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Indústria quer pôr produto nas gôndolas o quanto antes e com sabores diversificados. 
 
A receita da indústria para ampliar este ano a venda do mais tradicional produto de Natal - o 
panetone - vai incluir lançamentos mais sofisticados e voltados para diferentes segmentos de 
consumidores. Além de ampliar os investimentos para diversificar, os fabricantes negociam com 
as grandes redes de supermercados para que as novidades comecem a ser expostas nas gôndolas 
mais cedo do que no ano anterior.  
 
A Bauducco, marca líder de mercado, com 30% de participação, e que se encontra em plena 
produção, planeja vender 24 milhões de unidades, o que vai representar um crescimento de 7% 
em relação ao Natal de 2002. Do total da produção, 10% são destinados ao mercado externo. Nos 
lançamentos da empresa, os produtos com chocolate serão destaques.  
 
"O brasileiro aceita muito mais o chocolate do que as frutas cristalizadas, principalmente o público 
mais jovem que é nosso foco", diz o gerente-geral de marketing da Bauducco, Paulo Cardamone. 
A empresa lança este ano um panetone com gotas de chocolate maiores, outro recheado com 
musse e até um light, mas com chocolate. A marca Visconti, que pertence a Bauducco, também 
chegará aos supermercados com novos produtos à base de brigadeiro e chocolate.Todos eles, é 
claro, têm maior valor agregado.  
 
Um dos lançamentos, o Chocotonne Maxi, da Bauducco, por exemplo, deve custar de 10% a 15% 
a mais do que o produto tradicional. Segundo Cardamone, os panetones em geral devem ter um 
reajuste em torno de 12% em relação ao ano passado. "A alta incorpora vários aumentos de 
matérias-primas como cacau, farinha de trigo e energia elétrica. Mas mesmo assim o repasse será 
abaixo da inflação no período", diz.  
 
A marca Village, que disputa espaço com a Visconti, aposta este ano no panetone sem nenhuma 
adição de açúcar. "É diferente dos outros porque pode ser consumido até por diabéticos", diz o 
diretor da empresa, João Diogo. A Village está produzindo 12 milhões de unidades, cerca de 10% 
a mais do que no ano passado. Do total fabricado, de 60% a 70% terão a marca Village, mas o 
restante será encaminhado para grandes redes que trabalham com marcas próprias.  
 
No Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, a marca própria foi a primeira em vendas no Natal 
passado. "Ela representou 30% do total de panetones comercializado", diz o diretor da área do 
Pão de Açúcar, Rodolfo de Freitas.  
 
Os produtos são cerca de 30% mais baratos do que a marca líder e também começam a ter 
opções diferenciadas da tradicional massa recheada de frutas cristalizadas. "Estamos testando 
inovações para lançar no próximo mês", diz Freitas. No Wal-Mart, os produtos de marca própria 
também têm maior saída do que as marcas tradicionais e devem ter um crescimento de vendas 
de 10% na comparação com o ano anterior.  
 
Embora cautelosos, os fabricantes têm uma expectativa positiva para o quarto trimestre do ano. A 
Bauducco para divulgar seus lançamentos vai investir R$ 4 milhões em campanha publicitária, 
cerca de 40% a mais do que no Natal passado. 
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