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Participação sobe de 3,5% para 8% no setor de barras de chocolates em 2005. 
 
A maior indústria de chocolate dos Estados Unidos e quarta do mundo surgiu há cem anos na 
cidadezinha americana Hershey's, no estado da Pensilvânia, justamente porque a região tinha 
uma riquíssima bacia leiteira, fundamental para a composição de seus produtos. Desde então, 
seus variados tipos de chocolate fizeram sucesso no mundo inteiro. Mas a história não se repetiu 
no Brasil, onde a empresa desembarcou em 1998, com chocolates importados. Pelo menos no 
começo. 
 
Para aumentar as vendas, a companhia americana, com faturamento global de US$ 4,4 bilhões, 
quebrou um tabu na sua história secular: mudou a fórmula dos chocolates. A receita brasileira, 
desenvolvida depois de uma série de pesquisas com o consumidor, tornou os chocolates Hershey's 
ainda mais doces e cremosos, apesar de serem produzidos com menos leite. Nos outros países 
onde tem fábrica, Canadá (4), México (1) e Estados Unidos (11), a receita respeita a formulação 
convencional. 
 
Algumas receitas foram tão originais que ganharam o mundo, lembra Isabel Masagão, gerente de 
marketing da empresa. Como exemplo, ela cita o "Hershey's Mais", que leva biscoitos, e hoje já é 
exportado para 11 países. Da produção total, 60% seguem para o mercado externo, inclusive 
para os Estados Unidos. 
 
"Tivemos que fazer outras alterações para atender o mercado brasileiro", diz Isabel. As 
embalagens, antes com os sabores escritos em inglês, ganharam nova identidade visual: as cores 
dourado e prateado foram trocadas por tonalidades mais quentes, com destaque para o vermelho 
e para o azul. "Descobrimos que o dourado passava a imagem de caro e intimidava o 
consumidor." 
 
A empresa também ampliou a linha de produtos, passando de 15 para 85 itens. Para tanto, a 
Hershey's montou nova linha de produção dentro da unidade de São Roque, em São Paulo, que 
veio com a compra da Visconti, em 2001, por US$ 18 milhões. O valor do investimento não foi 
revelado. 
 
As correções de rota favoreceram o desempenho da Hershey's no país. Mas a grande sacada foi o 
lançamento das barras de chocolates - o segundo principal mercado do setor de chocolates, 
perdendo apenas para as caixas de bombons. Barras de chocolates representam 32% do mercado 
nacional, de 97 mil toneladas e vendas de R$ 2 bilhões ao ano. 
 
Com as barras, a Hershey´s passou a incomodar a concorrência. A participação no mercado de 
barras pulou de 3,5% para 8% em valor no ano móvel de 2005 (que vai de agosto de 2004 até 
junho de 2005) ante igual período de 2003, segundo o instituto AC Nielsen. Enquanto isso, a da 
Nestlé caiu de 39,7% para 32,5% e a da Lacta (Kraft) de 29,8% para 27,9%, utilizando-se a 
mesma base de comparação. 
 
No mercado total de chocolates a Hershey's também cresceu, subindo de 1,2% para perto de 3%, 
em valor. Mas a sua posição ainda é modesta frente ao tamanho da Nestlé e da Kraft, que 
polarizam a guerra dos chocolates. Apesar de terem fatias de mercado maiores, as duas gigantes 
vêm perdendo terreno. A participação da Nestlé caiu de 30,5% para 28,5% e a da Kraft, de 
33,4% para 30,9%. 
 
Em junho, a Nestlé fez uma série de lançamentos e também criou novas embalagens. 
Desenvolvida pela Future Brands, as embalagens assemelham-se às da Hershey's.  



São em "flowpack" que, na prática, dispensa aquele papelão duro, o papel alumínio e o papel de 
fora. A nova versão já é metalizada. A Kraft informa que não tem planos de mudar sua 
embalagem. 
 
Nestlé e Hershey's também aproveitaram o verso da embalagem para contar um pouco das suas 
histórias. No caso específico da Hershey's a medida foi uma tática marketing. "A marca ainda é 
pouco conhecida e o seu nome, em inglês, gera dificuldade para o brasileiro ", observa um 
consultor. 
 
A virada da Hershey's começou em 2003, com a chegada de Andrea Martini, egresso da Bauducco 
e da Parmalat, para ocupar a presidência. Ele montou um plano de reestruturação, mas não 
chegou a finalizá-lo, porque deixou a companhia em julho para ocupar um cargo em uma empresa 
de tabaco no exterior. Desde então, a empresa de recrutamento Korn Ferry, busca um novo 
nome. Há uma única condição imposta pela matriz: ele precisa ser brasileiro. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 out. 2005, Empresas & Tecnologia, p. B1. 


