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Kopenhagen repassa apenas 12% dos custos e vende 40% a mais. Para comemorar a Páscoa 
como convém, o consumidor terá que se contentar com ovos menores e mais caros. Este ano, o 
produto chega às gôndolas dos supermercados e às prateleiras dos tradicionais pontos de venda 
com 30% de aumento médio em relação ao exercício passado, confirma Hugo Bethlem, diretor 
comercial do Grupo Pão de Açúcar.  
 
"A novidade este ano será a grande migração do consumidor para os ovos menores e mais 
baratos", declara o diretor do Pão de Açúcar, que atribui esse reajuste aos aumentos acumulados 
pelos componentes do chocolate, principalmente o cacau, ao longo do ano passado. Segundo o 
Sindicato da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Sicab), em 2002, o 
preço do cacau variou 125%, o açúcar 85% e o leite cerca de 25%, sem falar no preço das 
embalagens, cuja variação foi de 55%, em média.  
 
Na opinião do diretor do Pão de Açúcar, porém, além do aumento dos custos dos componentes do 
chocolate, também contribuiu para o reajuste dos preços ao consumidor a decisão da Accor, 
Parmalat, Hershey’s e Bauducco de ficarem fora da Páscoa deste ano.  
 
Na contramão do mercado, a tradicional marca Chocolates Kopenhagen optou por ganhar no 
volume. Ao contrário da concorrência, não só manteve a gramatura dos ovos como ainda 
espremeu suas margens de lucro, reajustando os preços em apenas 12%. Resultado: segundo 
Renata Moraes, diretora de marketing da empresa, que este ano comemora 75 anos de atividade, 
faltando pouco mais de 20 dias para a Páscoa, suas vendas cresceram 40% em relação ao mesmo 
período de 2002, "muito além das nossas expectativas", acrescenta. Além do preço, Renata 
justifica esse desempenho como resultado dos lançamentos voltados para a data e do aumento do 
fluxo de consumidores em suas lojas.  
 
Para atender a demanda da Páscoa, que responde por 27% do total das vendas anuais (o Natal 
responde por apenas 14%), a Kopenhagen está produzindo o equivalente a 200 toneladas 
mensais de chocolates, 15% a mais em relação ao mesmo período do último exercício. Dessa 
forma, a empresa acredita que não haverá qualquer problema de abastecimento na sua rede de 
140 lojas entre próprias e franquias presentes em 14 estados brasileiros, mais de 40 cidades e 56 
shopping centers.  
 
Apesar de oferecerem produtos mais caros, tanto o Pão de Açúcar como o Carrefour estão 
otimistas com as vendas deste ano. O primeiro ampliou a oferta em 30% apostando em um 
crescimento de vendas na mesma proporção. Nas lojas da maior rede de supermercados do País a 
expectativa é vender cerca de 2,1 milhões de ovos no valor unitário de R$ 1,00. Os produtos de 
marca própria representam cerca de 20% do total.  
 
"Mas a grande concentração das compras em nossas lojas será de ovos na faixa de R$ 10,00" por 
unidade, acrescenta Hugo Bethlem. Já o Carrefour fala em vendas 25% maiores no mesmo 
período. "As vendas crescem ano a ano, com ou sem crise, e não temos razão para crer que em 
2003 será diferente", comenta Gildásio Brito do Nascimento, diretor de mercadorias do grupo 
francês, no material de divulgação distribuído pela empresa. Nos 79 hipermercados e 114 
supermercados do Carrefour estão sendo disponibilizados um total de 5 mil toneladas de ovos, 
bombons e barras de chocolate, o equivalente a 25 milhões de unidades. Outras 1,5 milhão de 
unidades de colomba pascal completam a oferta de produtos no Carrefour.  
 
Na Lojas Americanas, o gerente de compras Ronney Pastro aposta que a Páscoa 2003 registrará 
um crescimento de 20% sobre as vendas do ano passado. São 250 tipos de produtos diferentes e 
mais de 20 milhões de unidades distribuídas nas 105 lojas em todo o País.  



Além dos tradicionais ovos, estão à venda colombas, caixas de bombom, chocolates e outros 
itens, além de diversos lançamentos e produtos exclusivos.  
 
Produção mundial  
 
O Brasil é o segundo maior produtor de ovos de Páscoa do mundo, com 21 mil toneladas, informa 
o Sindicato da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados. Perde apenas para 
o Reino Unido, com 28,5 mil toneladas/ano. O Sicab calcula que a Páscoa concentra 30% do 
consumo anual de chocolates no País. Em relação à produção nacional de chocolates, que é da 
ordem de 160 mil toneladas anuais, esse percentual chega a 11,5%. Apesar dos expressivos 
aumentos de preços das matérias-primas, a entidade informa que a produção se mantém na faixa 
de 18 mil toneladas/ano.  
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