
Mercado de chá seco cresce e abre espaço para novas marcas 
 
O chá não é mais só um medicamento caseiro e já faz parte da dieta do brasileiro. Para se ter 
uma idéia, o mercado de chás secos movimentou no ano passado R$ 155,5 milhões e produziu 
seis milhões de toneladas. Segundo os fabricantes de chás, há quatro anos o espaço reservado 
nas gôndolas para a categoria era cinco vezes menor do que o atual.  
 
Apesar de a Leão Junior ainda dominar 85% do mercado de chás secos, segundo dados do 
Instituto AC Nielsen, a concorrência cresce e a expansão desse mercado abre oportunidades para 
o avanço de outras marcas — como a Dr.Oetker e a Hikari.  
 
A Dr. Oetker , por exemplo, apresentou um crescimento de 27% no faturamento na categoria de 
chás secos de ervas, flores e frutas, contra uma expansão de 18% desse segmento. Hoje, os chás 
já representam 15% do faturamento da empresa.  
 
Para manter o ritmo de crescimento e aproveitar o apelo do inverno —período no qual as vendas 
aumentam pelo menos 80%— a A Dr. Oetker preparou uma enxurrada de novidades que incluem 
sabores inusitados.  
 
São eles Cidreira com Baunilha, Menta com Chocolate, Camomila com Especiarias e Melissa com 
Flor de Laranjeira.  
 
Além disso, o número de sachês foi reduzido a fim de baratear o preço final e aumentar a 
penetração do produto junto a novas camadas do público consumidor. “Reduzimos de 15 para 10 
o número de sachês nas embalagens. Queremos que o produto fique mais barato e acessível a 
uma gama maior de pessoas”, explica a gerente de marketing da Oetker, Cláudia Rocha.  
 
Além dos novos sabores e do menor número de sachês por embalagem, a Dr. Oetker também vai 
continuar a comercializar as latas colecionáveis, com os sabores mais vendidos. Neste ano, serão 
100 mil latas. A empresa começou a comercializar chás em 1989. De lá para cá, o consumo 
aumentou e sua linha chega, hoje, a 29 sabores diferentes de chá.  
 
Dos cereais para o chá  
 
Tradicional concorrente do segmento de cereais e farináceos, a Hikari também resolveu apostar 
na ‘força’ dos chás secos. A diversificação aconteceu em 1995 e atualmente a categoria já 
representa 30% do faturamento da companhia. Em função disso, 20% dos investimentos 
programados para 2003 irão para os chás secos, que ganharão as versões: Verde com Laranja, 
Limão com Mel, Montanhês e Chá do Nenê.  
 
A expectativa é de um aumento de 10% nas vendas de chás em 2003. Os novos itens agregados 
no ano passado —como o chá quentão pronto— venderam 400 mil unidades, 10% acima do 
esperado pela Hikari.  
 
Segundo o analista de produtos da Hikari, Cristiano Simões, o brasileiro gosta de lançamentos, 
por isso a empresa está sempre buscando novos sabores. “São consumidores de classe A e B, 
pessoas exigentes, por isso sempre fazemos pesquisa até encontrarmos um sabor que lhes 
agrade.”  
 
Já a líder Leão Junior optou por uma mudança de imagem na categoria chás secos. A companhia 
investiu R$ 1 milhão para redesenhar as embalagens. “A iniciativa corresponde às exigências do 
mercado, já que os consumidores se identificam com embalagens modernas”, afirma o diretor 
comercial e de marketing da empresa, Antonio Carlos Leão.  
 
Importados  



Segundo os fabricantes nacionais, os concorrentes importados não chegam a incomodar muito 
uma vez que são direcionados para um nicho de mercado bastante específico.  
 
“Os consumidores que compram chá importado têm poder aquisitivo maior, pois o produto é 
bastante caro. Por isso, não há grande concorrência com eles”, afirma a diretora de marketing da 
Dr. Oetker. A opinião da executiva é compartilhada pelo diretor comercial da Casa Santa Luzia , 
em São Paulo, cujo forte é a venda de alimentos e bebidas importadas.  
 
Segundo Jorge da Conceição Lopes, os consumidores que preferem as marcas importadas formam 
um grupo bastante seleto.  
 
Setor já representa 30% do faturamento da Hikari e 15% do da Dr. Oetker, que reduziu o número 
de sachês por embalagem  
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