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Empresas intensificam lançamentos para crianças com brindes sofisticados e novos 
licenciamentos.  
 
A cada ano os números da Páscoa crescem. Mais e mais o consumidor brasileiro compra ovos de 
chocolate. Isso é comprovado pelos números divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de 
Chocolate, Cacau. Amendoim, Balas e Derivados (Abicab). Este ano, a produção de ovos de 
Páscoa é de 20,4 mil toneladas, o que representa 5% a mais do que no ano passado. Um detalhe 
importante nesse resultado é o visível aumento na produção de ovos considerados médios, com 
uma gramagem de 201 gramas a 500 gramas, que representam, em 2006, 56% do total dessa 
produção. Dentro desse universo estão os ovos de chocolate voltados para o público infantil. Este 
ano são mais de 30 novidades incluindo aí novos licenciamentos.  
 
Esses dados refletem a estratégia das empresas que continuam investindo na produção de ovos 
voltados para o público infantil enxergando nesse mercado uma grande oportunidade de vendas. 
Algumas companhias, inclusive, têm cerca de 80% de sua produção voltada para esse segmento. 
Um exemplo é a Top Cau, que este ano apresenta novidades como Menino Maluquinho, Fofolete, 
Moranguinho, os personagens do filme "As Crônicas de Nárnia - O Leão, a Feiticeira e o Guarda-
Roupa", Little Chicken, o dinossauro pink Barney, além dos já conhecidos Power Rangers, e 
personagens da Disney, como Ursinho Pooh, Princesas, Mickey, Minie entre outros. Todos 
apresentam brindes que vão de quebra-cabeças a bonecas como a Fofolete, bolsinhas da 
Moranguinho, carrinhos da Hot Wheels, pulseiras, adesivos e espirra-água.  
 
O interesse nesse público é tamanho, que marcas tradicionais no mercado de chocolates como a 
Kopenhagen também se rendeu a essa estratégia e incluiu na sua linha de lançamentos deste ano 
um ovo voltado para os meninos, o Chumbinho, que vem com um carrinho, da Gulliver, e o ovo 
de Pastilha Dragê, que tem como brinde a boneca Chocolatinho, da Estrela. Apesar do preço mais 
alto, a empresa aposta na boa venda dos produtos para os mirins.  
 

 
Aposta nos clássicos  
 
Personagens já conhecidos do público, inclusive do adulto, também estão presentes nas gôndolas 
dos supermercados este ano e são apostas das indústrias para incrementar as vendas. Snoopy, 
Garfield e Scooby-Doo aparecem na Páscoa pelas empresas Garoto, Arcor e Village, 
respectivamente. Pelúcia, chaveiros e pulseiras são os brindes. "Sabemos que o Snoopy é um 



personagem que vai atingir também o público adulto", comenta o gerente executivo de marketing 
da Garoto, Ronaldo Carneiro. Por isso, a empresa está investindo também nas bonecas Bratz, 
personagens que crescem em vendas em todo o mundo, para atingir em cheio o público infantil 
feminino, e no Quarteto Fantástico para o público infantil masculino.  
 
"São personagens que atingem as crianças, mas também o pré-adolescente", afirma o executivo. 
Segundo o gerente, o diferencial da linha Bratz é que o brinde está do lado de fora do ovo, trata-
se de uma mochila plástica, ilustrada com as personagens, que envolve o ovo de chocolate. Já no 
caso do Quarteto Fantástico, na embalagem o consumidor checa o brinde que está no interior do 
ovo: relógio do Homem Tocha, relógio do Coisa ou um mosqueteiro-lanterna do Quarteto.  
 
Produção multiplicada  
 
Quem não poderia deixar de comparecer nesta Páscoa é a gatinha japonesa Hello Kitty. Ela chega 
pela Lacta (Kraft Foods), que este ano também está licenciando a boneca Barbie, anteriormente 
licença da Garoto. Para se ter uma idéia da importância desse nicho de mercado para a empresa, 
segundo o diretor da divisão de biscoitos e chocolates da Kraft Foods, André Vercelli, a produção 
dos ovos com a personagem Hello Kitty foi multiplicada, "estamos apostando alto nesse 
personagem", comenta o executivo, que não divulgou números.  
 
A companhia apresenta ainda, este ano, o ovo do bem, isto é, parte da receita obtida com a 
venda dos produtos da linha Pascoal, personagem da marca, será revertida para a AACD.  
 
Um personagem lembrado por criança e adultos é o carro-chefe da Village no segmento infantil. 
Único licenciado para esta Páscoa, o dogue alemão, Scooby-Doo e sua turma está nos ovos de 
chocolate e nas colombas da empresa. Segundo dados fornecidos pela Village, o reconhecimento 
do personagem pelos jovens de 6 a 17 anos supera os 90%, perdendo apenas para o bruxinho 
Harry Potter - que ainda não tem licenciamento na área de alimentos.  
 
A Nestlé preparou seis ovos infantis para este ano: as bonecas Polly, Superman, As Meninas 
Superpoderosas, Batman e Spiderman, além da marca própria: Passatempo. Relógios, chaveiros, 
bonecos, carrinhos e anéis com brilho labial compõem os brindes da empresa. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


