
Lindt e Kittsee brigam por coelhinhos da Páscoa na Europa 
Assis Moreira 
 
Fabricante suíço acusa adversário austríaco de copiar formato e embalagem de produto 
tradicional. 
 
Às vésperas da Páscoa, o grande produtor suíço de chocolate Lindt & Sprüngli amarga um litígio 
com uma empresa da Áustria que copia um de seus principais produtos e fatura enormemente 
nesta época do ano.  
 
Trata-se de um coelhinho de chocolate numa embalagem dourada, com um lacinho vermelho, e 
um sino pequeno, em torno do pescoço. É um dos maiores sucessos de venda do grupo suíço. Na 
Páscoa, as vendas para o exterior chegam a 60 milhões de unidades.  
 
Há dois anos, a Lindt descobriu que a empresa austríaca Kittsee estava copiando seu coelho e 
vendendo para a Europa do Leste. Os suíços entraram na Justiça e esperavam barrar as vendas 
do adversário nesta Páscoa. Mas a Corte Suprema austríaca pediu, esta semana, tempo para 
voltar a examinar o caso numa sessão de conciliação marcada para o início de junho.  
 
Do lado dos austríacos, há perplexidade. "Existem pelo menos vinte modelos dourados de coelhos 
na Europa"', alega Roman Hauswirth, um diretor da Kittsee. Lindt se diz disposta a resolver o 
problema de maneira amigável. "Basta mudarem a embalagem", diz um porta-voz.  
 
A Suíça é um grande produtor de chocolate, e campeão mundial do consumo. A indústria local 
fabrica 160 mil toneladas de chocolate por ano. O faturamento é de US$ 1,07 bilhão. Cada suíço 
come, em média, 11,6 kg de chocolate por ano.  
 
Na Páscoa, o consumo explode. Dez milhões de coelhos e ovos de chocolate invadiram as 
prateleiras do comércio suíço neste ano. As crianças comem o coelhinho quebrando-o em partes. 
E a busca os ovos nos jardins pode demorar horas.  
 
Mas o mercado interno está saturado. A esperança das companhias é aumentar as vendas para o 
exterior. Essas vendas atingiram 91,3 mil toneladas no ano passado, com faturamento próximo 
dos US$ 500 milhões.  
 
Outra possibilidade é produzir diretamente no país consumidor, como faz Nestlé há décadas. A 
empresa, que é a maior do país, faturou US$ 6,6 bilhões em 2005 com chocolate fabricando no 
mundo todo em 2005.  
 
É nesse cenário que Lindt $ Sprüngli luta contra a cópia de seu coelhinho. Inclusive porque os 
austríacos começavam a ter a audácia de querer distribuir e vender seu produto justamente no 
mercado suíço.  
 



 
 

 
Leia Mais 
 
Paris exibe ovos de luxo nas vitrines  
Daniela Fernandes 
 
Os franceses não comemoram a Páscoa no domingo, como em vários países, mas sim na 
segunda-feira, feriado no país. Mas a data da "segunda-feira de Páscoa", como é chamada, é a 
única diferença em relação ao Brasil. Na França, os ovos e coelhinhos de chocolate também fazem 
sucesso.  
 
No país da alta-gastronomia, os " mestres artesãos chocolatiers", como são chamados os grandes 
chefs do mundo das delícias do cacau, realizam verdadeiras obras de arte com os ovos de Páscoa. 
Observar as vitrines das tradicionais lojas de doces nessa época do ano é algo que não atrai 
apenas as crianças. A curiosidade não é somente visual, mas também do paladar. Além dos 
ingredientes nobres e das decorações dos ovos, feitas à mão e que podem incluir folhas de ouro, 
esses chocolates de alto luxo são preparados seguindo à risca regras de temperatura e de 
qualidade, como a não utilização de conservantes e colorantes.  
 
Debauve et Gallais é um dos renomados "chocolatiers" de Paris. A marca existe há mais de 200 
anos e foi fornecedora oficial dos reis da França. A loja na rue de Saint-Pères, no bairro de Saint-
Germain-des-Près, é tombada pelo patrimônio histórico francês. A butique é uma atração turística 
especial em Paris nessa época. Ovos com folhas de ouro custam 90 euros(R$ 230) e os 
tradicionais 60 euros (R$ 155).  
 
Outro dos "grandes senhores do chocolate em Paris", é Jean-Paul Hévin. Seus ovos de Páscoa são 
como esculturas. Hévin também cria modelos originais originais como o ovo globo terrestre.  
 
Na Ladurée, uma das mais visitadas por turistas, o chef doceiro, Philippe Andrieu, decidiu inspirar-
se na tradição eslava e criou ovos coloridos. Cada cor evoca um elemento, como o fogo, 
representado pelo vermelho, ou um sentimento (paciência para o violeta ou esperança no caso do 
verde).  
 



Com tantas guloseimas pelas vitrines das ruas, é normal que os franceses sejam um dos maiores 
consumidores mundiais de chocolate, com 7,3 kg anuais por habitante. O setor movimenta mais 
de 2 bilhões de euros anualmente, sendo 550 milhões de euros durante as festas de final de ano. 
Somente na Páscoa, as vendas dos fabricantes franceses de chocolates atingem 200 milhões de 
euros. O Salão do Chocolate, realizado em Paris, mostra como um evento de moda quais são as 
tendências do setor. E se depender dos franceses, a tendência mundial será de continuar 
consumindo chocolates o ano todo. A Páscoa é mais uma ocasião para degustar as delícias dos 
chocolatiers franceses. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14, 15 e 16 abr. 2006, Tendências & Consumo, 
p. B5. 


