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A brasileira Chocolat du Jour cresce com o pendor do mercado por pecados veniais. 
 
Embora muitos não saibam, a Chocolat du Jour é uma marca brasileira - por sinal, a apreciação de 
seus produtos é tamanha que ela nem precisava do verniz francês no nome. Criada há 18 anos, a 
chocolateria superou a categoria dos "bombons finos". Em uma de suas lojas, comprar guloseimas 
é um ritual que inclui deixar o carro com um manobrista e entrar em um ambiente aromatizado 
com baunilha, decorado com metais dourados e mármore travertino. 
 
Os chocolates se tornaram símbolo de um pecado venial cujo consumo cresce toda vez que algum 
consumidor exclama "eu mereço" - e abre a caixa. A Chocolat du Jour garante ter crescido 15% 
em faturamento este ano em relação a 2004 (apesar de não divulgar seus resultados), 
aproveitando esta tendência de autogratificação e disputando com as marcas importadas o 
paladar da elite, no mesmo patamar de preços da belga Neuhaus, onde 100 gramas de bombons 
custam cerca de R$ 30. 
 
Sua história começou com uma consumidora insatisfeita. Em 1987, a dona de casa Claudia 
Landmann não se conformava em não encontrar por aqui chocolates com uma qualidade 
semelhante à européia. Ela foi para Bruxelas, se especializou na escola de pâtisserie CERIA-IPIAT 
, voltou e começou a fazer doces em casa. 
 
Depois de aprender que quanto mais fresco um chocolate, mais gostoso, começou a produzir 
diariamente - uma mistura de chocolates belgas e nacionais e sem gordura hidrogenada- numa 
quantidade que era logo vendida aos amigos. Daí nasceu o conceito de "chocolat du jour" - 
chocolate do dia, em francês - que até hoje segue este modelo em sua fábrica. Com 30 
funcionários e três lojas - shopping Iguatemi, nos Jardins e no Itaim - tem uma produção digna de 
butique. São 20 toneladas ao ano - a Kopenhagen, por exemplo, produz 1.500 toneladas. 
 
O consumidor não pode, contudo, comprar seus chocolates a granel. Ele leva para casa pacotes 
temáticos e já prontos, que vão desde latinhas até modelos sofisticadíssimos. Assim, mais que 
uma loja de chocolates, ela se posiciona no segmento de presentes. Desta forma, a Chocolat du 
Jour costuma fornecer seus produtos a empresas do segmento premium como o hotel Fasano. "As 
empresas nos procuram para agregar valor e status a seus brindes corporativos", conta Patricia 
Landmann, de 27 anos, filha da fundadora da empresa. Há cinco anos, ela é responsável pelo 
marketing, e o irmão, Manoel, cuida das finanças da empresa. 
 
Valor: Desde o início houve uma decisão consciente de criar um negócio premium?  
 
Patricia Landmann: Desde o início, houve uma preocupação com a qualidade em todas as etapas. 
Desde a música que toca em nas lojas, passando pela padronização do laço nas embalagens até 
as entregas que são feitas em carros refrigerados de 18 a 22 graus. Minha mãe não pensou: 
quero entrar no mercado de luxo, mas ao longo dos anos se tornou clara a necessidade de 
vendermos uma experiência sensorial completa na qual o paladar é apenas uma parte. O cliente 
deve se sentir numa joalheria quando entra aqui. 
 
Valor: O que tem mudado no mercado dos chocolates? 
 
Patricia: Eles se tornaram pequenas indulgências no dia-a-dia. Por R$ 25, você pode comprar seis 
trufas. Também notamos que a percepção tem mudado. Os brasileiros preferiam chocolates com 
recheios variados, e hoje eles começam a apreciar a qualidade e a pureza do chocolate. Aumentou 
a procura pelos mais amargos. Além disso, há uma sutil ampliação do mercado. Muitos motoristas 
que frequentam a nossa loja buscando encomendas, acabam se tornando consumidores em 
ocasiões especiais. 



Valor: O que tem mudado no produto chocolate?  
 
Landmann: O produto é essencialmente o mesmo, mas as suas formas de apresentação têm 
mudado. Um dos nossos maiores sucessos é o Theobroma: uma base de madeira, com um disco 
de chocolate e uma lâmina que gira e produz lascas de chocolate. Também temos feito misturas 
inusitadas como o chocolate com flor de sal. Outra tendência é alinhar os nossos produtos com a 
moda. Nessa primavera decoramos as lojas e as embalagens com tecidos de chita. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 out. 2005, Tendências & Consumo, p. B6. 


