
Demanda da classe A provoca novas estratégias de docerias 

Igor Utsumi 

 

Expandir-se sem descaracterizar a marca requer planejamento bem traçado por parte dos 

empresários e faz parte de medidas adotadas por varejistas para aumentar seu faturamento. 

Especializadas na venda de chocolates e doces, players como Kopenhagen, Amor aos Pedaços 

e Ofner optaram por continuar focadas principalmente em um público classe A. Enquanto isso, 

a Cacau Show também quer penetrar este nicho de forma mais incisiva.  

 

As que preferiram manter seu público premium investem cada vez mais nesta fatia de 

mercado. Recentemente, a Kopenhagen realizou aporte de R$ 5 milhões para a inauguração de 

sua loja conceito (flagship store) na Rua Oscar Freire, em São Paulo, considerada um dos 

maiores polos do varejo de luxo no Brasil. "A operação tem um conceito institucional, para 

aproximar ainda mais o consumidor que já é segmentado com a marca", afirma ao DCI a vice-

presidente do Grupo CRM, detentor das marcas Kopenhagen e Chocolates Brasil Cacau, Renata 

Moraes Vichi.  

 

Entre as medidas adotadas na loja para estreitar a relação com os clientes estão o lançamento 

de produtos no local, uma grande tela que transmite mensagens interativas dos consumidores 

e parcerias exclusivas com marcas de outros produtos.  

 

Ao mirar especificamente a classe A, o player, que se expande por franquias e possui 313 

pontos de venda nacionalmente, pretende crescer expressivamente, sempre de forma 

segmentada. "Não sentimos o efeito da retração do varejo. Faturamos R$ 590 milhões no ano 

passado, e esperamos cerca de R$ 760 milhões em 2013, um incremento de 30%", aponta a 

vice-presidente.  

 

Para evitar uma descaracterização da marca, a empresa lançou a Chocolates Brasil Cacau em 

2009, também no franchising, cujo público-alvo é principalmente a classe C. "Para não gerar 

elasticidade na Kopenhagen, que abre de 25 a 30 lojas por ano, concebemos a Brasil Cacau, 

que abriu 268 unidades em 2013", conclui Vichi.  

 

Já a rede de docerias Amor aos Pedaços procura aumentar suas vendas oferecendo um 

ambiente diferenciado ao público A e B, alvos da companhia. É o que afirma a gerente de 

marketing do player, Fernanda Oruê. "Trabalhamos muito o valor da marca e a valorização da 

experiência do cliente. Oferecemos o que chamamos de solução completa: um lugar que 

permita ao consumidor relaxar, comer uma fatia de doce, um salgado, tomar um café e ser 

muito bem atendido."  

 

vA Amor aos Pedaços possui 61 lojas e espera encerrar 2013 com 12 inaugurações e R$ 70 

milhões de faturamento, crescimento de 25% ante 2012. Para manter o caráter premium, a 

marca adotou algumas medidas específicas. "Nossas lojas em shopping centers estão 

posicionadas cada vez menos em praças de alimentação. Temos escolhido pontos próximos às 

lojas de moda, em corredores, tudo para oferecer uma experiência diferenciada."  

 

Também com um posicionamento bem claro mas crescendo a um ritmo menor, a Ofner espera 

um aumento de até 5% no faturamento este ano. "Temos um foco bem definido do que 

queremos, há muito espaço a ser conquistado no mercado em que atuamos", afirma o diretor 

comercial do player, Laury Roman. "Nosso público-alvo é composto predominantemente por 

mulheres das classes A e B, sendo que a classe C, por exemplo, representa apenas 5% nas 

nossas vendas."  

 

A Ofner tem 22 lojas no estado de São Paulo, e deve inaugurar em outubro uma nova unidade 

no Shopping Tamboré, em Barueri (SP).  

 

Em um ritmo mais lento, em parte por não atuar no franchising, as expectativas para o final 

do ano são positivas. "O ano em si não está ruim nem espetacular. Ainda aguardamos pelo 

Natal, que em suma representa mais que três meses de venda em um período normal."  

Concorrência crescendo  
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A Cacau Show também quer alcançar o público das classes A e B. Considerada um dos maiores 

players do setor, a marca atingia principalmente consumidores de menor poder aquisitivo.  

 

Para isso, o Cacau Par, grupo recém-criado que detém a empresa, anunciou na semana 

passada a aquisição da Brigaderia, rede que vende versões gourmet de brigadeiros.  

 

"A Brigaderia é uma marca mais exclusiva e tem um valor agregado muito interessante", 

relata ao DCI o presidente da Cacau Par e da Cacau Show, Alexandre Costa. "As duas marcas 

continuarão totalmente independentes. O que a gente pretende é compartilhar o conhecimento 

que temos na Cacau Show em expansão e logística com a Brigaderia."  

 

O negócio recém-adquirido deve incrementar ainda mais o faturamento do Cacau Par. A 

projeção é que apenas o varejo da Cacau Show, sem contar o setor de indústria, gere 

faturamento de R$ 1,3 bilhão este ano. Em 2012, esse valor foi de aproximadamente R$ 940 

milhões. "Hoje a Brigaderia tem 10 lojas próprias; a previsão é de 50 unidades em 2015 e 200 

em 2018", afirma Costa. Segundo o presidente, a Cacau Show tem hoje 1.440 pontos de 

venda, deve encerrar o ano com 1.540 e almeja duas mil operações em 2015. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 18 set. 2013. Caderno A, p. A9. 

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
.




