
Nossos outros pontos
comerciais já estão onde
há sinergia de público.
Não estamos explorando
outro mercado.
Era comum clientes
comprarem objetos
de decoração e voltarem
para colocar bombons”

A ideia é que a
Brigaderia possa
oferecer a mais
consumidores o produto,
ainda restrito a SP.
Com a parceria podemos
cuidar deste gargalo,
pois estamos em todos
os estados do país”

“

“

RenataMoraesVichi
VP do Grupo CRM

Alexandre Costa
Presidente da Cacau Show

Duas das principais marcas de cho-
colatesfinosfazemmovimentosdis-
tintos paraexpandirsuasparticipa-
çõesdomercado.EnquantoaKope-
nhagen inaugura sua primeira loja
conceito na Oscar Freire, em São
Paulo, a holding Cacaupar, dona da
Cacau Show, anunciou estasemana
a compra do controle da Brigaderia,
rede criada em 2010 pela empresá-
ria Taciana Kalili.

Segundo Alexandre Costa, pre-
sidente da Cacau Show, a ideia é le-
var o expertise em gestão, expan-
são e logística da marca para a Bri-
gaderia, que hoje tem apenas 10
unidades, todas em São Paulo. “A
ideia é que ela possa oferecer a
mais consumidores o produto, ain-
da restrito a São Paulo. Com a par-
ceria podemos cuidar deste garga-
lo, pois já estamos em todos os es-
tados do país”, explica ele.

Apesar de não revelarem o va-
lor da transação, os novos sócios já
têmplanosdeexpansão paraamar-
ca. A meta é fechar 2015 com 50 lo-
jas Brigaderia e chegar a 200 até o
fimde 2018.Para atingireste objeti-
vo, o crescimento agora será por
franquias, modelo já adotado pela
Cacau Show, que planeja ter 2 mil
unidades até 2015. A rede deve fe-
char o ano com 1.540 pontos de
venda. “Em cinco anos estaremos
em todo o Brasil", ressalta Taciana.

Costa diz ainda que a Cacaupar
tem US$ 50 milhões para investir
em aquisições e desenvolvimento
de novos negócios, que não saiam
do mercados de doces. “Temos o
conhecimento de como fazer, afi-
nal somos uma marca com clien-
tes das classes A, B e C. A Brigade-
ria é mais exclusiva. Mas não
descartamos ter marcas
mais democráticas na hol-
ding”, adianta Costa, que
não pensa, porém, em co-
locar a Brigaderia e a Ca-
cau Show em uma mes-
ma loja. “São propos-
tas de valor distintas.”

Além da aquisi-
ção, a Cacau Show es-
tá investindo em novos equipa-
mentos e produtos. “Teremos
uma nova linha que produz 1.300
trufas por minuto e lançamos cem

produtos por ano. Teremos pane-
tone com chocolate belga para o
Natal”, adianta Costa. Segundo
ele, a sazonalidade, que diminui-
ria as vendas, não assusta. “No ve-
rão, a nossa indústria já trabalha
para a Páscoa”, ressalta.

Incluindo indústria e varejo, a
Cacau Show faturou R$ 1,5 bilhão
em 2012 e a expectativa é fechar o
ano com mais de R$ 2 bilhões.
“Em 2015, esperamos chegar aos
R$ 3 bi”, declara Costa. Já a Briga-
deriafaturou R$8,5milhões eespe-
ra fechar 2013 com R$ 13 milhões.

Kopenhagen inaugura
loja conceito na Oscar Freire

A Kopenhagen inaugura hoje
uma flagship na Oscar Freire, em
São Paulo. “A loja coroa os 85 anos
da marca e é um projeto concebido
com uma arquitetura diferencia-
da, que nada tem a ver comas nos-
sas outras 313 unidades. Ela ainda
reúne um olhar para o futuro. Tere-
mos um painel de LED, que além
de exibir produtos, tem interação
com as redes sociais e replica ações
da loja”, diz Renata Moraes Vichi,
VP do Grupo CRM, dono da Kope-
nhagen e Chocolates Brasil Cacau.

Anovalojateráprodutosexclusi-
vos, como a linha Gifts Luxo, que
traz objetos de decoração que po-
dem ser associados ao chocolate,
mas não haverá mudança no seg-
mento de atuação. “Nossos outros
pontos comerciais já estão onde há
grandesinergiadepúblico.Nãoesta-
mos explorando outro mercado.
Era comum os clientes comprarem
objetos de decoração em outras lo-
jas e voltarem para colocar bom-

bons”, destaca a Renata.
Segundo ela, a mar-
ca fez ainda parce-
rias com a Nespres-
so, que criará bebi-

das exclusivas para a
loja; whisky Chivas;
além da Dado Bier,
que criou uma cerveja

de chocolate. “Fecha-
mos ainda parceria

com a chef Mônica
Dajcz, que assina

duas tortas, uma
demousedecho-
c o l a t e c o m
Chumbinho e
outra de doce

de leite com Língua de Gato”, con-
ta a VP, que já esta negociando
uma loja semelhante à flagship de
São Paulo no Shopping Village
Mall, no Rio de Janeiro.

O Grupo CRM faturou R$ 590
milhões em 2012 e espera fechar o
ano com R$ 760 milhões. “Nosso
crescimento foi alicerçado em es-
tratégias de comunicação. Mais
que dobramos nosso investimen-
to em marketing, que passou de
R$ 21 milhões para R$ 50 milhões.
A compra de patrocínios como o
Big Brother Brasil para a Chocola-
tes, e do Rock in Rio e o The Voice
Brasil para a Kopenhagen foi im-
portante”, ressalta Renata. “O tar-
get da Kopenhagen é segmentado
e sem elasticidade de marca, por
isso criamos a Chocolates Brasil
Cacau, que fecha o ano com 500 lo-
jas”, completa a executiva.

NÚMEROS

6%
Participaçãodoschocolates
premiumnomercadobrasileiro,
segundoaAbicab.Hádoisanos,
estesegmentorepresentava
apenas1%dototal.

267,9milton
Produçãototaldomercadode
chocolatesnoprimeirosemestre
de2013.Essaindústria fechouo
anode2012comaproduçãode
732mil toneladas.

US$50mi
RecursosdaCacaupar,donada
CacauShow,para investirem
aquisiçõesedesenvolvimento
denovosnegócios.

R$2bi
Faturamentoesperadoparaa
CacauShownofinalde2013.
JáoGrupoCRM,donoasmarcas
KopenhageneChocolatesBrasil
Cacau,esperafecharoanocom
R$760milhões.

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

Editora: Flavia Galembeck
flaviag@brasileconomico.com.br

EMPRESAS

Duas marcas,
duas estratégias

▲

RenataVichi
está investindo
naexperiência
damarca
Kopenhagen

O mercado é o mesmo, o de chocolates finos, mas os dois principais players do setor,

Cacau Show e Kopenhagen, adotam caminhos distintos para fisgar o consumidor

AlexandreCosta,
daCacauShow,vai
aplicaraexpertise
emgestãoem
outrasmarcas
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McDonald’s testa pagamento por celular

Para 2014 planejamos
um crescimento de 20%
nas vendas, contando
com lançamentos de
produtos e ações com
foco no ponto de venda.
A venda está muito
ligada à variação
cambial e aos impostos”
NeusaPontes
Diretora do Grupo De’Longhi

“

O consumo de café no Brasil deve-
rá crescer entre 2,5% e 3% em
2013, segundo a Associação Brasi-
leira da Indústria de Café (Abic).
Dados que elevariam o consumo
interno anual para 20,9 milhões
de sacas. O crescimento, segundo
a própria Abic, será impulsionado
pela retomada da economia, o po-
der de compra das classes B, C e
D, sobretudo em regiões no Nor-
deste e Centro Oeste.

O consumo fora do lar vai au-
mentar, segundo a avaliação da
Abic para 2013. Isso porque, alia-
do ao poder de compra da popu-
lação, há uma preferência por ca-
fé de melhor qualidade, cada vez
mais presente em cafeterias e
restaurantes. De acordo com da-
dos da associação, desde 2004, o
consumo fora do lar já cresceu
mais de 350%.

O hábito de tomar café ganha
novos contornos. E a procura é ca-
da vez maior pelos cafés prepara-
dos em monodoses, feitos para
uma única xícara, caso dos cafés
em cápsulas e sachês. Também ga-
nha destaca os serviços de prepa-
ração em coadores e filtros, para
passar uma única xícara de café fil-
trado. Esta é uma tendência im-
portada dos EU e que, informa a
Abic, se dissemina rapidamente
nas cafeterias.

Por outro lado, o crescimento
do uso de máquinas de café do-
mésticas também é um fator im-
portante para se observar no con-
sumo no lar. Os indicadores da
Abic apontam que hoje são mais
de 850 mil máquinas domésticas
para café expresso existentes, nú-
mero que continuará crescendo.

Neusa Pontes, diretora comer-
cial do Grupo De’Longhi, diz que
o mercado brasileiro tem um cres-
cimento de cerca de 15% ao ano.

“Este crescimento, porém,
acontece com muitos sobressal-
tos, variações de câmbio e outros
fatores que dificultam um me-
lhor desempenho no setor .Com
exceção do mercado de cápsulas,
que cresce 20%”.

Fundada em 1902 na cidade de
Treviso, na Itália, a De’ Longhi

passou de uma pequena empresa
familiar a líder em vendas de má-
quinas de café automáticas e ma-
nuais, utensílios para cozinha e
produtos o lar. A empresa che-
gou em 2009 ao Brasil.

Boa parte das máquinas de café
expresso existentes no mercado
são fabricadas na Itália, considera-
do o berço cultural do café expres-
so, segundo Neusa.

Para ela, tanto o mercado cor-
porativo quanto o residencial
são opções valiosas para o seg-
mento de máquinas de café ex-
presso no país.

“As máquinas que moem o
grão na hora atendem o merca-
do doméstico e também são as
grandes soluções para o merca-
do corporativo , gerando econo-
mia no custo e boa qualidade
do café servido a funcionários
e clientes”, diz .

Ainda segundo Neusa, a previ-
são do Grupo De’ Longhi é de
crescimento de 50 % até o final
de 2013. Para 2014, a projeção é
crescer 20% , contando com lan-
çamentos de produtos e ações
nos ponto de venda.

A americana Oster, que já está
presente no país, se prepara para
anunciar nos próximos dias a am-
pliação de seu portfólio de produ-
tos, que incluem máquinas de ca-
fé expresso.

O mercado é recheado de fabri-
cantes, muitas com atuação no
Brasil, caso da Italian Coffee, Nes-
presso, Saeco, entre outras.

Erica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br

Dados da Associação
Brasileira da Indústria de
Chocolates, Cacau, Amendoim,
Balas e Derivados (Abicab)
apontam o crescimento dos
chocolates Premium no
mercado nacional. Há cerca de
dois anos eles respondiam por
apenas 1% do mercado de
chocolates e hoje já
representam cerca de 6%, ou
seja, aproximadamente 30 mil
toneladas por ano de um total
de 473 mil toneladas, que
inclui tabletes, tabletes
recheados, bombons, barras,
trufas, ovos de Páscoa e outras
especialidades. Além disso,
segundo a Abicab, esse
segmento cresce a taxas
superiores ao chocolate
convencional, pois os
consumidores buscam novas
alternativas de consumo.

Atualmente, o Brasil é o
terceiro maior produtor de
chocolates do mundo e as
empresas estão investindo
pesado para que o país chegue
à segunda colocação até 2016.
De acordo com a Abicab, o
principal esforço da indústria
está na inovação em todas as
etapas de produção,
aprimorando e diversificando
sabores, texturas, embalagens,
formatos e distribuição.

O consumo per capita de
chocolates no Brasil também
cresceu. Na década de 1970,
girava em torno de 300 g, hoje
é de 2,5K g em média, por
pessoa. Recente pesquisa
encomendada pela Abicab, e
realizada pelo IBOPE
Inteligência, revela que 35%
dos entrevistados não trocam
o chocolate por nada.

A McDonald's Corp. está testando um aplicativo de pagamento

para celulares em Salt Lake City e em Austin, Texas. A rede divulgou

anteontem que, em agosto, as vendas nas lojas americanas

inauguradas há mais de um ano foram menores que as estimativas.

“Eu acho que estamos caminhando para uma sociedade sem

dinheiro”, disse Bob Goldin, VP da consultoria Technomic. Reuters

AdamBerry/BloombergNews

Consumo de café
aumenta no país e
impulsiona venda de
máquinas de expresso

De acordo com a Abic,
vendas em 2013 chegarão
a 20,9 milhões de sacas
no mercado interno

Chocolates
premium já são
6% do mercado

HenriqueManreza

NewtonSantos/Hype
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 set. 2013, Empresas, p. 12-13.
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