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Resumo 
A Kopenhagen é uma marca brasileira de chocolate fino fundada em 1928, com sede na 

cidade de São Paulo. Desde 2020, é presidida por Renata Vichi executiva que está há 22 anos 

na companhia e tem o desafio de manter a prosperidade do negócio. Com o olhar para o futuro 

a CEO busca incrementar as vendas e obter vantagem competitiva, e enfrenta o dilema de 

definir alternativas de crescimento para a preservação do legado da empresa. Para Renata esta 

indecisão gera preocupação e é necessário um plano de negócios que empurre o avanço e a 

dúvida de conciliar as opções de desenvolvimento da Kopenhagen, através das avenidas de 

crescimento: dobrar o número de lojas, aumentar as vendas das lojas físicas e investir no canal 

digital. Por isso, a executiva procura formas de manter a operação ativa e trazer inovações para 

o ambiente de trabalho, expandir os horizontes, trazendo melhorias e novidades que ainda não 

eram exploradas na empresa. A aplicação deste caso de ensino é direcionada para estudantes 

dos cursos de graduação e pós-graduação em disciplinas de administração, marketing e 

inovação. 

 

Palavras-chave: ambidestria organizacional, canal de vendas, inovação, vantagem 

competitiva, varejo digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	

Abstract 
 Kopenhagen is a Brazilian brand of premium chocolate founded in 1928, with 

headquarters in the city of São Paulo. Since 2020, it has been chaired by Renata Vichi an 

executive who has been with the company for 22 years and has the challenge of maintaining 

business prosperity. Looking to the future, the CEO seeks to increase sales and obtain a 

competitive advantage, and faces the dilemma of defining growth alternatives for the 

preservation of the company`s legacy. For Renata, this indecision generates concern and a 

business plan is needed that pushes forward and doubts about reconciling Kopenhagen`s 

development options, through the avenues of growth: doubling the number of stores, increasing 

the sales of physical stores and investing in the digital channel. For this reason, the executive 

looks for ways to keep the operation active and bring innovations to the work environment, 

expanding horizons, bringing improvements and novelties not yet explored in the company. 

The application of this case is aimed at undergraduate and graduate students in the disciplines 

of administration, marketing and innovation.  

 

Keywords: organizational ambidexterity, sales channel, innovation, competitive advantage, 

digital retail.  
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1. Introdução 

Em fevereiro de 2020, Renata Vichi ao completar 22 anos no Grupo CRM (Celso 

Ricardo de Moraes) foi nomeada CEO da companhia, uma empresa brasileira de chocolate fino 

detentora das marcas Kopenhagen, Chocolates Brasil Cacau, Kop Koffee e de uma joint venture 

com a Lindt. Nesta ocasião, a executiva percebeu que a Kopenhagen havia alcançado um 

momento de oportunidade e com o olhar para o futuro da marca, ela notou que era preciso: 

ampliar a capilaridade e facilitar a presença da Kopenhagen no dia a dia do consumidor para 

criar novas oportunidades de venda. Frente a este cenário, a CEO passou a enfrentar o dilema 

de definir as melhores alternativas de crescimento para a preservação do legado da empresa.   

A Kopenhagen é comandada por Renata Vichi desde 2004, ano que a executiva assumiu 

a posição de vice-presidente da companhia. Ela é a única herdeira e foi a sucessora do até então 

presidente da organização e seu pai, Celso Ricardo de Moraes. O processo de modernização da 

Kopenhagen foi intensificado na gestão da Renata que realizou importantes ações, entre elas: 

em 2007, lançou o programa de fidelização do cliente, já em 2009, criou o Grupo CRM e 

inaugurou a marca Chocolates Brasil Cacau. Após um ano, em 2010, construiu um novo 

complexo fabril e quatro anos depois, em 2014, formou a joint venture com a suíça Lindt, na 

mesma época, começou a operar o e-commerce da Kopenhagen. No ano de 2019, criou a 

plataforma de saúde e bem-estar da Kopenhagen, chamada Soul Good e abriu a cafeteria Kop 

Koffe assinada pela Kopenhagen. E em 2020, vendeu a participação majoritária do Grupo CRM 

para a Advent International, um investidor global de private equity, nesta parceria a Renata 

continuou à frente da operação da empresa como presidente e acionista, porém, a marca Lindt 

com 48 lojas próprias não fez parte da sociedade e permaneceu com a família Moraes. 

Em 2020, o parque de lojas do Grupo CRM totalizou 802 unidades distribuídas pelo 

Brasil, sendo 748 franquias e 54 próprias, do volume total de lojas 52% eram Kopenhagen e 

48% Chocolates Brasil Cacau. A marca Kop Koffee terminou este ano com 2 unidades próprias.  

Segundo o Sebrae (2017), no Brasil a média anual de crescimento da produção do 

chocolate tradicional é de 11,6% e o chocolate considerado fino, premium ou gourmet cresce 

20% ao ano com um volume de consumo de 6 a 8%. O potencial de crescimento é consequência 

da mudança de hábito do consumidor que procura por produtos de melhor qualidade e marcas 

que proporcionem experiência e que agregam valor ao produto/serviço na hora da compra. 

Porém, o chocolate fino ainda tem baixa penetração no mercado, que segue cada vez mais 

competitivo e é muito impactado com o aumento do dólar, commodities (cacau, açúcar, 

manteiga e leite) e aluguel de espaço de loja física.  
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Os padrões de identidade e qualidade de chocolate no Brasil são definidos pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e de acordo com a resolução RDC 264, de 2005: o 

chocolate tradicional é uma mistura de derivados de cacau, no mínimo 25% de cacau com outros 

ingredientes e possui um nível elevado de gorduras (saturadas, trans, manteiga do cacau e etc). 

O chocolate fino é uma mistura de derivados de cacau de melhor qualidade, acima de 25% de 

cacau com outros ingredientes e possui um nível menor de gorduras, na sua maioria usa-se 

somente a manteiga do cacau e uma porcentagem menor de outra gordura.  

Após a compra do controle do Grupo CRM, o responsável da Advent pela aquisição, 

Wilson Rosa juntamente com a CEO Renata Vichi anunciaram o plano de negócios da empresa 

para os próximos 5 anos, a estratégia foi embasada no investimento necessário para o 

crescimento das marcas do grupo e as três avenidas de crescimento propostas foram: 

• Dobrar o número de franquias, focando na expansão da Kopenhagen em pontos de rua, 

pois atualmente é predominante 62% em shoppings centers. E validar o modelo da 

cafeteria Kop Koffee que tem oportunidade de expandir no mercado; 

• Aumentar as vendas nas lojas físicas, trabalhando melhor a jornada de compra do 

consumidor, o ideal é o cliente entrar na loja, tomar café (30% do faturamento vem da 

cafeteria, que atrai tráfego, mas tem a margem menor que o chocolate), e para finalizar 

faz a compra programada e/ou por impulso, sendo para consumo próprio, para 

compartilhar e/ou presentear; 

• Investir no canal digital para as marcas que em 2020 trabalharam com marketplace e 

delivery.      

A CEO enxerga as avenidas de crescimento propostas como possibilidades exequíveis 

e promissoras para manter a prosperidade do negócio, e enfrenta o dilema de definir quais as 

melhores alternativas de crescimento dentro destas três frentes. Renata tem dúvida sobre como 

inovar e crescer, e ao mesmo tempo proteger o legado da marca Kopenhagen.  

No papel de guardiã da visão e da história da Kopenhagen, a Renata precisa saber o que 

fazer, é uma questão de estratégia e decisão, para garantir que a história da marca seja legível e 

convincente. Para a CEO a história dá significado ao trabalho que o time executa e também 

alinha suas próprias motivações com as principais decisões que ela precisa tomar para 

direcionar a empresa. Nas palavras de Renata Vichi: 
“Para inovar você precisa saber aonde você está e para onde você quer ir. Não dá para 

ser inovador sem o controle total e absoluto do seu mercado ou do mercado em que a 

sua ideia tem que florescer. Informação é a maior base para qualquer tipo de inovação, 
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definitivamente é o petróleo da vez. Inovar é saber entender o que se pretende, é 

compreender que muitas vezes uma ideia simples pode ser a mais efetiva e em outra 

ocasião, replicar sucesso pode significar não atingir o alvo esperado, por isso, tenha 

sempre claro qual seu objetivo antes de traçar sua rota”.   

 

2. História da Kopenhagen 
A empresa Kopenhagen deu seus primeiros passos na década de 1920, quando a Europa 

sofria as consequências do fim da Primeira Guerra Mundial e encontrava-se devastada 

economicamente e socialmente. Neste período, o casal de judeus da Letônia, Anna e David 

Kopenhagen, ela pianista e ele um estudante de medicina, que decidiu abandonar os estudos e 

emigrar com a sua esposa para o Brasil, à procura de melhores condições de vida e de trabalho.  

Em 1925, eles embarcaram em um navio que saiu do gelado mar Báltico na Letônia e 

viajou aproximadamente 20 dias até chegar no porto da cidade de Santos em São Paulo. Ao 

desembarcar no Brasil, David Kopenhagen tentou trabalhar como carregador no Porto de 

Santos, mas não deu certo, pois suas mãos foram consideradas muito delicadas para um 

candidato a estivador, então o casal seguiu um fluxo migratório de letos até chegarem na colônia 

de Varpa, no interior de São Paulo. Segundo a Associação Brasileira de Cultura Leta em 1928, 

o casal Kopenhagen foi morar na capital paulistana. 

Ao chegar na cidade de São Paulo, Anna Kopenhagen passou a cozinhar de noite na 

cozinha de casa, com chão de terra batida, um doce clássico europeu chamado marzipan, feito 

de amêndoa e açúcar, para que o seu marido pudesse sair no dia seguinte, bem cedo e a pé para 

economizar condução, em busca de consumidores nas ruas do centro da cidade.  

Com muita perseverança, David conquistou uma clientela para o seu produto e em 1929, 

o casal Kopenhagen inaugurou a primeira loja na Rua Miguel Couto, 41, no Centro de São 

Paulo, uma delicatesse que expunha marzipan em formatos de bonecos, bichinhos e outras 

figuras, conforme a Figura 1, que ilustra a primeira loja da Kopenhagen.  
Figura 1: Imagem da primeira loja da Kopenhagen. 

 
Fonte: Divulgação/Veja SP. Disponível em: https://vejasp.abril.com.br/cidades/lojas-paulistanas-sucesso/. 

Acesso em: 23 de abr. de 2021.  
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A aceitação do público foi tão boa que no mesmo ano abriram a segunda loja na mesma 

rua. A Figura 2, mostra a fachada de uma das primeiras lojas da Kopenhagen.  
Figura 2: Fachada de uma das primeiras lojas da Kopenhagen. 

 
Fonte: banco de imagens da Kopenhagen. 

 

Na década de 1930, o casal Kopenhagen comprou um terreno muito grande na cidade 

de São Paulo, na esquina entre a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, atual Rua Joaquim Floriano 

com a Rua Tapera, atual Rua Bandeira Paulista e aumentou o sortimento de produtos com balas, 

chocolates e ovos de páscoa na versão chocolate ao leite e crocante. Quase uma década depois, 

em 1943, neste mesmo terreno, foi propriamente inaugurado a primeira fábrica da Kopenhagen, 

ilustrada na Figura 3, com tecnologia avançada e potencial de produção de grande escala que 

possibilitou ampliar o portfólio com chocolate fino, confeitos, biscoitos e panetones.  
Figura 3: Fábrica da Kopenhagen em 1943, no Itaim Bibi em São Paulo. 

 
Fonte: banco de imagens da Kopenhagen. 

 

Ainda na década de 40, abriu a primeira loja no Rio de Janeiro, então capital Federal. 

Nesses anos, o crescimento da Kopenhagen foi constante e proporcionou o lançamento dos 

produtos que anos depois seduziriam gerações de brasileiros e até hoje são considerados os 
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clássicos da marca, ilustrados na Figura 4: Bala Leite (casca de caramelo endurecido e recheio 

de leite condensado cremoso), Língua de Gato (chocolate ao leite), Chumbinho (bolinhas de 

chocolate com crocante) e Lajotinha (waffle coberto de chocolate ao leite). No início da década 

de 1950, nasceram mais dois produtos icônicos: bombom Cherry Brandy (recheado com cereja 

macerada em calda de açúcar, vinho, canela e licor Cherry Brandy e coberto de fondant com 

licor, conhaque e chocolate ao leite) e a Nhá Benta (marshmallow com base wafer e coberto 

com chocolate ao leite). Nesta época a marca também conquistou o público infantil com o 

aviãozinho Constellation cujo interior tinha chocolates drageados.  
Figura 4: Clássicos da Kopenhagen. 

 
Fonte: banco de imagens da Kopenhagen. 

 

Em 1950, o logotipo da marca passou a ser a assinatura de David Kopenhagen de acordo 

com a imagem da Figura 5. 
Figura 5: Novo logo tipo da Kopenhagen em 1950. 

 
Fonte: banco de imagens da Kopenhagen. 

 

2.1 Construção do legado da Kopenhagen  
O casal Kopenhagen teve duas filhas, Sylvia e Ana. A Sylvia se casou com Jaque 

Goldfinger quem acabou tocando o negócio a partir da década de 50. Os anos 1960, foram 

marcados por inovações como caixas de bombom com tampas transparentes, embalagens com 

laços para presentear, produtos infantis como coelhos de chocolate com nome de gente (Lito, 
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Vera e Bastião) e lápis recheado com balas. Em 1975, para atender os consumidores com 

restrição alimentar a Kopenhagen lançou sua primeira linha de chocolate dietético.    

Nas décadas de 1980 e 1990, a marca crescia em vendas e transformou-se em sinônimo 

de chocolate fino. Em 1985, iniciou o sistema de franquias, no modelo de comodato, pois os 

proprietários desejavam crescer com a expansão da marca mais do que no eixo Rio-São Paulo. 

Já nos anos 1990, a Kopenhagen tinha 100 lojas, sendo 5% próprias e 95% franquias. 

 O cenário mudou em 1996, algumas empresas familiares como a Kopenhagen 

abalaram-se pela entrada forte do capital internacional no Brasil, aumentou a concorrência das 

marcas de lojas de chocolaterias com produtos premium e faltou investimento em infraestrutura 

fabril e de comunicação em marketing na empresa, fatores que deixaram a companhia 

estagnada, vendendo cada vez menos e por isso, a família Kopenhagen colocou o negócio a 

venda.  

Neste momento, Celso Ricardo de Moraes na época proprietário do laboratório Virtus 

que fabricava: Adocyl, Apracur, Atroveram e Maracujina, comprou a empresa Kopenhagen. 

Celso é conhecido no mercado como comprador de marcas, adquiriu mais de 80 e não comprava 

marcas prontas, por achar caro e não ter retorno de capital. Ele comprava marcas com potencial, 

por um preço mais barato, que precisavam ser revitalizadas e por isso davam um maior retorno. 

Celso considerava a Kopenhagen uma marca boa, com bons produtos, vendidos como presentes 

que construía um elo emocional com o consumidor, mas para ele, a empresa não tinha gestão.   

Assim que Celso assumiu o comando da empresa investiu US$ 5 milhões para mudar a 

fábrica de endereço e buscou, principalmente, incentivos fiscais mais atraentes, por isso saiu de 

São Paulo capital para a cidade de Barueri na Grande São Paulo, para aonde transferiu 

maquinários originais, implementou controle de qualidade, desenhou o plano de negócio, em 

que mudou a estratégia de venda de chocolates que ficaram mais caros, por incrível que pareça, 

fez a empresa voltar a crescer, implementou o contrato de franquias e as lojas deixaram de ser 

comodato, sofisticou o visual das lojas e investiu em comunicação para provocar 

experimentação dos produtos, lançou novos produtos, introduziu a cafeteria nas lojas e buscou 

atender públicos diversificados para rejuvenescer a marca. Todas essas ações contribuíram para 

quadriplicar o faturamento da Kopenhagen, que era R$ 38 milhões e atingiu R$ 152 milhões.   

 

2.2 Trajetória de Renata Vichi  
Em 1996, no meio dessas movimentações, Renata Vichi a única herdeira de Celso, com 

apenas 16 anos e por iniciativa própria, questionou seu pai se ela poderia trabalhar com ele e 
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recebeu um sim! Por estarem próximos na rotina da empresa, Celso notou o tino comercial da 

filha e deu oportunidade para ela se desenvolver profissionalmente. Renata iniciou como 

estagiária de marketing e teve a oportunidade de ser assessorada por um expert em 

administração financeira que a orientou a se fazer respeitar no ambiente corporativo e ensinou 

métodos de como gerenciar uma empresa.  

A trajetória profissional de Renata começou sem nenhuma preservação do que acontecia 

no ambiente de trabalho, desde os aspectos operacionais até os estratégicos, ela acompanhou 

seu pai nas reuniões, confrontos e problemas da companhia, procurou entender dos controles 

da produção, das vendas e principalmente do controle financeiro. Na reunião semanal de 

alinhamento das áreas conseguiu formar uma visão sistêmica, passou a ter um conhecimento 

dos departamentos para um único objetivo, o do negócio!  

Renata Vichi ocupou as cadeiras de diretoria de marketing, diretoria comercial e em 

2004, assumiu como vice-presidente da empresa que faturou em 2004, R$ 152 milhões, em 

2012, R$ 760 milhões e em 2015, atingiu R$ 1,5 bilhão.  

Desde 2004, o processo de modernização da Kopenhagen se intensificou. As realizações 

mais importantes sobre o comando de Renata na empresa foram, em 2007, lançou o Kop Club 

o programa de fidelização do cliente Kopenhagen, um programa de vantagens para recompensar 

os consumidores através de pontos que se convertem em chocolates, já em 2009, houveram dois 

grandes marcos: criou o Grupo CRM para reunir a Kopenhagen e outros negócios e inaugurou 

a marca Chocolates Brasil Cacau, com uma proposta diferente da Kopenhagen. A Chocolates 

Brasil Cacau é considerada uma marca acessível, divertida, jovem e inovadora, feita para 

atender um público entre 25 a 35 anos das classes econômicas B e C. Oferece aos seus 

consumidores produtos de qualidade, com preço barato e um bom atendimento. Renata lançou 

esta marca para concorrer diretamente com a marca Cacau Show. Em 2010, fechou a fábrica 

com 18 mil/m2 na cidade de Barueri na Grande São Paulo e inaugurou um complexo fabril com 

33 mil/m2 de área construída na cidade de Extrema no Sul de Minas Gerais, imagem ilustrada 

na Figura 6, um investimento de R$ 200 milhões, com tecnologia de ponta e capacidade para 

produzir 3,5 mil toneladas de chocolate por ano, na fábrica antiga a capacidade anual era de 2,5 

mil toneladas. 
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Figura 6: Fábrica da Kopenhagen em 2010, na cidade de Extrema – MG. 

 
Fonte: banco de imagens da Kopenhagen. 

 

 A primeira loja conceito da Kopenhagen abriu em 2013, na Rua Oscar Freire, 900, em 

São Paulo, conforme a imagem da Figura 7. Segundo Renata é um laboratório para as 

novidades, o consumidor tem oportunidade de vivenciar experiências únicas, desde o aroma de 

chocolate da loja, uma música ambiente, degustação de produto, até encontrar reedições 

limitadas de produtos.  
Figura 7: Loja conceito da Kopenhagen em 2013, na cidade de São Paulo. 

 
Fonte: banco de imagens da Kopenhagen. 

 

No ano de 2014, Renata formou uma joint-venture com a Lindt mediante 49% da 

participação do Grupo CRM e 51% da Lindt & Sprüngli Brasil. Neste mesmo ano, lançou o e-

commerce da marca Kopenhagen com um parceiro terceirizado. Em 2016, investiu R$ 70 

milhões na fábrica, provenientes de equipamentos para renovação e ampliação de linhas de 

produção, e para a expansão e automatização do centro de distribuição. No final desta década, 

em 2019, houveram dois grandes lançamentos da Kopenhagen ambos idealizados por Renata: 

a plataforma de saudabilidade (saúde e bem-estar), denominada Soul Good, que é clean label 

(rótulo limpo em português, ou seja, produtos livres de conservantes e aditivos alimentares), 
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zero adição de açúcares, zero lactose, sem aromatizantes, sem adoçantes artificiais e fonte de 

fibras. E a cafeteria Kop Koffee, que oferta um cardápio variado de bebidas e comidas (doces, 

salgados e sorvete), com a estratégia de rejuvenescimento, conveniência e novas experiências 

para o consumidor. Ainda em 2019, Renata ajustou o propósito da empresa para traduzir a 

verdade da marca: “Transformar Momentos Comuns em Extraordinários”.  

Em 2020, Renata Vichi assumiu a presidência do Grupo CRM com a missão de avançar 

com o crescimento da organização. Ela optou por negociar e vender a participação majoritária 

da companhia para a Advent International, um fundo de private equity, com o intuito de 

viabilizar a abertura de capital (IPO – initial public offering) para fortalecer a imagem da 

empresa no mercado.  

A Advent International foi fundada em 1984, é uma das maiores gestoras de private 

equity do mundo. No Brasil iniciou suas operações em 1997 e já investiu US$3.7 bilhões em 

27 empresas brasileiras nos setores de consumo e lazer, educação, indústria, saúde, serviços, 

serviços financeiros, tecnologia e varejo. Wilson Rosa, Managing Director da Advent ao 

investir na Kopenhagen comentou: “vamos acelerar nossos investimentos em empresas 

brasileiras, buscando negócios pujantes, líderes em seus setores e com grande potencial de 

crescimento – tudo o que encontramos no CRM”. 

O Grupo CRM foi criado efetivamente em 2009, é detentor das marcas Kopenhagen 

fundada desde 1996, Chocolates Brasil Cacau desde 2009 e Kop Koffee desde 2019. Possui 

uma planta industrial em Extrema - MG, com mais de mil colaboradores. É considerado um 

dos maiores grupos franqueadores do pais e finalizou 2020, com um total de 802 lojas 

espalhadas por todo o Brasil, um parque de lojas composto por 93% franqueadas e 7% próprias. 

Kopenhagen é uma marca de 93 anos, percursora no segmento de chocolate fino no 

Brasil, é reconhecida pela qualidade de seus produtos, possui um portfólio com 150 itens e os 

produtos clássicos são predominantemente artesanais, as embalagens são sofisticadas e é uma 

desejada opção de presentes. Finalizou 2020, com 417 lojas espalhadas pelos quatro cantos do 

país, sendo 388 franqueadas e 29 unidades próprias.  

Chocolates Brasil Cacau é uma marca de 12 anos, considerada acessível, jovem e 

inovadora. Possui um amplo portfólio com mais de 170 produtos como trufas, tabletes, cookies, 

bombons e presentes para agradar todos os gostos e bolsos. Finalizou 2020, com 383 lojas 

espalhadas pelo Brasil, sendo 361 franquias e 22 unidades próprias.   

Kop Koffee é uma marca de 2 anos, uma cafeteria criada para ampliar a presença da 

marca Kopenhagen no dia a dia do consumidor, um ponto de encontro para os apaixonados por 
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café com chocolate compartilharem momentos. O portfólio contempla aproximadamente 150 

produtos distribuídos entre bebidas, comidas (salgados e doces) e sorvete. Finalizou 2020, com 

2 lojas próprias na cidade de São Paulo.    

 

3. O mercado brasileiro de chocolate  
Em 1746, as sementes de cacau chegaram no Brasil, trazidas por Luiz Frederico 

Warneau, um francês que presenteou Antônio Dias Ribeiro, um fazendeiro do Sul da Bahia, o 

clima da região contribuiu com o plantio e fez prosperar as lavouras cacaueiras, a partir dai 

outras regiões do país também se sobressaíram como produtoras de cacau, foi o caso do norte 

do Espírito Santo e a Região Amazônica.  

A primeira “mini-indústria” de chocolate do Brasil, foi a Sönksen, instalada em 1888, 

na cidade de São Paulo, que recebeu o sobrenome da família paulistana de origem alemã 

(Alfredo Richter e Alwine Sönksen) e no começo produziu chocolate fino voltado para a classe 

A. Nesta época, devido a produção abundante de cacau no país em 1891, os irmãos e imigrantes 

alemães (Neugebauer e Gerhardt) inauguraram em Porto Alegre – RS a primeira fábrica de 

chocolate brasileira, a Neugebauer Alimentos SA com técnicas artesanais de produção. E em 

1897, os irmãos e imigrantes italianos Ponfílio, Emílio e Bernardino Falchi, abriram na capital 

paulista a fábrica de chocolate Falchi que foi a maior concorrente da Sönksen.  

No século XX, novas fábricas nasceram e chegaram no território brasileiro, entre elas, 

em 1912, na cidade de São Paulo, um grupo liderado pelo cônsul Suíço Achilles Isella, criou a 

Societé Anonyme des Chocolats Suisses, com o objetivo de produzir chocolate com 

equipamentos avançados de fabricação. A fábrica foi batizada de “A Suíça”, mas com o início 

da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a importação do chocolate e de outros produtos ficou 

prejudicada, pois os itens importados chegavam no Brasil com valores bastante altos, com isso, 

muitos empresários viram uma oportunidade de novos mercados, por exemplo, no segmento de 

chocolate se não era viável importar, a saída seria fabricá-los. 

Frente a este cenário, em 1917, a fábrica “A Suíça” que estava a venda, foi comprada 

pelos italianos Zanotta e seu sócio Lorenzi que registraram a marca com o nome de Lacta da 

Poulain. Desde 1921, a suíça Nestlé iniciou a sua fabricação de chocolate na cidade de Araras 

no interior do estado São Paulo. Em 1928, o casal de imigrantes letões, Anna e David 

Kopenhagen começaram na cidade de São Paulo, a história da marca Kopenhagen que iniciou 

com a venda direta, passou por delicatesse e evoluiu em uma década para uma produção fabril 

com máquinas de fazer chocolate fino. Em 1929, o imigrante alemão Heinrich Meyerfreund 
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fundou a fábrica da Garoto na cidade de Vila Velha - ES comercializando para vários estados 

nacionais.  

Em 1952, Ana Ofner uma cidadã húngara que residia na capital paulista fez sucesso com 

os seus dotes culinários e abriu a Ofner, uma fábrica de produtos de confeitaria com destaque 

para o chocolate fino. Na Páscoa de 1988, o brasileiro Alexandre Costa percebeu uma 

oportunidade de mercado e criou na cidade de São Paulo, a marca Cacau Show para produzir 

chocolate de qualidade a baixo custo. 

 No século XXI, em 2001, a multinacional americana The Hershey Company fundada 

em 1894, conhecida como Hershey’s comprou a fabrica de chocolate da Visconti, sediada na 

cidade de São Paulo, e começou a fabricar alguns de seus produtos no Brasil. E em 2008, a 

Hershey’s firmou uma joint venture de distribuição com a empresa Bauducco e os chocolates 

da marca chegaram a todo o Brasil, mas a parceria terminou em 2015, com a Hershey`s 

assumindo integralmente o negócio e continuou com seu crescimento no mercado brasileiro.  

Em 2009, a Kopenhagen criou o Grupo CRM para juntar a Kopenhagen e outras marcas, 

no mesmo ano criou a Chocolates Brasil Cacau para produzir produtos de qualidade com preço 

mais acessível. Já em 2014, a suíça Lindt & Sprüngli AG empresa especializada na fabricação 

e venda de chocolate fino, anunciou uma parceria com o Grupo CRM que nesta época era dono 

das marcas Kopenhagen e Chocolates Brasil Cacau, e passou a ser a primeira subsidiária da 

Lindt na América do Sul, a sociedade durou até 2020, com o Grupo CRM sendo vendido para 

um fundo private equity e a Lindt não fez parte desta sociedade, mas continuou a parceria com 

a Família Moraes.  

Em meados de 2017, nasceu a Dengo na capital paulista, com fabricação de chocolate 

de alta qualidade usando matéria prima de produtores parceiros do Sul da Bahia, uma marca 

preocupada com sustentabilidade e a cadeia de valor do cacau. 

 

 3.1 Dinâmica competitiva do mercado de chocolate no Brasil 
A dinâmica competitiva do mercado de chocolate no Brasil começou no final do século 

XIX, quando o estado de São Paulo especialmente a capital e a cidade de Santos, 

experimentaram as mudanças causadas pela riqueza gerada pelo café e a industrialização. 

Abriram oportunidade para o país receber milhões de imigrantes e junto com eles novas 

tecnologias, novos produtos e uma infinidade de inovações.  

Por mais de 80 anos, até a década de 70, o segmento de chocolate no Brasil foi liderado 

pela marca Sönksen que dava indícios de ser um mercado promissor e de franco crescimento. 
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A Sönksen foi uma empresa com visão estratégica, percursora do sistema de lojas próprias, um 

modelo praticado por outros fabricantes de chocolate fino como a Kopenhagen, Ofner e Cacau 

Show, e um diferencial frente a grandes fabricantes do varejo de massa como a Lacta, Garoto 

e Nestlé, que até então, não possuíam lojas exclusivas de suas marcas e as vendas eram feitas 

apenas em supermercados e empórios. 

O marketing da Sönksen era à frente da sua época também, seu portfólio contava com 

um diferencial de sortimento de produtos únicos e exclusivos que iam além da Páscoa, 

vendendo doces para o Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados, estratégias adotadas por 

marcas de chocolaterias até os dias de hoje, exemplo disso, é a Kopenhagen que desde a sua 

primeira loja em 1929, ficou conhecida pela decoração da vitrine, onde independente das datas 

sazonais (Páscoa e Natal) e comemorativas (Dia das Mães e Namorados), as pessoas da época 

se encantavam com a exposição dos produtos e as lojas chegaram a ser destino final para ver 

e/ou comprar os doces em formatos de bonecos, bichinhos e outras figuras.  

Os anos 1970, foram decisivos para muitas fábricas sediadas na cidade de São Paulo, 

muitas empresas mudaram da capital paulista, para outros municípios com incentivos fiscais 

mais atraentes.  

Em 1971, as três principais empresas brasileiras fabricantes de chocolate: Lacta, Garoto 

e Nestlé, criaram o Conselho Nacional de Expansão do Consumo Interno de Chocolate (Conec) 

com o objetivo de identificar as causas do baixo consumo de chocolate no Brasil. Nesta época, 

foi feito uma grande campanha publicitária nacional de incentivo ao consumo que durou uma 

década e no final, resultou no aumento do consumo médio per capta anual, que saiu de 300g 

para mais de 1kg. Algumas frases, principais, da campanha foram: “Chocolate anima a vida” e 

“Chocolate é energia que não pesa no seu bolso”, conforme o exemplo ilustrado da Figura 8.  

O problema identificado do baixo consumo de chocolate no Brasil, foi devido a imagem 

formada que o cliente tinha sobre o produto, em 1972, o chocolate era visto como uma 

sobremesa, uma guloseima, um item supérfluo da lista de compras do brasileiro. As pessoas o 

enxergava como um produto destinado à classe A e para eventos especiais, era associado a um 

alimento calórico, que propiciava surgimento de espinhas, alergia e cáries nos consumidores. 

Esses fatores classificavam o chocolate como um item dispensável das despesas mensais da 

classe média.  
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Figura 8: Ilustração da campanha realizada pelo Conec na década de 1970.  

 

Fonte: Livro comemorativo: Chocolate Garoto – 80 anos, uma história de sucesso (2009, pág. 56-57).  
 

A partir do início dos anos 70, o reinado da Sönksen começou a acabar devido a perda 

de feeling do mercado, o sistema de venda para todo o país ficou deficitário, pois contava com 

apenas três representantes de vendas e um distribuidor que ficava na cidade do Rio de Janeiro 

para suportar todo o Brasil. Outro ponto impactante foi a forte concorrência, tanto no segmento 

de chocolate fino com marcas como Falchi, Kopenhagen e Ofner, assim como do segmente de 

chocolate tradicional das marcas: Neugebauer, Lacta, Garoto e Nestlé.  

Os preços dos doces da Sönksen também eram mais caros e alguns itens só eram 

vendidos nas lojas próprias e não chegavam nos supermercados e empórios. Todos esses fatores 

contribuíram para a Sönksen ser colocada a venda. Em 1977, pediu concordata e a empresa 

Falchi assumiu o passivo da sua maior concorrente, passando a deter 30% do mercado brasileiro 

de chocolate, um market share herdado da Sönksen. Porém, o negócio não prosperou, a má 

situação financeira da empresa era resultado das altas taxas de juros e da impossibilidade de 

repassar seus custos, em especial matéria-prima e em 1983, as empresas Sönksen e a Falchi 

foram juntas a falência. Momento importante para o crescimento e notoriedade da Kopenhagen 

no mercado brasileiro de chocolate fino.   

Em 1988, o fundador da Cacau Show identificou que havia um segmento pouco 

explorado de chocolate artesanal de qualidade, mas que fosse de baixo custo e que atendesse o 

mercado por diferentes canais de vendas físicos, isto é, através de revendedor atendendo 

diretamente pequenos pontos-de-venda, como bares e lanchonetes, e a intermediação de 

atacadistas e distribuidores. A partir do natal de 1992, a marca começou a operar com quiosques 

próprios em feiras de natal ofertando chocolate e panetone.  

A Lacta foi vendida em 1996, para a empresa Kraft Foods, uma empresa americana de 

alimentos. Desde 1938, a Lacta foi impactada devido a intercorrências fatídicas (incêndio na 

fabrica em 1925, ficou um ano com ruptura de produto no mercado), econômicas (quebra da 

bolsa de NovaYork em 1929, causou recessão mundial e o Brasil foi impactado, principalmente, 
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por conta da crise na exportação do café) e forte concorrência com fábricas de chocolate e 

outros negócios administrados pela empresa, exemplo: o seu Guaraná Espumante versus o 

Guaraná Champanhe do concorrente. Foram fatores históricos que fizeram com que a fabrica 

da Lacta passasse por outros dois proprietários distintos antes da venda para a Kraft Foods.   

A família Kopenhagen colocou a empresa a venda em 1996, a dinâmica do negócio 

desde 1928, foi marcada pela expansão da marca no mercado para defender sua participação no 

segmento de chocolate fino, começou com lojas próprias, investiu na aparência do ponto de 

venda e na apresentação dos produtos, aumentou o sortimento do portfólio para atender 

diferentes ocasiões de consumo e um publico diversificado (adultos e crianças), apostou em 

embalagens diferenciadas para os produtos serem considerados presenteáveis. Já em 1985, 

iniciou o sistema de franquias, para crescer além do eixo Rio-São Paulo e atingiu 100 lojas em 

1990. Porém, o cenário mudou em 1996, devido o aumento da concorrência de chocolaterias 

premium e a falta de investimento fabril e em marketing na empresa, fatores que deixaram a 

companhia estagnada, vendendo cada vez menos e por isso, o negócio precisou ser vendido. 

Em 1996, o empresário Celso Ricardo de Moraes comprou a Kopenhagen e investiu em uma 

nova fábrica com incentivos fiscais melhores, mudou a estratégia de venda, sofisticou o visual 

das lojas, investiu em comunicação de marketing, lançou novos itens e introduziu a cafeteria 

nas lojas. Todas essas ações ajudaram quadriplicar o faturamento da empresa.   

A Nestlé em 2002, comprou a fábrica de chocolate Garoto, nesta época, a Garoto detinha 

22% do mercado brasileiro de chocolate e a Nestlé 33%, sendo superada apenas pela Lacta 

controlada da Kraft com 34%. Após a aquisição da Garoto, a Nestlé passou a dominar o setor 

de chocolate no Brasil, por isso, a compra precisou ser autorizada pelo Conselho de Defesa 

Econômica (Cade).  

Em 2008, a Nestlé com a sua controlada Garoto mais a Kraft, detinham 90% do mercado 

brasileiro de chocolate e o restante do mercado foi tomado por empresas regionais, como a 

Kopenhagen com aproximadamente 300 lojas e a Cacau Show com mais de mil lojas, se tronou 

a maior rede de lojas de chocolate do mundo, sendo que a primeira loja da marca abriu no final 

de 2001. Além dessas empresas existiam outras marcas que trabalhavam com chocolate e 

buscavam expansão através de lojas próprias e franquias de chocolaterias.  

Segundo a Nielsen (2009), a Kraft Foods foi a segunda maior fabricante de chocolate 

do Brasil com 35,8% das vendas, atrás apenas da Nestlé com 22,5% e a Garoto com 22%, que 

juntas (Nestlé e Garoto) detinham 44,5% do mercado.  
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A Renata Vichi em 2009, como VP da Kopenhagen estava de olho nas movimentações 

do mercado para desafiar marcas líderes, por isso, criou o Grupo CRM e lançou a marca 

Chocolates Brasil Cacau. Já em 2014, fez parceria com a Lindt, uma estratégia da executiva 

para a marca continuar forte e crescendo no território nacional no segmento de chocolate fino. 

Renata pontuou que com esta sociedade, o Grupo CRM passou a ser a única empresa de 

chocolaterias no Brasil operando marcas distintas, desde a acessível (Chocolates Brasil Cacau), 

passando pela premium (Lindt) até a premium de luxo, isto é, mais presenteável (Kopenhagen).  

A Kraft Foods em 2012, foi desmembrada em dois negócios independentes, sendo a 

Kraft Foods Group responsável por marcas de alimentos tradicionais dos Estados Unidos da 

América vendidas em supermercados, como massas, molhos e queijos, e a Mondelez 

International responsável por toda a produção de snack, que são os alimentos de confeitaria 

(guloseimas), o chocolate é fabricado utilizando diversas tecnologias distintas e também são 

exportados para outros países.  

Em 2017, chega mais um conceito de chocolateria no mercado Brasileiro, a marca 

Dengo lançou uma proposta de trabalhar o conceito Bean to Bar (da amêndoa a barra) que faz 

todas as etapas da fabricação do chocolate fino desde a semente, trazendo o cacau diretamente 

do produtor, sem intermediários até a produção da barra de chocolate. 

No ano de 2019, Renata Vichi realizou dois grandes lançamentos na marca Kopenhagen 

para competir de maneira efetiva com concorrentes de nicho em constante crescimento no 

mercado: primeiro lançou a submarca Soul Good, uma plataforma de saúde e bem-estar, e 

depois inaugurou a marca de cafeteria Kop Koffee, que oferta um cardápio variado com a 

estratégia de rejuvenescimento, conveniência e novas experiências para o consumidor.  

Em 2020, Renata Vichi na posição de CEO do Grupo CRM e com o intuito de avançar 

com o crescimento da empresa, vendeu a participação majoritária da companhia para um fundo 

de private equity, com o objetivo de viabilizar a abertura de capital para fortalecer a imagem 

da empresa no mercado.  

Segundo dados da Mintel (2017), os países que mais consomem chocolate no mundo, 

considerando a média anual per capita, são: o britânico 8,4 quilos, os suíços 8,3 quilos e a 

Alemanha 8,2 quilos. O consumo no Brasil foi de 1,2 quilos. 

 De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas 

– Abicab (2019), o volume do consumo de chocolate no Brasil subiu para 2,6 Kg por habitante 

e há espaço para crescer. A produção total de chocolate da indústria brasileira em 2019, foi de 

756 mil toneladas, exportou 28 mil toneladas e importou 20 mil toneladas, totalizando 749 mil 
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toneladas de chocolate consumidas neste ano. O Brasil é o quinto maior país em volume de 

vendas de chocolate no varejo no mundo, tendo faturado R$ 14 bilhões em 2019. 

Conforme Abicab (2019) o chocolate faz parte do hábito de consumo da população 

brasileira, onde 75% das pessoas consomem chocolate e o estado de maior importância é São 

Paulo. Entre os consumidores de chocolate 56% são mulheres, 88% compra o produto para 

consumo próprio e 35% não trocariam por outro alimento. A preferência dos brasileiros é pelo 

chocolate ao leite, depois o branco e em terceiro lugar o meio amargo, e o tipo preferido são os 

bombons devido a praticidade de manuseio. Os fatores considerados pelos consumidores para 

presentear com chocolate são: a embalagem (57%), depois a marca e por fim o preço. As datas 

sazonais de maiores vendas são a Páscoa, o Natal e o Dia dos Namorados. Os canais de compra 

de maior acesso são os supermercados e hipermercados, representou 76%.  

O mercado formal brasileiro de chocolate é composto por fabricantes/varejistas como: 

Nestlé (controladora da Garoto), Modelez (controladora da Lacta), Hershey’s (controladora da 

Visconti), Cacau Show e o Grupo CRM (Kopenhagen e Chocolates Brasil Cacau). E no 

mercado informal o chocolate pode ser comercializado em casa, nas redes sociais (Instagram e 

Facebook) e em marketplace (Mercado Livre e Magazine Luiza).  

Os maiores desafios do mercado brasileiro de chocolate são: a qualidade da matéria 

prima, os fatores fitossanitários de pragas e doenças como a vassoura-de-bruxa uma praga que 

pode dizimar plantações, e a alta carga tributária por se tratar de um produto industrializado 

com uma ampla cadeia produtiva que vai desde o cultivo do cacau, passa por diferentes 

processos produtivos até a comercialização do produto no ponto de venda.  

Segundo o Fisco, em média, 39,61% do valor pago no chocolate pelo consumidor são 

tributos, mas nem sempre foi assim, até 2015, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

tributava o chocolate por quilo, dependendo da variedade: o ao leite e o amargo eram R$ 0,12 

por Kg e o branco R$ 0,09 por Kg. Em 2016, a Receia Federal alterou a cobrança e estabeleceu 

o IPI do chocolate em 5% sobre o seu valor de venda, impactando diretamente o custo tributário 

do chocolate na venda no varejo. Na cadeia de chocolate o valor do produto final é distribuído 

da seguinte forma: 50% fica no varejo, 38% vai para a indústria e 12% são dos financiadores 

de agricultores que pagam aos cacaueiros 4 a 5% do valor final. Atualmente, o Produto Interno 

Bruto (PIB) da cadeia produtiva do cacau ultrapassa R$ 20 bilhões, valor gerado principalmente 

pela indústria processadora das amêndoas e de produção de chocolate (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, 2019).   
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Como em todos os outros setores da economia, em 2020, a pandemia do novo 

coronavírus impactou à indústria de chocolate no Brasil. As empresas produtoras de chocolate 

se adaptaram à nova realidade, passaram a operar em canais de vendas online, sistema de 

delivery com entrega direta ao consumidor e buscaram parcerias para que o produto chegasse 

no ponto de venda da melhor forma possível, por exemplo, com o fechamento dos shoppings e 

lojas de rua, a estratégia foi se aliar aos supermercados, estando nas gôndolas ou instalando 

quiosques proprietários, e passaram a operar em marketplace.  

Segue palavras de Renata Vichi, CEO da Kopenhagen, sobre o reflexo da pandemia do 

novo coronavírus no mercado de chocolate: 
“Um dos grandes legados desse período conturbado é a nossa união em prol de 

soluções e implementações inovadoras. Acredito que a união faz a força e o varejo 

precisa se unir para dividir conhecimento, multiplicar as possibilidades de sucesso 

para todos os players que compõem esse segmento maravilhoso e como resultado 

desse compartilhar teremos muito mais força e capacidade de ação! “  
 

3.2 Competidores do mercado de chocolate no Brasil  

 No Brasil os fatores que impulsionam o mercado de chocolate contemplam 

principalmente: crescimento da renda média da população, mudança nos hábitos de consumo 

das pessoas, investimento no segmento por parte de empresas de vários portes, chegada no país 

de grandes marcas internacionais e a mobilização das principais empresas do setor na busca de 

novos mercados.  

De acordo com a Abicab (2019), o principal esforço da indústria está na inovação em 

todas as etapas de produção, aprimorando e diversificando sabores, texturas, embalagens, 

formatos e distribuição. O Brasil registrou aumento na produção de chocolate de 2,84% no 1° 

trimestre de 2020 comparado ao mesmo período do ano passado (números ainda livres dos 

efeitos da covid-19). O lançamento de novos produtos e categorias apoiaram esse aumento de 

volume. “As indústrias possuem amplo e diversificado portfólio que permite agradar aos 

variados perfis de consumidores e manter a penetração de produtos nos lares brasileiros”, avalia 

o presidente da Abicab, Ubiracy Fonsêca.  

 Até o final dos anos 90, o mercado brasileiro de chocolate era estável, grandes marcas 

internacionais como Nestlé e Kraft Foods atuavam na produção industrial e comercialização 

em supermercados, principalmente, para consumo de massa e poucas empresas como 

Kopenhagen e Ofner atuavam com fabricação e venda em lojas próprias.  
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A partir dos anos 2000, com o aumento na média per capta anual do consumo de 

chocolate pelos brasileiros, que saltou de 300g nos anos 70 para 2,5Kg nos últimos anos, 

impulsionou cada vez mais a concorrência neste mercado. 

 

3.3 As três grandes marcas de chocolate do varejo brasileiro  

3.3.1 Nestlé S.A.  

 A Nestlé é uma multinacional suíça do setor de alimentos e bebidas, foi criada em 1866, 

considerada a maior empresa de alimentos do mundo. Em 1921, a Nestlé instalou no Brasil sua 

primeira fábrica com o objetivo de produzir leite condensado, que ficou conhecido como Leite 

Moça. Em 1957, adquiriu a Gardano S.A. (do chocolate em pó dos frades e do Alpino), e em 

2002, comprou a fábrica da Garoto. Nesta época, a Nestlé ocupou o segundo lugar nas vendas 

de chocolate do Brasil, com 33% de domínio do mercado e a Garoto ficou em terceiro lugar 

com 22%, as duas marcas juntas ocuparam o primeiro lugar com 55% de domínio do setor. 

Com o crescimento da concorrência e o surgimento de novos negócios, em 2014, 

segundo dados da Euromonitor, a Nestlé perdeu representatividade e ficou em terceiro lugar 

detendo 21,1% do mercado versus a Garoto que subiu para a segunda posição com 22,8%, a 

somatória das duas marcas manteve a posição de primeiro lugar com 43,9% de domínio do 

mercado de chocolate do Brasil.  

Em 2019, a Nestlé abriu a primeira loja flagship da América Latina da marca Kit Kat, 

na cidade de São Paulo, o espaço trouxe novidades, como: sabor inédito, consumidor poder 

criar seu próprio chocolate (recheio, colocar foto para estampar o produto), interação digital 

(realidade virtual/aumentada e games), e cafeteria Nespresso com café que harmoniza com o 

chocolate. Outra inovação da Nestlé em 2019, foi integrar 100% ao e-commerce da marca as 

lojas dos estados: São Paulo (Araras, Caçapava, Marília, Ribeirão Preto e São Paulo), Rio 

Grande do Sul (Carazinho e Passo Fundo), Bahia (Itabuna e Feira de Santana), e Espirito Santo 

(Vila Velha), nesta última, tem a fábrica da Garoto. O pedido é feito na loja online e a retirada 

é após 2 horas na loja física, mas também, tem a opção de delivery para endereços até 15km 

destas unidades.    

Atualmente a Nestlé tem 31 unidades industriais e está presente em 194 países e é dona 

de algumas das marcas de chocolate mais populares do Brasil, como Batom, Serenata de Amor, 

Suflair, Kit Kat e Talento.  
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3.3.2 Mondelez International, Inc. 

 O grupo Mondelez é uma multinacional americana de alimentos criado em 2012, após 

a mudança de nome da divisão de doces da Kraft Foods. A empresa produz guloseimas como 

chocolates, biscoitos, chicletes, confeitos e bebida em pó.  

Segundo dados da Euromonitor, em 2014, a Mondelez deteve 32,3% das vendas de 

chocolate do Brasil, analisando as principais marcas, a Mondelez ocupa o primeiro lugar com 

32,3%, depois a Garoto com 22,8% e na terceira posição a Nestlé com 21,1%, mas se considerar 

a Garoto e a Nestlé juntas (43,9%), a Mondelez cai para o segundo lugar.  

Desde a páscoa de 2017, a Lacta operou com e-commerce nas datas sazonais de Natal e 

Páscoa, neste site também era possível comprar pelo WhatsApp. Porém, em 2020, devido a 

pandemia do covid-19, a Mondelez lançou o marketplace “Lacta em Casa”, integrando a 

plataforma aos varejistas que trabalham com produtos da marca e a própria loja da Lacta, o site 

administra a loja que fará a entrega ao cliente, o sistema analisa o CEP do pedido e a 

disponibilidade do produto no estoque da loja mais próxima.  

Atualmente a Mondelez tem 2 parques industriais que fabricam várias marcas de 

chocolate como: Lacta, Diamante Negro, Bis, Sonho de Valsa, Milka e Toblerone. 

 

3.3.3 The Hershey Company 

 A Hershey’s é uma multinacional americana fundada em 1894, é uma das maiores 

fabricantes de chocolate do mundo e também fabrica produtos de panificação. Em 1998, a 

empresa começou a importar chocolate para o Brasil e em 2001, comprou a fábrica e as marcas 

da Visconti e passou a fabricar produtos no Brasil. Já em 2008, fechou parceria com a Bauducco 

para distribuição em todo o país, com isso, triplicou os pontos de venda (chegou a 130 mil) e 

aumentou em 10% as vendas e o faturamento.  

Segundo dados da Euromonitor em 2014, a Hershey’s deteve 3,9% do mercado 

brasileiro, ocupando o quarto lugar entre os principais players (Lacta, Garoto e Nestlé) e está 

disponível em mais de 60 países em todo o mundo.  

 Em 2020, a Hershey`s lançou o e-commerce que fez parte das iniciativas online da 

empresa, que também está presente em marketplace e apps. Este e-commerce funciona de forma 

complementar aos parceiros e clientes da marca, que ficou disponível para atender todo o brasil.     
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3.4 O mercado de chocolate fino 

 O Brasil foi o maior produtor de cacau do mundo até a Primeira Guerra Mundial. Na 

década de 80, caiu para o segundo lugar e nos anos 90, em consequência da crise iniciada com 

a redução dos preços praticados do cacau, devido o baixo uso dos fatores de produção e 

agravado com o aparecimento da doença vassoura-de-bruxa, fizeram com que a produção 

brasileira de cacau reduzisse drasticamente e não acompanhasse a demanda interna, que 

precisou ser suprida com a importação de cacau, o que incrementou os custos de produção de 

chocolate no país.  

Para enfrentar esta crise, o governo estabeleceu um programa de recuperação de 

produção que foi bem estruturado tecnologicamente. Foi nesta busca pelas soluções de 

recuperação que descobriu o cacau de qualidade, identificado como tipo fino, em função da 

qualidade e mais especificamente das características de aroma e sabor, podendo ser vendido 

por um melhor preço, por isso, passou a ser uma importante alternativa de renda para os 

produtores, entretanto requer um maior cuidado em relação à produção, desde o plantio e 

colheita (duas vezes por ano) até todas as quatro fases do processamento das amêndoas (pré-

processamento do fruto na fazenda (retirada da semente, extração da polpa, fermentação da 

semente, secagem e armazenamento da amêndoa), classificação da amêndoa na indústria, 

torrefação da amêndoa, moagem para obter a massa de cacau).     

Devido a busca crescente do consumidor por produtos de melhor qualidade e mais 

sofisticados, mesmo que para isso seja preciso pagar um valor diferenciado, pois a preferência 

deste cliente é por um chocolate fino exclusivo ao invés de um tradicional, frente a esta 

realidade, os fabricantes de chocolate no Brasil estão cada vez mais investindo no segmento de 

chocolate fino direcionado a um público mais exigente.  

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae 

(2017), o chocolate industrial perdeu espaço para as versões gourmet e artesanais, e o mercado 

de chocolate fino cresce três vezes mais que o mercado de chocolate tradicional, as grandes 

empresas do segmento de chocolate, perceberam a alta demanda e inovaram ao criarem 

chocolate mais sofisticado e exclusivo, na versão diet/ light, com alto teor de cacau, sem lactose 

ou glúten, para alcançar um número maior de consumidores. Entre as marcas de chocolate fino 

no Brasil, as que se destacam como fortes concorrentes da Kopenhagen são: Cacau Show, Lindt 

e Dengo. 
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3.4.1 Cacau Show 

 A Cacau Show é uma empresa alimentícia brasileira fundada em 1988, com o propósito 

de produzir chocolate de qualidade a baixo custo, atualmente está presente em quase todos os 

estados brasileiros com aproximadamente 2.500 lojas, é a maior rede de lojas de chocolate do 

mundo com um faturamento de R$ 3,5 bilhões, a empresa tem cinco fábricas, duas em Itapevi 

– SP, uma em Campos do Jordão – SP, uma em São Paulo – SP e uma em Curitiba – PR. Que 

juntas produzem mais de 12 mil toneladas de chocolate por ano. Os principais produtos são: 

trufas, bombons e tabletes. A marca aposta no chocolate fino, feito com matéria prima de 

qualidade, menor teor de açúcar e mais porcentagem de cacau.  

Segundo Alexandre Costa, o fundador da marca, é uma economia de escala a permitir 

uma produção que usa ingredientes de qualidade, percentuais de cacau melhores e tecnologia. 

A conta fecha com volume de venda de chocolate.  

Atualmente os canais de venda da marca são: revendedor direto (porta a porta), loja 

física (própria e franquia), loja de departamento, loja especializada em chocolate fino, 

supermercado, atacadista, distribuidor, e-commerce, delivery, marketplace e m-commercee.    

   

3.4.2 Lindt & Sprüngli AG Brasil  

 A Lindt é uma empresa suíça especializada na fabricação e venda de chocolate fundada 

em 1845, é considerada pela revista Forbes uma das empresas mais inovadoras do mundo. No 

Brasil está presente desde 1969, sendo representada pela empresa Aurora Bebidas e Alimentos 

Finos uma importadora de marcas premium internacionais. E em 2014, anunciou uma joint-

venture com participação de 51% das ações com o Grupo CRM (Kopenhagen e Chocolates 

Brasil Cacau), que passou a ser sua primeira subsidiária na América do Sul e para exploração 

do mercado local através da abertura de loja própria da Lindt. O chocolate vendido na loja é 

importado das fábricas Lindt na Europa. Os produtos da marca continuam à venda no varejo e 

em free shops de aeroportos distribuídos pela Aurora, e a loja própria da Lindt Brasil conta com 

um mix exclusivo. Os principais produtos são as trufas (Lindor) e os tabletes.  

Atualmente a Lindt Brasil possui 50 lojas no Brasil e os canais de venda da marca são: 

loja física própria, loja de departamento, loja especializada em chocolate fino, supermercado, 

atacadista, distribuidor, e-commerce, marketplace, delivery e m-commerce.   
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3.4.3 Dengo 

 A Dengo é uma empresa brasileira de chocolates e cafés especiais fundada em 2017, 

busca redesenhar a economia do cacau, aproxima pequenos e médios produtores do consumidor 

final, gerando impacto social e retorno direto aos produtores, por meio de compartilhamento de 

parte dos lucros com estes produtores e suas famílias.  

Sem fazenda própria, a proposta da Dengo é comprar cacau de produtores selecionados 

e pagar um prêmio a eles conforme a qualidade de suas amêndoas. A Dengo chega a pagar 90% 

a mais pelo quilo das melhores amêndoas de cacau e não compra o cacau como commodities. 

Hoje são mais de 120 parceiros produtores do Sul da Bahia. A empresa é uma “Bean to bar”, 

isto é, o chocolate é feito desde a amêndoa até a barra pelo mesmo produtor, as receitas dos 

produtos são sem adição de essências ou aromas e nenhum tipo de gordura hidrogenada, utiliza-

se apenas a manteiga de cacau, o açúcar é orgânico e utilizado se necessário, em quantidades 

moderadas, o lema é usar mais cacau e menos açúcar, pois a marca também atua na frente de 

saúde e bem-estar. Os principais produtos são: quebra-quebra, pepitas, bombons, gianduia, mel 

do cacau e nibs.  

 Em 2020, a Dengo lançou uma loja conceito na cidade de São Paulo, chamada Fábrica 

de Dengo, para proporcionar aos clientes uma imersão no universo do chocolate e de outros 

produtos como cafés especiais, queijos e vinhos de pequenos produtores brasileiros. A estrutura 

apresenta o processo de fabricação de chocolate bean to bar, onde o cliente pode produzir sua 

própria barra de chocolate, personalizar dos ingredientes à embalagem, passando por 

experiência sensorial com óculos de realidade virtual e interferências sonoras. O aplicativo da 

Dengo Chocolates, permite que a jornada de compra e entretenimento dentro da loja não 

dependa de atendimento presencial, o cliente pode realizar a compra em qualquer lugar da loja, 

sem precisar ir até o caixa para pagar.  

Atualmente são 20 lojas no Brasil e os canais de venda da marca são: loja física própria, 

e-commerce, delivery e m-commerce.   

 

4. Posicionamento competitivo – modelo de D’Aveni (2007) 

No final de 2020, a CEO Renata Vichi solicitou a diretora de marketing o 

posicionamento competitivo da Kopenhagen, atualizado, para entender a posição da marca 

versus a dos concorrentes.  
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Em resposta, foi apresentado para a análise da Renata: um modelo de mapeamento de 

posicionamento competitivo, uma análise SWOT e informações comerciais e estratégicas, tanto 

da Kopenhagen como de competidores deste mercado.   

O modelo de mapeamento de posicionamento competitivo de D’Aveni (2007), define o 

posicionamento da empresa no mercado frente a seus principais concorrentes, considera que o 

posicionamento é dinâmico, pois os concorrentes se movimentam ao longo do tempo. O método 

de construção deste mapeamento estratégico considera três etapas: na primeira etapa é definido 

o mercado que será estudado, analisa as necessidades dos clientes, a dimensão geográfica (país 

ou determinada região) e o tipo de estudo (mercado total ou um segmento, produto/serviço ou 

marcas), na segunda etapa verifica o preço e o benefício mais valorizado pelos clientes, e na 

terceira etapa é indicado as posições que mais se ajusta ao mapa.  

Segundo D’Aveni (2007), um mapa de posicionamento de custo-benefício ilustra 

graficamente a relação entre o benefício principal que um produto oferece aos consumidores e 

o preço de todos os produtos de um dado mercado, isto é, compara as distintas estratégias dos 

concorrentes em função dos preços praticados e os benefícios percebidos pelos consumidores. 

Depois da análise do mapeamento, as empresas podem observar as oportunidades e os riscos 

do mercado, e avaliar se o seu posicionamento está coerente com a estratégia atual e futura.        

A Figura 9, apresenta um modelo de posicionamento competitivo de D’Aveni (2007), 

aplicado no mercado de chocolate brasileiro, a elaboração deste mapeamento foi feita através 

de pesquisa de dados secundários internos da empresa, material de consultorias que prestaram 

serviço para o Grupo CRM, valores percebidos sobre o mercado de chocolate brasileiro e sobre 

informações comerciais, estratégicas e práticas de empresas de chocolate atuantes no Brasil.  

As principais chocolaterias concorrentes foram classificadas em três categorias de tipo 

de chocolate: Tradicional, Fino Acessível e Fino Premium.  

Os preços praticados estão no eixo das ordenadas “y” e o valor do atributo percebido 

pelos clientes no eixo das abcissas “x”.  

Em relação aos preços praticados, as ordens de grandeza por valor aproximado foram, 

R$ 40,00/Kg no tradicional, R$ 100,00/Kg no fino acessível e R$ 200,00 no fino premium.  

Como valor percebido pelo cliente, foram considerados quatro atributos de conexão 

entre a marca e o consumidor, sendo eles: Individual que valoriza o sabor (sensação de prazer), 

Afiliativa que valoriza o compartilhamento do produto, Expert que valoriza o processo 

(especialista no que faz) e a qualidade do produto, e a Expressiva que valoriza a comunicação 

(abordagem mais humanizada) da marca com o cliente.  



 

	

33	
Figura 9: Mapa de posicionamento competitivo do mercado de chocolate brasileiro. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para auxiliar a identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da Kopenhagen 

e dos seus principais concorrentes, o Quadro 1, ilustra a análise SWOT apresentada para a CEO: 
Quadro 1: Análise SWOT dos principais concorrentes de chocolate no Brasil. 

MARCA FORÇAS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

KOPENHAGEN Desejada  
Linha saudável 
Presenteável  
Qualidade  
Sofisticada  
Tradição 

Canal de venda 
Comunicação  
Preço  
Disponibilidade 
Rejuvenescer 
Venda fora sazonal 

Cafeteria  
Crescimento gourmet 
Digital 
 

Canal de vendas 
Concorrência 
Loja de Rua 
Omnicanalidade  
 

LINDT Comunicação 
Digital  
Disponibilidade  
Qualidade 
Tradição  

Preço 
Omnicanalidade 

Cafeteria  
Crescimento gourmet  

Concorrência 
Localização  
Loja de Rua 

DENGO Digital  
Experiência do cliente  
Linha saudável 
Expert 
Qualidade 
Sustentabilidade  

Canal de Venda 
Comunicação 
Escalabilidade 
Disponibilidade  
Preço 
Omnicanalidade 

Crescimento gourmet 
Variedade 

Marcas consolidadas 
Loja de Rua 

CACAU SHOW Comunicação  
Disponibilidade  
Ocasiões de consumo 
Preço 
Qualidade  
Variedade 

Atendimento  
Infraestrutura loja  

Digital 
Domínio de mercado 

Cafeteria 
Industrializados 
Omnicanalidade 
 

CHOCOLATES 
BRASIL CACAU 

Preço 
Qualidade 
Variedade 

Canal de venda 
Comunicação 
Inovação 
Localização  

Cafeteria 
Digital 
Sobremesa 

Canal de vendas 
Industrializados 
Omnicanalidade 
 

NESTLÉ Disponibilidade  
Força da marca  
Omnicanalidade  
Preço 
Variedade  

Qualidade 
Comunicação  
 

Fidelidade a marca 
Digital  

Concorrência 

MONDELEZ Disponibilidade 
Localização  
Omnicanalidade  
Preço  
Variedade 

Comunicação 
Qualidade  

Fidelidade a marca 
Digital  

Concorrência 

HERSHEY`S Disponibilidade 
Localização  
Preço  
Variedade 

Comunicação 
Qualidade  

Fidelidade a marca 
Digital  

Concorrência 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para complementar os dados para análise da Renata, o time de marketing levantou as 

informações públicas das principais marcas concorrentes de chocolate fino: Kopenhagen, 

Cacau Show, Chocolates Brasil Cacau, Lindt Brasil e Dengo, divulgadas como informações 

comerciais e estratégicas, extraídas dos sites oficiais das empresas e apresentadas no Quadro 2.  
Quadro 2: Informações públicas das marcas Kopenhagen, Cacau Show, Chocolates Brasil Cacau, 

Lindt Brasil e Dengo.  

Fonte: Dados públicos da Kopenhagen, Cacau Show, Chocolates Brasil Cacau, Lindt Brasil e Dengo. Disponível 

em: https://www.kopenhagen.com.br/, https://www.cacaushow.com.br/, https://www.lindt.com.br/, 

https://www.chocolatesbrasilcacau.com.br/, https://www.dengo.com.br/. Acesso em: 15 de dez. de 2020. 

 

 

EMPRESA KOPENHAGEN CACAU SHOW CHOCOLATES 

BRASIL CACAU 

LINDT BRASIL DENGO 

MISSÃO 

 

Fabricar produtos 
de altíssima 
qualidade, 
preservando seu 
sabor com 
sofisticação e 
originalidade.  

Proporcionar 
experiências 
memoráveis e 
excelência em 
produtos e serviços. 

 

Acreditar e 
proporcionar 
felicidade. Promover a 
diversidade, a 
liberdade e valorizar 
as pessoas, refletindo 
nossa cultura popular 
com respeito e 
sabedoria, por meio de 
toda linha de produto. 

Trabalhar com 
simplicidade e 
solução. 

 

Contribuir que 
produtores vivam 
bem em suas terras. 
Para que nossas 
florestas sejam 
conservadas. E para 
que as pessoas 
descubram a melhor 
combinação entre 
saúde e sabor. 

VISÃO Ser um grupo 
competitivo que 
atue de forma 
abrangente no 
segmento 
alimentício, através 
de um portfólio de 
produtos com 
qualidade, 
representado por 
marcas fortes, com 
características e 
propostas únicas. 

Ser a maior e melhor 
rede de chocolates 
finos do mundo. 

Ser um grupo 
competitivo que atue 
de forma abrangente 
no segmento 
alimentício, por meio 
de um portfólio de 
produtos de qualidade, 
representado por 
marcas fortes, com 
características e 
propostas únicas. 

Ser uma marca de 
credibilidade e 
relacionamento. 

Ser uma empresa 
que valoriza dois 
importantes cultivos 
nacionais: o cacau e 
o café. 

N° DE LOJAS 
(Final 2020) 

417 383 2.500 48 19 

PRINCIPAIS 

PRODUTOS 

Bala Leite  
Língua de Gato 
Chumbinho 
Lajotinha 
Cherry Brandy   
Nhá Benta 

Trufas 
Bombons  
Tabletes 

Trufas,  
Bombons   
Tabletes 

Trufas (Lindor)   
Tabletes 

Quebra-Quebra 
Pepitas 
Bombons  
Gianduia 
Mel do Caca 
Nibs 

CANAIS DE 

VENDAS 

Loja (própria e 
franquia) 
E-commerce 
Marketplace 
Delivery   
M-commerce 

Revendedor 
Loja (própria e 
franquia) 
Loja de 
departamento/ 
especializada 
Supermercado 
Atacadista 
Distribuidor  
E-commerce 
Marketplace 
Delivery   
M-commerce 

Loja (própria e 
franquia)  
E-commerce 
Marketplace  
Delivery   
M-commerce 

Loja (própria e 
franquia) 
Loja de 
departamento/ 
especializada 
Supermercado 
Atacadista 
Distribuidor  
E-commerce 
Marketplace 
Delivery   
M-commerce 

Loja própria  
E-commerce 
Delivery   
M-commerce 
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5. Modelo de negócio da Kopenhagen  

A Kopenhagen começou com um varejo tradicional, isto é, o canal de venda e o sistema 

de distribuição eram únicos: a fábrica abastecia a loja, e a loja vendia para o consumidor final. 

As lojas físicas dominaram o mercado, mas encontraram limitações para aumentar as vendas à 

medida que outros canais de vendas se popularizaram, e o cliente passou a utilizar dispositivos 

como computadores e smartphones para experimentar diferentes jornadas de compra. 

Frente a este cenário, em 2014, Renata Vichi começou a transformação digital da 

empresa, passando a operar além de loja física, canais online como: e-commerce, marketplace 

e m-commerce (celular e tablete), com pagamento via Link, e entrega por delivery ou take away.  

Em 2020, a CEO Renata criou a área de digital para estruturar a empresa para ser 

omnichanell, com a intenção de ter todos os canais de vendas integrados e orquestrados de 

forma que a experiência do cliente que optar por engajar em mais de um canal da marca seja 

tão ou até mais eficiente ou agradável do que usar um canal único de forma isolada.  

A evolução histórica da jornada de compra do consumidor na Kopenhagen está ilustrada 

na Figura 10.    
Figura 10: Jornada de compra do consumidor da Kopenhagen. 

• 1929 – 1942 

 

• 1943 – 2013  

 

 

•  2014 – 2020 – multicanais   

                         

 

 

 

• 2021- Expectativa de omnicanalidade  

                         

 

 

 

*com serviço de delivery, take away, hub e ship from store.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6. Cultura da organização versus novo sócio 

Desde 1928, a Kopenhagen foi uma empresa familiar tendo como sócios pessoas da 

mesma família que participaram da gestão do negócio. Em setembro de 2020, com a venda do 

Grupo CRM para o fundo private equity, formado por empresas e pessoas que não possuem 

vínculo familiar ou societário, a gestão da empresa deixou de ser familiar. 

Na gestão puramente familiar considerava para o negócio fatores além do econômico 

como a lucratividade, mas também: tradição, história, valores e a cultura da organização. A 

partir da sociedade com o fundo de investimento, passou a ser uma companhia extremamente 

profissionalizada, pois o objetivo principal do private equity é fazer investimentos de parcerias 

com potencial retorno do capital investido no prazo estabelecido e regulamentado previamente 

pelo fundo.  

Segundo Renata Vichi, do ponto de vista da empresa familiar a vantagem da parceria 

com um fundo private equity é a possibilidade de acelerar o seu crescimento através da 

disponibilidade de recursos financeiros, intelectuais, tecnológicos e etc. proporcionados pelo 

fundo, assim como poder evoluir nas práticas de governança e profissionalismo.  

Para o fundo private equity a vantagem da sociedade com uma empresa familiar é o 

potencial de alta rentabilidade e perenidade no médio prazo.   

 

7. Múltiplos caminhos e as ameaças ao legado da Kopenhagen 
Fazer parte de um mercado desafiador como o de chocolate fino, com frequência, exige 

que as empresas do segmento reformulem seu plano de negócios, revendo suas estratégias de 

marketing e oferta de produtos, devido a movimentações econômicas, novas investidas dos 

concorrentes e a evolução das demandas dos consumidores.  

Frente a esta realidade, em 2020, a CEO Renata Vichi apresentou para o time de 

liderança o seu dilema de definir as melhores alternativas para a preservação do legado da 

empresa, com o objetivo de incrementar as vendas e obter vantagem competitiva no mercado. 

De acordo com as palavras de Renata Vichi: 
“A perspectiva do líder deve se basear na visão do futuro, permeando a perpetuidade 

do negócio. Quando se cultiva o hábito de estar sempre um passo à frente, não só do 

mercado, mas de si mesmo, é possível desenvolver de uma maneira mais proativa 

mecanismos de inovação e criação e, principalmente, é possível mudar as rotas 

estratégicas da companhia com a finalidade de maximizar os resultados pretendidos. 

Pensar à frente do seu tempo é fundamental para se manter relevante, no entanto, 
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executar tudo no seu devido tempo é o segredo para fundamentar a perpetuidade do 

negócio com assertividade. “   
Após o direcionamento da CEO, a diretoria trabalhou na estruturação de um plano de 

negócios, para ser submetido a aprovação da Renata, que empurre o avanço e a dúvida de 

conciliar as opções de desenvolvimento da Kopenhagen, com estratégias embasadas nas 

avenidas de crescimento da companhia, onde foi proposto múltiplos caminhos e apontado as 

ameaças ao legado da marca.  

 

7.1 Aumentar a capilaridade da Kopenhagen   

 A CEO Renata Vichi afirma que a Kopenhagen é uma marca de sucesso e deseja ampliar 

sua atuação no mercado. Para aumentar o alcance da marca em todo o Brasil e gerar mais 

autoridade e reconhecimento para a rede, o plano estratégico é investir na expansão das lojas 

físicas e criar barreiras que dificultem a ação da concorrência. 

Os diretores embasados neste direcionamento da CEO sugeriram trabalhar em duas 

frentes, a primeira é crescer aumentando o número de lojas franqueadas para a franqueadora 

crescer com capital de terceiros e ter receitas adicionais significativas geradas por taxas de 

franquia e royalties. 

A segunda frente, complementar a primeira, é crescer aumentando o número de lojas 

próprias, ideal para testar novos processos operacionais, arriscar entrar em regiões ainda não 

exploradas ou sem franqueado até o momento.  

O plano estratégico considerou abrir novas unidades em: mercado saturado de 

chocolaterias, mas sem o domínio da Kopenhagen; zona prioritária que são áreas importantes e 

estratégicas para a marca estar presente; região de disputa de mercado para proteger a 

Kopenhagen da concorrência; e campos ainda não explorados pela marca, nem pelos 

concorrentes.  

De acordo com a CEO é preciso a marca se fazer presente e estar disponível em todos 

os lugares possíveis, isto é, as lojas da Kopenhagen devem estar na rua, em centro 

comercial/empresarial, aeroporto, hospital, galeria de supermercado e etc, de preferencia não 

depender só de shopping center, com as altas taxas de ocupação praticadas.   

 O diretor da fábrica reforçou que escalar o negocio, aumentando o número de lojas da 

Kopenhagen, significa ter uma demanda maior de produto sendo preciso produzir chocolate em 

maior quantidade, tendo ganho de escala e produtividade sem demandar de recursos (dinheiro 

e/ou mão de obra) na mesma proporção. O diretor de supply chain complementou que desta 



 

	

38	
forma pode baratear os custos dos produtos e a empresa passa a ter uma boa atratividade frente 

aos concorrentes e ao mercado em geral, pois ganha vantagens comerciais e de negociação, 

com melhores preços, condições de pagamento e produtos de melhor qualidade que reverterão 

em vantagens para os consumidores.    

A diretora de expansão acrescentou que para atrair novos leads (potenciais franqueados) 

é importante considerar que os negócios estão cada vez mais voltados para o digital, por isso, é 

valido manter a divulgação tradicional da marca feita via: participação em feiras de franquias, 

propaganda em intervalos comerciais, outdoors, panfletos, espaços em jornais e revistas. 

Entretanto, é indispensável investir em marketing digital para atrair interessados na marca. 

Atualmente as pessoas são influenciadas pelo posicionamento da marca e pela identificação 

com os valores da empresa, portanto, para captar a atenção de novos clientes é necessário 

investir em uma boa divulgação com diversidade de canais tradicionais e digitais.  

Para a diretora de expansão o crescimento do número de lojas franqueadas, também 

pode e deve ser através de franqueados da rede, neste ponto, a diretora comercial enfatizou que 

para engajar o franqueado da rede a abrir mais lojas, é importante conceder incentivos como 

por exemplo, aplicar isenção da taxa de franquia para a abertura de uma loja nova.  

Cada loja nova aumenta a exposição da marca e propicia maior credibilidade. A grande 

amaça em aumentar a capilaridade da marca por meio de franquia, é não conseguir manter o 

padrão de excelência do produto e serviço prestado ao consumidor e com isso impactar a 

experiência do cliente e a imagem da marca no mercado.  

 

7.2 Aumentar as vendas nas lojas existentes (próprias e franquias)  

 Segundo a CEO Renata Vichi conquistar um cliente demanda fazer alguns 

investimentos, entre eles, iniciativas de marketing e ações para o fortalecimento da marca, em 

nível nacional, como campanhas e ações de publicidade e propaganda. Para obter o melhor 

retorno desse investimento é preciso captar um consumidor que compre muito e que seja 

frequente. Portanto, o plano estratégico para buscar aumentar as vendas nas lojas existentes da 

Kopenhagen envolve trabalhar a estratégia da marca, através da comunicação em marketing 

focada na jornada de compra do consumidor onde as vendas dos canais online devem ser um 

incremental da receita da loja física.  

Para atender esta estratégia os diretores sugeriram trabalhar em duas frentes, a primeira 

é aumentar o fluxo de clientes nas lojas através de uma comunicação de marketing que converse 
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e atraia o publico alvo para converter em venda, e ter um calendário promocional de produtos 

mais assertivos que atendam e geram maior demanda do cliente.  

A segunda frente é aumentar o valor do ticket médio das vendas através do mix de 

produtos com maior variedade e itens mais desejados pelos clientes, para os best sallers gerarem 

tráfego e os demais itens ofertados gerarem renda, e padronizar a tabela de preço dos produtos 

diferenciada por praça (região da loja) e por canal de venda (offiline e online).   

A diretora de marketing apresentou informações da Kopenhagen (faixa etária dos 

consumidores, fortalezas e fraquezas da marca, investimento em mídia, Top of Mind e % de 

faturamento dos produtos) e dos concorrentes do mercado (investimento em mídia e Top of 

Mind) para auxiliar na formulação da estratégia de comunicação.  

Nos últimos anos, a faixa etária dos consumidores da Kopenhagen, demonstrado na 

Figura 11, aponta que clientes de 18 a 24 anos, representou 15% em 2016, e aumentou para 

24% em 2019. Porém, pessoas de 25 a 34 anos retraiu de 33% em 2016, para 21% em 2019. E 

a soma da faixa etária entre 18 e 34 anos caiu de 48% em 2016, para 45% em 2019.   
Figura 11: Distribuição dos consumidores Kopenhagen por faixa etária. 

 
Fonte: Base de dados do Grupo CRM. 

 

Na percepção do consumidor as fortalezas e fraquezas da Kopenhagen, ilustradas na 

Figura 12, demonstra como fortalezas: ser uma marca desejada, sofisticada, presenteável e de 

alta qualidade. E as fraquezas são: não é considerada uma marca para o dia a dia, não tem preços 

acessíveis, não tem produtos para crianças, não é encontrada facilmente (tem poucas lojas 

físicas) e não é uma marca jovem. 
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Figura 12: Fortalezas e Fraquezas da Kopenhagen. 

 
Fonte: Dados internos da Kopenhagen - Consumer Survey (n=561): Aug/19. 

 

O investimento total em mídia das marcas de chocolates, representado pela linha azul 

no gráfico da Figura 13, apresentou queda anual e mostrou uma recuperação em 2019, versus 

2018. A Cacau Show aumenta o investimento anualmente representando 85% do investimento 

da categoria. Já a Modelez e a Nestlé que dominam respetivamente 32% e 22% das vendas de 

chocolate no Brasil diminuíram seus investimentos entre 2017 e 2019.  
Figura 13: Investimento de mídia anual das marcas de chocolate. 

	
Fonte: Dados internos da Kopenhagen - IBOPE Monitor I Banco: agosto/ 2020. 

 

A diretora de marketing colocou que os fatores chave do marketing da Kopenhagen são 

a comunicação e o portfólio, a marca investe pouco em comunicação e 90% desta verba é 

aplicada nos sazonais da Páscoa e Natal. A Cacau Show investe em mídia o ano inteiro e 

concentra 60% do investimento no sazonal da Páscoa e Natal e 40% em produto de linha, 

conforme está ilustrado na Figura 14.  
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Figura 14: Investimento de mídia mensal. 

	
Fonte: Dados internos da Kopenhagen - IBOPE Monitor I Banco: agosto/ 2020. 

 

Os dados da pesquisa Top of Mind para as marcas mais lembradas na categoria das 

chocolaterias, apresentados na Figura 15, demonstra o resultado de 600 entrevistas com um 

público da classe econômica A e B, onde a pergunta principal foi: Qual a primeira marca que 

lhe vem à cabeça? E o resultado apurou que 54% das pessoas lembram da marca Cacau Show.  
Figura 15: Primeira menção citada para marcas de lojas de chocolates (em %). 

 
 

Fonte: Dados internos da Kopenhagen - Pesquisa Top of mind, jun/19. 
 

O portfólio da Kopenhagen tem três grandes frentes que estão destacadas na Figura 16, 

Linha: representando 51% do faturamento e um crescimento de 5,5% ao ano, Sazonal: 

representa 25% do faturamento e cresce 7% ao ano, e Cafeteria: que tem baixa conversão em 

chocolates, representa 24% do faturamento e é a que mais cresce com 9,7% ao ano.  
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Figura 16: Faturamento Portfólio Kopenhagen (em milhões de Reais). 

 
 

Fonte: Dados internos da Kopenhagen - Sell out Planejamento CRM. 
 
 

7.3 Investir no canal digital   

Para a CEO Renata Vichi a Kopenhagen é referência em qualidade e tradição no canal 

físico (lojas de shopping, rua, aeroporto e etc.), e deve proporcionar a mesma experiência aos 

clientes nos canais digitais (e-commerce, marketplace, m-commerce e etc.). De olho na 

mudança de hábito do consumidor que está cada vez mais digital e com o intuito de empoderar 

e de dar mais liberdade para os clientes realizarem as suas compras em diferentes canais, é 

preciso elaborar um plano estratégico para investir no canal digital, através das vendas online e 

gestão de relacionamento com o cliente (customer relationship management – CRM).  

Para atender esta estratégia da CEO, os diretores sugeriram dois caminhos, o primeiro 

é focar nas vendas online, para proporcionar aos clientes a compra digital dentro (autosserviço, 

vending machine) e fora da loja (e-commerce, marketplace e m-commerce).  

Para digitalizar as lojas físicas, o diretor de digital sugeriu investir na entrega express 

(de até 3 horas ou 24 horas), ship from store (usar o estoque das lojas físicas para atender 

pedidos feitos online), transformar algumas lojas em centro de distribuição (hub - loja que 

concentra um estoque maior de produtos para atender a loja física e pedidos dos canais online 

em uma determinada região, e dark site – loja fechada ao público que atua como ponto de 

distribuição de produtos em uma determinada região), e take away (o cliente compra online e 

retirada na loja física).  

O segundo caminho, é investir no programa de fidelidade/recompensas, considerando 

serviços (Personal Shopper: um assessor particular de compras), benefícios e descontos 

personalizados, trabalhando melhor a base de clientes, principalmente para aumentar a recência 

(há quanto tempo o cliente realizou a última compra), a frequência (quantidade de vezes que o 

cliente compra em um determinado período) e o valor das compras. 
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A CEO enxerga as avenidas de crescimento propostas como possibilidades exequíveis 

e promissoras para manter a prosperidade do negócio, e enfrenta o dilema de definir quais as 

melhores alternativas de crescimento dentro destas três frentes, a grande dúvida da Renata é 

como inovar e crescer, e ao mesmo tempo proteger o legado da marca.  
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9. Notas de Ensino 

9.1 Sinopse 
Este caso de ensino aborda o dilema da Renata Vichi, CEO da Kopenhagen, uma marca 

brasileira de chocolates finos fundada em 1928. A executiva tem o desafio de manter a 

prosperidade do negócio e com o olhar para o futuro busca incrementar as vendas e obter 

vantagem competitiva. Renata enfrenta o dilema de definir as melhores alternativas de 

crescimento, exequíveis e promissoras, para a preservação do legado da empresa. A CEO 

enxerga possibilidades por meio de investimento em inovação que possa atender a demanda do 

consumidor por um varejo com ampla capilaridade digital e um portfólio com sortimento de 

produtos para atender diferentes ocasiões de consumo estando presente em distintos canais de 

vendas. A grande dúvida da CEO é como inovar e crescer, e ao mesmo tempo proteger o legado 

da marca. 

   

9.2 Aplicação do caso e público-alvo 

A aplicação deste caso de ensino é direcionada para estudantes dos cursos de graduação 

e pós-graduação em disciplinas de administração, marketing e inovação. 

 

9.3 Fonte de obtenção de dados 

O caso foi estruturado através da coleta de dados primários e secundários da 

Kopenhagen e aborda o tema de ambidestria organizacional enfrentado por Renata Vichi, CEO 

do Grupo CRM.  

 

9.4 Objetivos didáticos  
Este caso para ensino ilustra o cenário da Kopenhagen, no qual, a CEO Renata Vichi 

enfrenta o dilema de definir as melhores alternativas de crescimento que preservem o legado 

da empresa. Espera-se atingir os seguintes objetivos pedagógicos:  

• Discutir ambidestria organizacional para a perpetuidade do negócio; 

• Discutir cultura organizacional e o papel do CEO na liderança da empresa;   

• Discutir inovação e transformação digital na organização. 
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9.5 Questões de estudo para discussão  

1) Discuta a evolução histórica da dinâmica competitiva do mercado de chocolate no Brasil 

e o papel histórico da Kopenhagen neste mercado. 

2) Construa um mapa competitivo do mercado de chocolate no Brasil. Avalie as vantagens 

e desvantagens da Kopenhagen em relação aos competidores.  

3) Considerando a evolução da competição do mercado de chocolate no Brasil e o 

posicionamento por que o private equity da Advent decidiu investir na Kopenhagen? 

4) Seria possível conciliar a inovação com a tradição? Discuta o que é essencial de ser 

preservado e o que pode ser inovado no caso da Kopenhagen.  

5) Como uma empresa tradicional pode fomentar uma cultura de inovação? Que 

recomendações você daria a CEO Renata Vichi para liderar o processo de mudança na 

Kopenhagen? 

6) Discuta as alternativas de crescimento para a Kopenhagen avaliando os benefícios e 

desafios de cada uma. Conclua indicando quais as suas recomendações estratégicas para 

a empresa.  

 

9.6 Estratégia de ensino  
Para a utilização deste caso de ensino em sala de aula, é recomendado que o texto e as 

questões para discussão do caso sejam disponibilizados aos alunos com 15 dias de antecedência 

e previamente a discussão do caso, os alunos leiam o texto do caso e os textos complementares 

e respondam as questões de estudo, e que o professor siga o roteiro detalhado de aula, estimado 

em 90 minutos:     

• 00 – 15 Minutos: análise da evolução do mercado de chocolates no Brasil e o legado da 

Kopenhagen. 

• 15 – 35 Minutos: análise do posicionamento da Kopenhagen versus os seus principais 

concorrentes.  

• 35 – 45 Minutos: análise do potencial de transformação da Kopenhagen e o plano 

estratégico com o private equity. 

• 45 – 65 Minutos: análise do tema de ambidestria organizacional na Kopenhagen.  

• 65 – 75 Minutos: análise do papel da CEO na transformação e prosperidade da 

Kopenhagen. 
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• 75 – 90 Minutos: análise das alternativas de crescimento e recomendações estratégicas 

para a Kopenhagen. 

Como texto complementares, recomenda-se: 

• Ampliar a discussão sobre o tema de ambidestria organizacional proposto por KISS, 

Andreea N et al. (2020), que aborda como as empresas buscam a ambidestria 

organizacional e a importância dos CEOs neste processo. 

• Explorar a revisão bibliográfica do tema sobre cultura organizacional e inovação digital 

feito por MÜLLER, Sune Dueholm et al (2019), que explica como a cultura 

organizacional influencia a capacidade de uma empresa de se envolver em inovação 

digital.  

• Analisar a revisão bibliográfica do tema referente a transformação digital feito por 

CORREANI, Alessia et al. (2020), que apresenta uma estratégia de transformação 

digital para auxiliar a empresa renovar seu modelo de negócio. 

Para discussão, segue abaixo o roteiro da aula com as questões de estudo: 

 

00 – 15 Minutos: análise da evolução do mercado de chocolates no Brasil e o legado da 

Kopenhagen. 

1) Discuta a evolução histórica da dinâmica competitiva do mercado de chocolate no 

Brasil e o papel histórico da Kopenhagen neste mercado. 

Para a abertura da aula, a sugestão é o professor começar abordando a evolução do 

mercado de chocolate no Brasil, enfatizando a dinâmica competitiva das marcas e o papel da 

Kopenhagen neste cenário.   

O Brasil no final do século XIX, passou por mudanças causadas pela riqueza 

proveniente do café e da industrialização que abriu oportunidade para o país receber imigrantes 

e junto com eles trouxeram as inovações. Nesse período, devido a produção abundante de cacau 

no país, começou a fabricação de chocolate com técnicas artesanais, onde as fábricas de menor 

porte produziam chocolate fino, produto de valor mais alto e voltado para a classe A, já as 

industrias maiores trabalhavam com o chocolate tradicional, com preços mais acessíveis e 

voltado para a classe média.  

No século XX, com o início da Primeira Guerra Mundial, a importação do chocolate e 

de outros produtos ficou prejudicada, os itens importados chegavam no Brasil com valores altos 

e se não era viável importar a saída foi fabricar. Nessa época, foram fundadas novas fábricas, 

com o objetivo de produzir chocolate com equipamentos avançados de fabricação para atender 
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o varejo de massa, sendo vendido em supermercados e empórios. Em 1928, surgiu a 

Kopenhagen com máquinas de fazer chocolate fino que era vendido nas lojas próprias, a marca 

ficou conhecidas pela decoração das vitrines e as pessoas se encantavam com a exposição dos 

produtos em formatos de figuras e embalagens sofisticadas. O logotipo é o sobrenome da 

família fundadora. E em 2013, no lançamento da flagship, a loja era aromatizada, com musica 

ambiente e degustação de produto.  

Segundo Hussain (2019), o marketing sensorial (visual, auditivo, olfativo, tátil e 

gustativo) é uma estratégia para estimular o relacionamento do cliente com a marca, 

influenciando diretamente as vendas e a participação da marca no mercado. O visual considera 

o nome e logotipo da marca, design do produto, embalagem, exposição na loja e etc. tem 

impacto direto na construção de uma marca forte, criando uma percepção de qualidade que leva 

a compra do produto. O olfativo, são os aromas que podem ser aplicados para diferenciar, 

posicionar e fortalecer a imagem da marca. O auditivo, são efeitos sonoros, que afetam a 

avaliação geral do cliente sobre a sua experiência. O tátil, é a interação do consumidor com o 

produto e que pode influenciar na compra. E o gustativo, está associado a felicidade de comer 

e beber e por esta razão o sabor não deve ser negligenciado.           

Em 1970, o consumo de chocolate no Brasil era muito baixo devido a imagem que o 

consumidor tinha do produto, sendo considerado item dispensável, com isso, as principais 

empresas do setor, fizeram uma grande campanha de incentivo que resultou no aumento do 

consumo per capta de chocolate. No final do século XX início do XXI, tradicionais empresas 

de chocolate foram vendidas ou incorporadas a grandes grupos, para disponibilizar mais marcas 

e produtos para serem consumidos em todo o país. 

Já no século XXI, empresas de chocolate começaram a voltar seus olhares para um 

mercado mais qualificado. A Kopenhagen, no comando de Renta Vichi sempre de olho nas 

movimentações do segmento e para desafiar marcas líderes criou em 2009, o Grupo CRM e 

lançou a marca Chocolates Brasil Cacau para concorrer diretamente com a Cacau Show. Já em 

2014, a joint venture com a Lindt foi mais uma estratégia para continuar forte e crescendo no 

território nacional. Com a sociedade, passou a ser a única empresa de chocolaterias que opera 

marcas distintas, desde a acessível (Chocolates Brasil Cacau), passando pela premium (Lindt) 

até a premium de luxo, que é mais presenteável (Kopenhagen).  

Nos últimos anos as empresas de chocolate vêm buscando qualidade e inovação, por 

exemplo, o movimento bean to bar ganhou relevância, lojas físicas de diferentes marcas 

apresentaram novidades, como o consumidor poder criar seu próprio chocolate e interações 
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digitais (realidade virtual e aumentada e games). O Grupo CRM com a sua líder Renata Vichi 

sempre atenta ao mercado em 2019, para competir de maneira efetiva com os concorrentes de 

nicho em constante crescimento, lançou na marca Kopenhagen uma plataforma de saúde e bem-

estar, a Soul Good, e a marca de cafeteria Kop Koffee, com a estratégia de rejuvenescimento e 

novas experiências para o consumidor. E em 2020, a CEO Renata Vichi com o intuito de 

avançar com o crescimento da empresa, vendeu a participação majoritária do grupo para um 

fundo de private equity, buscando viabilizar a abertura de capital, para fortalecer a imagem da 

empresa no mercado.  

Em 2020, a pandemia do covid-19 impactou à indústria de chocolate no Brasil. E as 

empresas se adaptaram à nova realidade, passando a trabalhar com canais de vendas online, 

através de e-commerce, sistema de delivery com entrega direta ao consumidor, buscaram 

parcerias para que o produto chegasse no ponto de venda ou direto no cliente da melhor forma 

possível e passaram a operar em marketplace como Magazine Luiza, Mercado Livre e etc.  

 

15 – 35 Minutos: análise do posicionamento da Kopenhagen versus seus principais 

concorrentes.  

2) Construa um mapa competitivo do mercado de chocolate no Brasil. Avalie as 

vantagens e desvantagens da Kopenhagen em relação aos competidores. 

Seguindo com a aula, nesta questão o objetivo principal é contextualizar o 

posicionamento da Kopenhagen através do mapeamento da dinâmica competitiva, descrevendo 

as vantagens e desvantagens da marca frente aos seus concorrentes. O professor pode iniciar 

questionando aos alunos sobre o posicionamento da Kopenhagen e dos seus principais 

competidores, buscando as informações contidas no texto (modelo de mapeamento de 

posicionamento competitivo, análise SWOT e informações comerciais e estratégicas das 

principais marcas de chocolate fino no Brasil) e a percepção dos estudantes como 

consumidores.  

Após a analise, os discentes devem discutir quais foram as oportunidades encontradas 

na Kopenhagen e o que eles acham que precisa ser trabalhado para a marca se manter mais 

competitiva no mercado.  
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35 – 45 Minutos: análise do potencial de transformação da Kopenhagen e o plano 

estratégico com a private equity.  

3) Considerando a evolução da competição do mercado de chocolate no Brasil e o 

posicionamento por que o private equity da Advent decidiu investir na 

Kopenhagen? 

Após o esgotamento das análises feitas nas questões anteriores, o professor deve colocar 

que apesar da alta concorrência no mercado de chocolate ser um dos fatores responsáveis pela 

perda de espaço da Kopenhagen no seu segmento, em contrapartida, a tradição da marca e o 

seu portfólio de produtos representam um enorme potencial de transformação.  

O mercado de chocolate no Brasil vive em contínua mudança e para acompanhar essas 

movimentações, o planejamento estratégico da Kopenhagen é orientado para o mercado onde 

procura desenvolver e manter um ajuste viável entre objetivos (missão e visão), habilidades e 

recursos da organização, para evitar perder oportunidades frente aos concorrentes, com o 

objetivo de dar forma aos produtos e serviços da empresa, de modo que eles viabilizem os 

lucros e o crescimento almejado da marca. Em 2020, a Advent comprou uma participação 

majoritária no Grupo CRM dono da Kopenhagen, buscando acelerar o crescimento da 

companhia. E anunciou o plano de negócios para os próximos cinco anos, com três avenidas de 

crescimento, onde acreditam que existe espaço para dobrar o número de lojas físicas (próprias 

e franquias) apenas com as marcas atuais do grupo, acham possível aumentar as vendas nas 

lojas existentes, principalmente pelo alto ritmo de inovação da empresa, e investir no canal 

digital, que durante a pandemia do Covid-19 em 2020, a estratégia de venda foi trabalhar em 

plataformas de marketplace e aplicativos de entrega, que tiveram demanda expressiva.   

Na última década, o varejo tradicional assistiu uma transição sistêmica com o aumento 

das compras digitais, que estão remodelando o comportamento do consumidor e os modelos de 

negócios no mundo todo (Baek et al, 2020). Estudos mostram que conhecer, aprender e 

experimentar os produtos nas lojas físicas, os consumidores avaliam os canais digitais da marca 

de forma mais positiva (Badrinarayanan et al, 2012). Apresentar lojas físicas aos consumidores 

digitais é uma ferramenta eficaz de comunicação de marketing, pois a relação entre as lojas 

online e offiline podem ser complementares ao invés de competitiva (Wang e Goldfarb, 2017).  

Neste momento cabe o docente recordar com a turma que a Kopenhagen opera lojas 

físicas a mais de 90 anos e pretende investir no crescimento deste canal, que segunda a literatura 

é vantajoso para impulsionar e ser complementar a frente de investimento da marca no canal 

digital. A partir dai a turma deve apontar as principais movimentações de inovação da empresa 
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nos últimos anos, entre elas: começar a operar canais digitais como o e-commerce, para atender 

consumidores que compram na internet por conveniência e viabilizar a entrega dos produtos 

para clientes que estão em locais onde não tem loja física, o m-commerce, para viabilizar a 

jornada de compra do cliente por meio de celular e tablete, incluindo serviço de atendimento 

personalizado, o delivery, como alternativa perfeita para quem não quer ou por algum motivo 

não pode ir até a loja física fazer a sua compra, poder receber o seu produto em casa, e o 

marketplace, para vender os produtos em uma loja virtual. O lançamento da Soul Good, uma 

linha voltada para o consumidor mais consciente e que opta por alimentos mais saudáveis, um 

segmento em constante crescimento e a abertura da cafeteria Kop Koffee com a estratégia de 

rejuvenescimento, conveniência e novas experiências para o consumidor.  

É importante o professor reforçar para os alunos que as percepções do cliente sobre estas 

inovações impactam na prosperidade do negócio, pois fideliza o consumidor e aumenta a base 

de clientes, a marca ganha capilaridade e cresce a receita, pois está em mais lugares passando 

a vender mais os seus produtos. Em seguida, o professor questiona os estudantes porque eles 

acham que o fundo investiu na Kopenhagen, segundo Wilson Rosa, Managing Director da 

Advent: “vamos acelerar nossos investimentos em empresas brasileiras, buscando negócios 

pujantes, líderes em seus setores e com grande potencial de crescimento – tudo o que 

encontramos no CRM”.  

Para fechar esta questão o professor deve provocar os discentes se na opinião deles as 

ações realizadas pela Kopenhagen por meio de investimento em inovação podem atender a 

demanda do consumidor por um varejo digital e sortimento de produtos em diferentes canais 

de vendas, contribuindo para a empresa prosperar e até viabilizar a abertura de capital para 

fortalecer a imagem da empresa. 

 

45 – 65 Minutos: análise do tema de ambidestria organizacional na Kopenhagen.  

4) Seria possível conciliar a inovação com a tradição? Discuta o que é essencial de ser 

preservado e o que pode ser inovado no caso da Kopenhagen.   

Nesta questão o professor vai abordar o tema central do caso e discutir ambidestria 

organizacional com os alunos, argumentando o que deve ser preservado e o que precisa ser 

inovado na Kopenhagen.  

O professor inicia a questão explorando a compreensão dos alunos sobre o tema da 

ambidestria organizacional. As empresas de sucesso são ambidestras, isto é, são alinhadas e 

eficientes na gestão das demandas atuais ao mesmo tempo que se adaptam às mudanças no 
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ambiente, ou seja, além da empresa investir na melhoria contínua do que já existe e gera valor 

no presente, também inova e antecipa as necessidades do consumidor (Raisch & Birkinshaw, 

2008). No ambiente de ambidestria organizacional, as empresas devem desenvolver novos 

produtos/serviços e processos para se envolver em mercados emergentes, mas também devem 

explorar produtos/serviços e processos já existentes para estar em mercados maduros através 

de operações eficientes (Esenhardt et al, 2010 e Turner et al, 2013). Frente a este cenário, a 

ambidestria organizacional gera vantagem competitiva mais sustentável para a companhia 

(Turner et al, 2013 e Kiss et al, 2020). Por exemplo, uma empresa tradicional como a 

Kopenhagen com produtos/serviços e processos estabelecidos há muitos anos e que sobrevive 

as disrupções no mercado, trabalha bem com ambidestria organizacional, pois tem habilidade 

de administrar simultaneamente diferentes demandas conciliando os recursos de execução para 

atingir os seus objetivos e assegurar competitividade frente a concorrência. 

Toda empresa necessita equilibrar os conflitos entre atividade de exploration 

(exploração) e explotation (explotação), onde exploration está ligada a inovação radical, focada 

na experimentação, novas oportunidades em produtos, serviços, mercados e clientes futuros, o 

que requer maiores gastos sem a perspectiva de benefícios e lucros no curto prazo, são 

atividades para criar valor e alcançar competitividade mais a longo prazo. Em contrapartida, a 

atividade de explotation foca na utilização e aperfeiçoamento de competências, principalmente 

de produtos e tecnologia já existentes na empresa e está vinculado a inovação incremental para 

otimizar as atividades e aumentar a qualidade e eficiência, gerando lucros no curto prazo 

(March, 1991).  

Como os recursos exigidos para as atividades de exploração são diferentes dos da 

explotação, cabe a empresa balancear os dois modelos (O’Reilly e Tushman, 2008), mas para 

a empresa sustentar o sucesso é preciso integrar os objetivos contraditórios entre eficiência de 

curto prazo e inovação de longo prazo (Güttel et al, 2015). A busca simultânea empresarial por 

inovação de exploração e explotação são atividades centrais para a sobrevivência, crescimento 

e renovação dos negócios (Goel & Jones, 2016). No mercado atual, que está cada vez mais 

dinâmico, ter e manter uma vantagem competitiva está cada vez mais difícil e as empresas 

ambidestras com foco nas atividades de exploração e explotação tem maior probabilidade de 

sobreviver e prosperar no longo prazo (Acevedo et al, 2019). 

Alcançar as atividades de exploração e a explotação viabiliza o sucesso e a 

sobrevivência da empresa, mas não deixa de levantar questões desafiadoras que devem ser 

gerenciadas por todos os níveis organizacionais e não só pela alta gestão (Andriopoulos & 
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Lewis, 2009). O conceito de ambidestria organizacional é recomendado aos gestores para lidar 

com a turbulência e a multidimensionalidade do ambiente de negócios, onde a única constante 

é a mudança e é desafiador implementar mudanças organizacionais reativas e antecipatórias 

através de inovações evolucionárias e revolucionárias (Lis et al, 2018). Concluindo, a conquista 

da ambidestria organizacional apresenta demandas exclusivas incluindo desafios cognitivos 

para a diretoria executiva, com o CEO exercendo indiretamente grande influência na tomada 

de decisão da diretoria, em particular onde e com que intensidade o CEO procura informações 

de estratégia baseada em inovação (Kiss et al, 2020).  

Empresas maduras que constroem vínculos profundos e duradouros com suas tradições 

podem ser extremamente inovadoras, mantendo-se ancoradas no passado, sem considera-lo um 

núcleo de rigidez e sim, reconhecer os potenciais do conhecimento anterior, tanto da criação e 

transformação de novos produtos, quanto da captura de valor para criar e alimentar uma 

vantagem competitiva (De Massis et al, 2016).  

Nos últimos anos, o alto volume de implementação de novas tecnologias digitais pelas 

empresas para aproveitar suas vantagens originou na transformação digital que tem potencial 

para impactar as operações e os processos internos, assim como desencadear mudanças nas 

estruturas organizacionais e na renovação estratégica da companhia, visando oferecer produtos 

e serviços competitivos ao mercado, mas a falha e/ou imperfeição no processo da transformação 

digital pode prejudicar de forma severa e duradoura a vantagem competitiva da empresa 

(Kretschmer, 2020).    

Neste ponto da argumentação, o professor deve solicitar para os estudantes apontarem 

exemplos de ambidestria organizacional percebidos na linha do tempo das inovações da 

Kopenhagen. Seguem alguns exemplos de inovação da marca:    

Inovação de produto  

São as inovações e/ou aperfeiçoamentos nos produtos que geram mudanças na 

percepção do consumidor, onde as inovações diferem dos itens previamente produzidos pela 

empresa e os aperfeiçoamentos referem-se as melhorias em um produto já existente.  

Exemplo de inovação: em 2019, a Kopenhagen lançou a linha de saudabilidade, a Soul 

Good que é clean label, zero adição de açúcares, zero lactose, sem aromatizantes, sem 

adoçantes artificiais e fonte de fibras. Linha nichada voltada para o consumidor mais consciente 

que opta por alimentos mais saudáveis, mesmo que tenham que pagar mais pelo produto. 

Exemplo de aperfeiçoamento: no Natal a Kopenhagen é pioneira em lançar embalagens 

de panetone sofisticadas e presenteáveis, como lata musical, embalagem com pop up, tag com 
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QR Code, caixa iluminada. 

Inovação de processo 

São as mudanças no processo de fabricação que não gera, necessariamente, impacto no 

produto final, mas resulta em benefícios na produção. Em 2016, a Kopenhagen investiu 

aproximadamente R$ 70 milhões na fábrica, provenientes de equipamentos para renovação e 

ampliação de linhas de produção e expansão e automatização do centro de distribuição. 

Resultando em aumento de produtividade e redução de custos operacionais.   

Inovação de modelo de negócio 

É uma forma diferente de olhar o consumidor, suas necessidades e demandas. A 

Kopenhagen em 2014, lançou o e-commerce da marca para atender, principalmente, 

consumidores que compram na internet por conveniência e para viabilizar atender clientes em 

locais onde não tem loja física. E em 2019, criou a Kop Koffee a cafeteria da Kopenhagen com 

a estratégia de rejuvenescimento, conveniência e novas experiências para o consumidor.  

 

É importante entender o impacto que a inovação pode representar no negócio da 

empresa, onde a inovação pode ser classificada como: uma atividade de exploração (inovação 

radical) que são mudanças drásticas no produto/processo, ou classificada como uma atividade 

de explotação (inovação incremental) que são melhorias no produto/processo já existente, mas 

que não impacta na forma de consumo ou no modelo de negócio.  

Classificando as inovações da Kopenhagen pode-se considerar os seguintes exemplos 

de atividades de exploração: linha Soul Good, embalagens tecnológicas de Natal e o e-

commerce. E como exemplos de atividades de explotação: investimento na fábrica 

(equipamentos e ampliação de linhas de produção), automatização do centro de distribuição e 

a cafeteria Kop Koffee.  

As percepções do cliente sobre estas inovações impactam na prosperidade do negócio, 

pois fideliza o consumidor e aumenta e rejuvenesce a base de clientes diversificados. A marca 

ganha capilaridade e aumento de receita, pois passa a vender mais seus produtos e melhora a 

margem de lucro devido a redução dos custos de produção.    

Para finalizar esta questão o professor deve questionar a turma sobre o que deve ser 

preservado e que precisa ser inovado na Kopenhagen considerando a empresa nos dias de hoje. 

Colocando para os alunos que de acordo com Libert (2016), a transformação digital é necessária 

para a empresa ter oportunidade de investir nos modelos de negócios mais lucrativos e valiosos 

do mercado.  
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Exemplos de exploração para a Kopenhagen   

Customização: como a marca Kopenhagen é reconhecida por ser presenteável, uma 

forma de atrair e aproximar o cliente do canal offline para o online e vice-versa, e melhorar a 

experiência de compra do consumidor é customizar as embalagens na hora (questões de 

minutos) ou sub encomenda que podem ser colecionáveis (latas e caixas), e com a possibilidade 

de estampar personalizando com: nome, mensagem (escrita ou por QR code, neste caso 

trabalhando com vídeo 3D ou mensagem de voz), imagem e foto (inclusive fotos enviadas 

direto de aparelho smartphone).  

Clube de assinatura: para realizar entrega programada de produto por meio da internet, 

onde o benefício para o cliente é de exclusividade (lançamento em primeira mão, edição 

limitada, itens vintage e etc) e comodidade (conveniência), e para a marca pode ter outros 

benefícios que vão desde a fidelização do cliente até o aumento do faturamento com a garantia 

de receitas recorrentes. A partir da criação de planos (semanais, quinzenais ou mensais) o 

consumidor recebe regularmente o produto Kopenhagen em troca de uma compensação 

financeira (neste programa os clientes recebem descontos significativos de acordo com o 

plano). Em vez de esperar o cliente se movimentar atrás do que a empresa tem a oferecer, a 

marca e o consumidor estabelecem uma relação mais próxima (geralmente de médio e longo 

prazo).   

Integrar o e-commerce da marca as suas lojas (próprias e franquias): o pedido do 

cliente é feito na loja online e a retirada é após 2 horas na loja física mais próxima, ou via 

delivery para endereços até 15km da unidade mais próxima. O sistema tem a inteligência de 

identificar o CEP da entrega do pedido e a disponibilidade do estoque da loja para melhor 

atender o cliente.   

Blockchain: usar tecnologia blockchain para fornecer ao cliente o rastreamento via QR 

code da produção de barras de chocolate desde a sua produção até a compra para o consumo, 

os clientes podem acompanhar todas as fases do processo de produção individual de cada 

chocolate. 

 

Exemplos de explotação para a Kopenhagen  

 Ben-to-bar: chocolates artesanais fabricados a partir dos grãos do cacau da melhor 

qualidade, uma produção mais natural e livre de aditivos, que aproveita melhor as propriedades 

do cacau, que é sensível aos métodos de plantio/colheita e as condições do solo/clima, que bem 

manipulados, podem criar um produto premium, para levar mais sabor e saúde ao consumidor. 
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Bean-to-bar respeita toda a cadeia produtiva, formando um ecossistema produtivo que resulta 

em doces saudáveis, sabores especiais, produção responsável e cuidado com o meio ambiente. 

Loja ao vivo: serviço de streaming que possibilita o cliente comprar chocolate sem sair 

de casa, em uma loja virtual ao vivo como em uma live, com atendimento humanizado e pessoal 

do vendedor em tempo real via chat. A experiência de compra é semelhante à da loja física, 

onde o consumidor pode interagir com o atendente, esclarecendo dúvidas, por exemplo, é 

possível o cliente clicar em um produto disponível na prateleira virtual e ter acesso a uma lista 

com todas as características do item, e no final da interação o consumidor pode fazer o pedido, 

que será entregue no endereço informado.  

Vending machine: máquina automática inteligente de autosserviço para venda de 

produto (grab & go) com interatividade e conectividade. Com retirada e pagamento (dinheiro 

ou cartão) do produto de forma rápida, fácil e versátil, podendo funcionar em 24 horas ou em 

horários diferenciados, instalada em diferentes locais além da loja, como em corredores de 

hospitais, aeroportos, prédios residenciais/comerciais e etc. As vantagens são a visibilidade de 

produtos que podem ser úteis ao cliente em determinado momento do dia, facilidade de acesso 

aos produtos e praticidade e autonomia no processo de compra.  

 

65 – 75 Minutos: análise do papel da CEO na transformação e prosperidade da 

Kopenhagen.  

5) Como uma empresa tradicional pode fomentar uma cultura de inovação? Que 

recomendações você daria a CEO Renata Vichi para liderar o processo de 

mudança na Kopenhagen?			

Evoluindo com a discussão do caso, o professor deve abordar o papel do líder na 

orquestração da ambidestria organizacional e debater com os alunos o papel da CEO na 

transformação da empresa. 

O professor começa provocando os alunos como uma empresa tradicional pode 

fomentar uma cultura de inovação, do ponto de vista de De Massis et al (2016) empresas 

tradicionais podem ser inovadoras, mantendo-se ancoradas no passado para estimular a criação 

e a transformação de novos produtos para criar vantagem competitiva. Assim como Hargadon 

& Douglas (2001) que acreditam que inovar através da confiança no conhecimento longevo e 

o gerenciamento da tensão entre preservação e adaptação, pode ser eficaz em segmentos onde 

o consumidor demonstra uma necessidade de relação duradoura, aumentando assim a 

legitimidade das soluções inovadoras e aceitação no mercado.  
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Continuando a discussão o professor deve perguntar aos alunos a opinião deles sobre o 

papel do líder na orquestração da ambidestria organizacional, a atividade de exploração gera 

oportunidades que a empresa pode usar posteriormente e a atividade de explotação pode trazer 

uma receita para ser gasta em uma atividade de exploração. Segundo Kiss et al (2020) a 

conquista da ambidestria organizacional demanda desafios para a diretoria executiva, com o 

CEO exercendo grande influência em particular onde e com que intensidade procura 

informações de estratégia baseada em inovação. E para fechar este ponto da aula o professor 

questiona a turma, quais as recomendações que eles dariam a CEO Renata Vichi para liderar o 

processo de mudança na Kopenhagen para manter o legado da empresa.   

A CEO Renata Vichi, demonstrou orquestrar a transformação da Kopenhagen, lidando 

com a aceleração das mudanças do mercado, onde atuou em novos negócios (exemplos: 

Chocolates Brasil Cacau, Lindt, Soul Good, Kop Koffee), para atender a diversidade e 

necessidade dos clientes, entrou em múltiplos canais de vendas (offiline e online), para 

proporcionar experiência distintas de compra e fazer parte da rotina do consumidor, e contou 

com times ágeis para ajudar na flexibilidade das mudanças de acordo com a velocidade do 

mercado. No decorrer dos anos apresentou uma gestão aberta a novos modelos de negócios e 

inovação em diversas áreas, inclusive as que não existiam até em então na empresa, que foi o 

caso da área de digital, criada em 2020, para realizar a transformação digital da organização.  

NOVOS NEGÓCIOS CHOCOLATES 

BRASIL CACAU 

LINDT BRASIL SOUL GOOD KOP KOFFEE 

MOTIVO Concorrer com a Cacau 
Show no segmento de 
chocolate de qualidade 
mais acessível 

Proteger território do 
segmento de chocolate 
fino que atrai novos 
entrantes como a Lindt 

Atuar no mercado de 
saúde e bem-estar, em 
constante crescimento 

Atuar no mercado de 
cafeteria para trazer 
novas experiências ao 
consumidor Kopenhagen 

 

75 - 90 Minutos: análise das alternativas de crescimento e recomendações estratégicas 

para a Kopenhagen.  

6) Discuta as alternativas de crescimento para a Kopenhagen, avaliando os benefícios 

e desafios de cada uma. Conclua indicando quais as suas recomendações 

estratégicas para a empresa.   

Para o fechamento do caso, frente a tudo o que foi debatido até o momento, o professor 

deve pedir para os alunos discutirem as alternativas de crescimento para preservar o legado da 

Kopenhagen, avaliando os benefícios e desafios de cada frente, pois todas as opções têm prós 

e contra, mas não é possível investir em tudo de uma só vez, tem que priorizar as ações, 
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pensando na prosperidade do negócio. É importante resgatar nas duas questões anteriores a 

orquestração da ambidestria organizacional para auxiliar na tomada de decisão.  

Seguem abaixo alternativas de atividades de explotação e exploração, trabalhadas pelos 

maiores concorrentes de chocolate fino e que ainda não são atacadas pela Kopenhagen, podendo 

ser potenciais frentes de crescimento para a marca focados no crescimento da empresa, e para 

auxiliar na discussão e que deverão ser detalhadas pelos estudantes. 

 
OPÇÃO ATIVIDADE 

(exploração ou 
explotação) 

CONCORRENTE NO 
MERCADO  

PONTO POSITIVO PONTO NEGATIVO 

Revendedor direto 

Explotação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cacau Show – este 
canal representou 25% 
do faturamento da 
empresa em 2018. 
 
A Kopenhagen começou 
com venda direta e 
encomenda, quando o 
único produto era o 
marzipan.  
 
A marca Chocolates 
Brasil Cacau do Grupo 
CRM, pode performar 
melhor neste canal, 
assim como a Cacau 
Show sua concorrente 
direta.   

Receita extra para as 
lojas físicas, pois o 
revendedor comprar da 
loja mais próxima com 
preço especial 
(revendedor tem em 
média 15% de lucro das 
vendas);  
 
Fazer o produto chegar 
no cliente que não tem 
loja próxima e 
acessível;  
 
Atende compra 
programada e por 
impulso. 

Cliente tem que esperar 
para receber o pedido; 
 
Risco de manipulação 
incorreta do produto 
(que é delicado e 
sensível a odor e alta 
temperatura).  
 
 
 
 
 
 

Exploração  
 

Venda online – 
revendedor colocar a 
loja online, própria e em 
marketplace. 

Na loja virtual a venda 
não depende da 
presença física do 
revendedor. 

No caso de operar a loja 
online em marketplace 
tem que pagar comissão 
sobre o pedido (a média 
é 20% do valor do 
pedido), mais valor do 
frete, tem que ter 
volume para valer a 
pena. 

Lojas de departamento 
(especializadas e 
diversificadas) 

Explotação  Cacau Show e Lindt – 
opera neste canal nas 
Lojas Americanas e no 
Magazine Luiza. 
 
 

Encantar o cliente com 
slogans e displays, faz 
com que a marca seja 
conhecida e desejada 
amplamente no país;  
 
Contribuir para 
democratizar a compra 
de produtos de 
qualidade e com preços 
acessíveis.  

Não ter variedade de 
produto e preço 
competitivo versus a 
concorrência.   

Exploração  A Kopenhagen começar 
a atuar neste canal. 

Se fazer presente neste 
canal assim como 
outros concorrentes.  

Não ter variedade de 
produto e preço 
competitivo versus a 
concorrência.   

Lojas especializadas em 
chocolate fino  

Explotação  Lindt – disponível na 
Aurora (importadora e 
distribuidora de 
alimentos e bebidas 
premium). 
 
Dengo – trabalha com o 
modelo bean-to-bar. 

Aumentar as opções de 
ponto de contato do 
cliente deste nicho 
específico com a marca. 
 
Trabalhar com produtos 
mais caros.  
 
Bean-to-bar: respeitar 
toda a cadeia produtiva 
do chocolate, o produto 
mais saudável e 
sustentável. 

Não atender as 
expectativas de clientes 
que buscam 
informações como 
processo de produção, 
questões sociais e 
sustentáveis, pontos 
cobrados cada vez mais 
da empresa pela 
sociedade.   
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Precisar de volume para 
melhorar o preço do 
produto. 

Exploração A Kopenhagen começar 
a atuar neste canal. 

Se fazer presente neste 
canal assim como 
outros concorrentes. 
 
Ter credibilidade com 
os clientes que buscam 
por produtos 
especializados.   

Não atender o que 
propôs ser ou fazer.  

Supermercado 

Explotação Cacau Show e Lindt – 
Grupo Pão de Açúcar, 
Carrefour, Extra, Big e 
etc 

Trazer destaque grande 
ao produto;  
 
Aumentar as opções de 
ponto de contato do 
cliente com a marca. 

Não ter variedade de 
produto e preço 
competitivo.   

Exploração A Kopenhagen começar 
a atuar neste canal. 

Se fazer presente neste 
canal assim como 
outros concorrentes. 
 
Fazer o produto chegar 
no cliente que não tem 
loja próxima. 

Perder a oportunidade 
de divulgar a maraca, 
destacar o produto e 
vender para um número 
maior de clientes.  

Omnichanell 

Exploração Nestlé e Lacta Integrar lojas físicas, 
virtuais e compradores, 
para uma melhor 
experiência de compra 
do cliente, que não vê 
diferença entre o canal 
online e offiline. E 
otimiza tempo e custos 
da empresa.  

Custo e tempo para 
desenvolvimento e 
integração de sistemas 
de TI da empresa para 
integrar lojas físicas, 
virtuais.  

Tecnologia Blockchain 

Exploração Nestlé e Hershey’s  Usar a plataforma 
beantracker que 
registra digitalmente 
toda a jornada do 
chocolate do grão a 
barra monitorando toda 
a cadeia de valor do 
cacau. Pontos positivos: 
lutar contra a escravidão 
infantil e moderna na 
indústria de chocolate; 
desenvolver a cadeia de 
valor para uma cadeia 
de suprimentos 
escalonável.  

Garantir a segurança dos 
dados. 

 

As alternativas de crescimento visam diversificar o negócio da Kopenhagen para manter 

o legado de uma marca quase centenária, abordando novos nichos e canais de vendas para 

ampliar as maneiras da marca se conectar e interagir com o consumidor. Entender o 

posicionamento da marca para atender a diversidade, em relação a faixa etária, classe 

econômica e propósito de vida. Para finalizar o caso o professor vai solicitar que estudantes 

indiquem as suas recomendações estratégicas para a CEO Renata Vichi continuar com o legado 

da Kopenhagen.  

 

 

 



 

	

60	
10. Referências 

ACEVEDO, Juan; DÍAZ-MOLINA, Iván. Exploration and exploitation in Latin American 

firms: The Determinants of organizational ambidexterity and the country effect. Journal of 

technology management & innovation, v. 14, n. 4, p. 6-16, 2019. 

ANDRIOPOULOS, Constantine; LEWIS, Marianne W. Exploitation-exploration tensions and 

organizational ambidexterity: Managing paradoxes of innovation. Organization science, v. 20, 

n. 4, p. 696-717, 2009. 

BADRINARAYANAN, Vishag et al. Transference and congruence effects on purchase 

intentions in online stores of multi-channel retailers: initial evidence from the US and South 

Korea. Journal of the Academy of Marketing Science, v. 40, n. 4, p. 539-557, 2012. 

BAEK, Eunsoo et al. Understanding the virtual tours of retail stores: how can store brand 

experience promote visit intentions?. International Journal of Retail & Distribution 

Management, 2020. 

CORREANI, Alessia et al. Implementing a digital strategy: Learning from the experience of 

three digital transformation projects. California Management Review, v. 62, n. 4, p. 37-56, 

2020.  

DE MASSIS, Alfredo et al. Innovation through tradition: Lessons from innovative family 

businesses and directions for future research. Academy of management Perspectives, v. 30, 

n. 1, p. 93-116, 2016. 

EISENHARDT, Kathleen M.; FURR, Nathan R.; BINGHAM, Christopher B. 

CROSSROADS—Microfoundations of performance: Balancing efficiency and flexibility in 

dynamic environments. Organization science, v. 21, n. 6, p. 1263-1273, 2010. 

GOEL, Sanjay; JONES III, Raymond J. Entrepreneurial exploration and exploitation in family 

business: A systematic review and future directions. Family Business Review, v. 29, n. 1, p. 

94-120, 2016. 

GÜTTEL, Wolfgang H.; KONLECHNER, Stefan W.; TREDE, Julia K. Standardized 

individuality versus individualized standardization: the role of the context in structurally 

ambidextrous organizations. Review of Managerial Science, v. 9, n. 2, p. 261-284, 2015. 

HARGADON, Andrew B.; DOUGLAS, Yellowlees. When innovations meet institutions: 

Edison and the design of the electric light. Administrative science quarterly, v. 46, n. 3, p. 

476-501, 2001. 

HUSSAIN, Sharafat. Sensory Marketing Strategies and Consumer Behavior: Sensible Selling 

Using All Five Senses. IUP Journal of Business Strategy, v. 16, n. 3, 2019. 



 

	

61	
KISS, Andreea N. et al. CEO cognitive flexibility, information search, and organizational 

ambidexterity. Strategic Management Journal, v. 41, n. 12, p. 2200-2233, 2020. 

KRETSCHMER, Tobias; KHASHABI, Pooyan. Digital transformation and organization 

design: An integrated approach. California Management Review, v. 62, n. 4, p. 86-104, 2020. 

LIBERT, Barry; BECK, Megan; WIND, Yoram. Questions to ask before your next digital 

transformation. Harv. Bus. Rev, v. 60, n. 12, p. 11-13, 2016. 

LIS, Andrzej et al. THE CONCEPT OF THE AMBIDEXTROUS ORGANIZATION: 

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. International Journal of Contemporary 

Management, v. 17, n. 1, 2018. 

MARCH, James G. Exploration and exploitation in organizational learning. Organization 

science, v. 2, n. 1, p. 71-87, 1991. 

MÜLLER, Sune Dueholm et al. Digital Innovation and Organizational Culture. Scandinavian 

Journal of Information Systems, v. 31, n. 2, p. 3-34, 2019. 

O’REILLY III, Charles A.; TUSHMAN, Michael L. Ambidexterity as a dynamic capability: 

Resolving the innovator's dilemma. Research in organizational behavior, v. 28, p. 185-206, 

2008. 

RAISCH, Sebastian; BIRKINSHAW, Julian. Organizational ambidexterity: Antecedents, 

outcomes, and moderators. Journal of management, v. 34, n. 3, p. 375-409, 2008. 

TURNER, Neil; SWART, Juani; MAYLOR, Harvey. Mechanisms for managing 

ambidexterity: A review and research agenda. International Journal of Management 

Reviews, v. 15, n. 3, p. 317-332, 2013. 

WANG, Kitty; GOLDFARB, Avi. Can offline stores drive online sales?. Journal of 

Marketing Research, v. 54, n. 5, p. 706-719, 2017. 

 


