chocolates é de 40%.

“Esse movimento começou
quando as pessoas ganharam
mais poder aquisitivo e passa-
ram a viajar mais e a experimen-
tar o chocolate mais fino”, diz
Ubiracy Fonseca, vice-presiden-
te de chocolates da Associação
Brasileira da Indústria de Choco-
lates, Cacau, Amendoim, Balas e
Derivados (Abicab).

Com a demanda criada, o pri-
meiro passo foi dado por marcas
importadas, que passaram a in-
vestir mais no consumidor brasi-
leiro. A suíça Lindt, por exem-
plo, tem hoje 20% mais pontos
de vendas no País do que tinha
em 2010. No ano passado as ven-
dasda marca (importada pela Au-
rora) tiveram alta de 30% em vo-
lume. Para 2013, espera-se ven-
der 20% mais.

A reação das empresas nacio-
nais veio em seguida. A rede de
chocolaterias Cacau Show im-

portou equipamentos da Bélgica
para fazer aqui, em sua fábrica de
Itapevi (SP), chocolates gour-
met. “É um maquinário igual ao
que a Godiva usa”, diz, referindo-
se à tradicional marca belga, Ale-
xandre Costa, presidente da Ca-
cau Show. Para ele, a tendência
de sofisticação dos chocolates
não é só um modismo. “A migra-
ção do consumidor para os cho-
colates premium é um caminho
inevitável e sem volta”, diz ele.

A própria Nestlé, que lançou
há alguns anos a linha Gold, de
chocolates importados da Suíça,
já ensaia a fabricação de alguns
produtos especiais no Brasil.
Nessa Páscoa, a empresa lançou,
somente na cidade de São Paulo,
um ovo especial, em parceria
com a chef Carole Crema, dona
da doceria La Vie en Douce.

A Harald, fabricante especiali-
zada no segmento de coberturas
e que fornece para outras indús-
trias e pequenos confeiteiros, in-
vestiu R$ 12 milhões para criar
duas linhas de chocolates finos:
uma para empresas de alimen-
tos, outra para o consumidor co-
mum. “Fizemos parcerias com
produtores de cacau na Bahia e
no Pará para comprar deles o ca-
cau fino, aquele que geralmente
é exportado para a Europa”, diz
Jacob Cremasso, diretor comer-
cial da Harald.

Hoje, segundo dados da Abi-
cab, o mercado de chocolates
gourmet ainda é pouco expressi-
vo, mas vem crescendo até três
vezes mais que o segmento co-
mum. A associação – que está
criando um departamento dedi-
cado exclusivamente a esse ni-
cho – estima que 2% do mercado
total de chocolates é movimenta-
do pelos gourmet. “É pouco.
Mas há três anos isso era zero”,
diz Fonseca. Hoje, segundo a en-
tidade, o Brasil é o terceiro
maior produtor de chocolates
do mundo. Fechou 2012 com 732
mil toneladas – produção 3,1%
maior que 2011. Em consumo, o
País está em quarto lugar, com
2,2 kg de chocolate consumidos
por pessoa ao ano. “Há três anos,
essa média era de 1,65 kg, o que
aponta para um cenário otimis-
ta”, diz Fonseca.

Sofisticação do mercado. Cremasso, diretor da Harald, que investiu R$ 12 milhões para lançar uma linha de chocolates finos

● Características no processo de fabricação de um chocolate comum e de um chocolate goumet
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PLANTIO
Os produtores são 
treinados para usar 
melhores práticas e evitar 
proliferação de pragas

Parte do cacau é plantada 
em meio à vegetação do 
lugar. Proliferam pragas 
como a vassoura e a monília

É manual, para evitar que 
o fruto amasse

É feita com uma 
ferramenta, que acaba 
amassando a fruta

Chocolate comum

São escolhidas só as 
melhores amêndoas (não 
amassadas, grandes, 
com teor mais alcalino)

As melhores amêndoas 
vão para exportação. 
Ficam as piores

Chocolate gourmet

O cacau inteiro descansa 
sete dias, coberto por 
folhas de bananeira, num 
processo chamado 
fermentação

É rápida e o cacau passa 
antes por secagem

A fabricação do liquor 
(cacau esmagado) é feita 
em fábrica próxima ao local 
onde se produz a fruta, já 
que a amêndoa é frágil e 
estraga facilmente

A fabricação do liquor (cacau 
esmagado) é feita longe de 
onde se produz a fruta. 
Em seguida, prensa-se o liquor 
solidificado, extrai-se manteiga 
de cacau e cacau em pó

Na fábrica, o liquor é a base 
do chocolate. É possível 
fazer um "blend" de liquor 
de cacau de várias origens 

Usa-se menos liquor. Por lei, 
o produto precisa ter no 
mínimo 25% desses "sólidos 
do cacau" 

Ao liquor, acrescenta-se 
açúcar, leite integral, 
manteiga de cacau - tudo 
de primeira linha

Acrescenta-se 
açúcar, leite em pó, 
gordura vegetal 

A mistura vai para 
grandes batedeiras onde 
é "concheada" por no 
mínimo 24 horas

A mistura fica na 
conchagem por duas 
horas

O chocolate é mais 
sensível e derrete. 
Precisa de refrigeração

Com a gordura, o 
chocolate fica mais 
resistente e não precisa 
de refrigeração

Dissolve na boca mais 
rápido. Não é gorduroso

Demora para dissolver 
na boca. É mais 
gorduroso 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




