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Kraft tenta recuperar perdas nos EUA com investimento em países emergentes, como o Brasil 
 
Por essa a multinacional norte-americana de alimentos Kraft Foods não esperava. A esperança da 
poderosa empresa crescer nos próximos meses pode estar nos mercados emergentes, 
principalmente na América Latina e na Ásia. Com a crise econômica dos Estados Unidos, mercado 
que concentra 70% dos US$ 29,7 bilhões de faturamento da empresa, a Kraft prevê crescimento 
de apenas 2% em 2003. Mas talvez nem isso seja possível. Uma análise recente do Merrill Lynch 
aposta em uma queda de 1% no faturamento global em 2003. A saída, então, pode estar em 
países como o Brasil.  
 
Com isso, a América Latina deve abocanhar um bom pedaço do reforço de verba de US$ 200 
milhões para marketing previsto pela matriz americana até o final do ano. Embora não tenha dado 
detalhes de como pretende distribuir esses recursos entre as 150 filiais, a companhia já definiu 
que 70% desse dinheiro serão destinados a programas de gerenciamento de preço e os 30% 
restantes serão gastos em publicidade. A expectativa da dupla de CEOs Roger Deromedi e Betsy 
Holden é de que esse reforço no apagar das luzes seja suficiente para deslanchar as vendas 
internacionais do grupo, evitando assim que suas previsões de crescimento não se confirmem, 
emagrecendo os dividendos para os acionistas. 
 
O fato é que os mercados emergentes ganharam peso na estratégia do grupo. No mercado latino-
americano, a Kraft faz arranjos produtivos, exportando alguns produtos de um país a outro para 
otimizar suas operações, especialmente entre as fábricas de Brasil, Argentina e Venezuela. No 
entanto, essa integração não chega a transformar as unidades latinas em bases exportadoras, 
embora a empresa não descarte essa possibilidade no futuro, especialmente em relação às 
operações brasileiras. Não por acaso, a empresa vem conseguindo bons resultados no País, onde 
cresceu em média 10% em reais a cada ano no último triênio, resultado que espera repetir este 
ano. Com isso, até o fim do ano a Kraft Foods planeja lançar 30 novos produtos no Brasil. Serão 
novidades em biscoitos, queijos e sucos, completando uma lista de 100 novos itens. Mais que 
uma simples ampliação de linha, os lançamentos são uma cartada essencial para tentar assegurar 
a recuperação dos resultados globais da organização. 
 
NOVOS PRODUTOS. Dados divulgados pela Kraft indicam que no ano passado a operação 
brasileira faturou R$ 2,3 bilhões, contra R$ 1,4 bilhão em 2001. Com o caixa engordando, a 
organização sente-se preparada para completar o cardápio de produtos de maior valor agregado, 
principalmente voltados para os públicos das classes A e B. Como a indústria de alimentos tem 
permanecido praticamente imune à desaceleração da economia brasileira, a Kraft vem 
encontrando espaço para seus lançamentos, todos com um apelo moderno. "A empresa é 
reconhecida por sua capacidade de inovar e de criar novas categorias", afirma o consultor 
Fernando Fernandes, da Booz-Allen. "Ela também tem se beneficiado da mudança de hábito de 
consumo do brasileiro na última década." A Kraft conta no País com marcas que têm grandes 
porções de mercado. Ela sustenta a liderança em segmentos como bebidas em pó, com as marcas 
Tang e Clight, biscoitos e bolachas, com a Nabisco; e sucos concentrados, com a Maguary. 
 
Um dos maiores fenômenos comerciais do grupo foi o Club Social. O produto foi lançado no ano 
2000 no Brasil e conquistou 10% do mercado nacional de crackers. O setor de biscoitos brasileiro 
movimenta R$ 3 bilhões ao ano. "O Club Social é um fenômeno por ter criado um segmento de 
grande aceitação", diz David Comeau, diretor de snacks da Kraft no Brasil. "O biscoito Trakinas é 
outro produto de sucesso, graças ao nosso profundo conhecimento do consumidor brasileiro." O 
Club Social teve tanto sucesso que provocou o aparecimento de clones nos supermercados 
brasileiros. A Nestlé lançou o Salclic Hit, a Bauducco colocou nas prateleiras o Toda Hora, 
enquanto a Marilan misturou os nomes e lançou o Marilan Club. "O Club Social tem qualidade de 
sabor e de imagem superiores", desdenha Corneau. Por mais que o executivo não admita, porém, 



os concorrentes exploraram os mesmos conceitos de praticidade e portabilidade do Club Social, o 
que acabou diluindo essas duas características como um diferencial. Para não perder terreno, a 
Kraft lançou a versão integral do produto e vai dar um aporte de R$ 40 milhões ainda este ano 
para impulsionar sua linha de biscoitos no País. 
 
O avanço da Kraft no Brasil tem seguido um caminho que costuma ser rápido e de menor risco 
quando uma empresa mundial decide crescer num mercado emergente. Ela optou por fazer 
aquisições de companhias bem estruturadas e com marcas regionais fortes. Em 1993, assumiu o 
controle da Q-Refres-Ko. Já havia adquirido a marca Kibon. Em 1996, comprou a Lacta. No ano 
passado, a marca registrou 35% de participação no mercado de chocolates do Brasil, que, em 
2002, movimentou R$ 2,3 bilhões. Nas mãos da Kraft, a Lacta ganhou um banho de loja. A marca 
foi modernizada, passou por uma reformulação visual com destaque nas embalagens a partir 
deste ano. A idéia da empresa é causar maior impacto entre os consumidores durante suas 
compras nos supermercados. "No País, as marcas é que vendem os produtos, não os fabricantes", 
explica Juliana Rozenbaum, analista da Itaú Corretora. "Por isso, a competição no setor se dá 
através do que o consumidor percebe em uma marca." 
 
RIVAL SUÍÇA. A pedra no meio do caminho para a Kraft é a gigante Nestlé, a maior empresa de 
alimentos do mundo (a Kraft é a segunda) e sua principal concorrente em todos os segmentos em 
que atua no Brasil. Os suíços faturam quatro vezes mais do que os americanos no País. A receita 
da Nestlé brasileira foi de US$ 2,76 bilhões em 2002. "Kraft e Nestlé repetem no Brasil a 
rivalidade que mantêm em todo mundo", diz Andréa Martins Alcade, analista da corretora Socopa. 
"Nenhuma das duas tem qualquer outra empresa que as ameace." Para ir mordendo fatias de 
mercado dos suíços, a Kraft tem o cuidado de não errar a mão com seus novos lançamentos.Por 
isso investe tanto em pesquisa com os consumidores. O Club Social, por exemplo, existia na 
Venezuela há 40 anos. Mas só surgiu no Brasil, segundo Comeau, quando a empresa identificou a 
real necessidade do brasileiro por um produto do gênero. Foi um aprofundado estudo de mercado 
também que levou às gôndolas a versão em chocolate branco da marca Sonho de Valsa já com 
99% de aceitação, segundo a empresa. 
 
A segurança com a qual a Kraft tem feito suas cartadas no Brasil é tamanha que a organização, 
este ano, relançou o cream cheese Philadelphia no País. A Kraft havia experimentado vender o 
Philadelphia no Brasil no início da década de 90, importando o produto. Na ocasião, a tentativa 
azedou por causa de trapalhadas na distribuição e no acordo de venda com o grupo Bunge 
Alimentos. Agora, para fabricar o queijo cremoso no País, investiu US$ 120 milhões em um 
complexo industrial em Curitiba, inaugurado com pompa e circunstância, na presença do próprio 
presidente da República. Aposta pesada, de quem não está disposto a jogar para perder. Mas isso 
vai ficar por conta dos consumidores brasileiro e latino-americano, e do quanto o mercado de 
alimentos da região pode suportar sem ser afetado pela crise. 
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