
O caso do bombom cor
ícone da categoria, Sonho de Valsa briga para garantira liderança do mercado
ANDRÉA LICHT

Partituras de Strauss, papel
celofane rosa choque e a silhue-
ta de um casalzinho dançando.
Essas características marcan-
tes ajudaram a transformar o
bombom Sonho de Valsa em
ícone. Com 71 anos de estrada,
a guloseima com camada de
chocolate cremoso e wafer cro-
cante, recheada com massa de
chocolate e castanhas de caju, já
viu se desenrolar na sua frente
boa parte da história recente
do Brasil. Muitos presidentes,
alguns ditadores, a eclosão da
Segunda Grande Guerra, o ad-
vento da TV, a construção de
Brasília, a industrialização do
País, a mudança massiva da po-
pulação do campo para a cidade,
a abertura da nossa economia
e, agora, recentemente, a pre-
ocupação com o aquecimento
global. E Sonho de Valsa con-
tinua firme em sua trajetória
— até o momento, inabalável.

43% do segmento de bombons,
enquanto seu arquirrival Serena-
ta de Amor, com receita similar,
detém 17%. A força do produto
é tão grande que a família So-
nho de Valsa, na última década,
desdobrou-se em 14 versões
diferentes — entre chocolates,
sorvetes e ovos de Páscoa.

Mas afinal, quais são os ingre-
dientes dessa receita de suces-
so? Para Carlos Cortez, gerente
da Lacta, pertencente à Kraft
Foods, não há uma resposta
única, mas uma combinação de
fatores que levam ao êxito. "O
sabor inconfundível é um pon-
to de partida, mas igualmente
importante é a consistência da
comunicação. Em sete décadas
temos relacionado Sonho de
Valsa com amor e afeto", diz.
Os investimentos em marketing
estão maiores, embora não sejam
revelados pela multinacional
norte-americana proprietária da

"Nos esforçamos para fazer
um trabalho de comunicação
360 graus, atingindo diversos pú-
blicos e mídias. Fazemos ações
na internet, merchandising em
minissérie da Rede Globo, sam-
pling em cinema, promoções em
pontos-de-venda e patrocínio
cultural de festas regionais,
além de anúncios em televisão
e mídia impressa", diz Cortez.

do produto ocorre por impulso, é
majoritariamente comprado por
mulheres e o aumento do poder
aquisitivo entre 2006 e 2008 no
País contribuiu largamente para
o negócio.

Os 300 milhões de unidades
de Sonho de Valsa produzidos
em Curitiba, onde está situada a
fábrica de chocolates da Lacta—
uma das marcas da Kraft Foods

da pode ser direta, através de
vendedores credenciados ou
por intermédio de atacadistas.
O fato é que o chocolate que
viaja da região Sul e tem como
destino a central de distribuição
de Cabo de Santo Agostinho, na
região metropolitana de Recife,
Pernambuco, precisa enfrentar a
estrada em caminhão refrigera-
do a 12° C. A temperatura cons-

A roupagem (no caso, a
embalagem) tem carinha de an-
tiga, embora tenha passado por
retoques e ajustes nas mãos de
alguns designers, mas longe de
transformar seu visual em algo
moderno. No entanto, é esse jei-
tão antigo que coloca Sonho de
Valsa na liderança absoluta, com

marca. A publicidade do choco-
late e cada uma das campanhas
de lançamento de produto são
assinadas pela Ogilvy. E tem
mais: na empresa há uma equi-
pe de marketing exclusiva para
pensar em ações para o grupo
de produtos da família Sonho
de Valsa.

Administrador de empresas com
MBA em marketing, o executivo
(há apenas cinco meses na mul-
tinacional) guarda a sete chaves
as pesquisas encomendadas pela
empresa que revelam os hábitos
do consumidor em relação à
marca. Deixa, no entanto, esca-
par algumas pistas: o consumo

no Brasil —, saem da linha de
produção para abastecer bares,
restaurantes, hipermercados,
padarias, quiosques, bancas de
revista, cinemas, cafés e qual-
quer outro tipo de varejo Brasil
afora. A maioria dos bombons é
comercializada avulsa. A ven-

tante e monitorada impede o "fat
bloom", que deixa o chocolate
esbranquiçado pela mudança
brusca de temperatura.

O produto é bom, a comuni-
cação é consistente e a distribui-
ção tem alta capilaridade. Mas
a partida não está totalmente



-de-rosa
ganha. "O Brasil é desafiador, as
regiões são muito diferentes",
constata Cortez. Na região Sul,
segundo dados da empresa,
Sonho de Valsa detém 30% do
segmento. No Estado de São
Paulo, a participação na venda
de bombons é de 29%. Na área
chamada Grande Rio, conforme
classificação do instituto de
pesquisas Nielsen, o chocolate
tem apenas 5%, seu pior desem-
penho. O Nordeste responde
por 9% das vendas. Estrategica-
mente, a empresa tem investido
na região para aumentar suas
vendas. Nos últimos três anos,
desde a inauguração do centro
de distribuição em Cabo de San-
to Agostinho, a Lacta aposta em
uma comunicação diferenciada
para estabelecer vínculos com
o consumidor nordestino (ver
matéria nesta página).

De acordo com a Associa-
ção Brasileira da Indústria de

indústria de alimentos do mundo
e a maior dos EUA. O bombom,
inventado pelo suíço Achilles
Izella, que criou a Societè Anony-
me de Chocolats Suisse, em
1912, passou às mãos da família
Barros — mais conhecida por sua
performance política do que em-
presarial — e, por último, à Kraft.
Foi justamente ao passar para o
controle da multinacional que
Sonho de Valsa ganhou diferentes
versões entre chocolates, ovos de
Páscoa e sorvetes. O tradicional
bombom teve desdobramentos
da receita em trufa, chocolate
branco e até morango — uma
experiência descontinuada.

A inovação nos formatos
também foi ampla. Do bombom
redondo surgiram os ovos, a
barra, os picolés, os sorvetes de
massa e, agora, a mais recente
novidade: o mini Sonho de Valsa,
para agradar mães e namorados,
alvo nas principais datas do

calendário comercial da Lacta
após a Páscoa. "As caixas de Mini
Sonho de Valsa chegam não para
substituir o bombom tradicional
nem a lata, mas sim para ser mais
uma opção para o consumidor da
marca. Uma opção mais sofistica-
da e que traz tamanho e modelos
em cores diferentes para agradar
homens e mulheres na hora de
presentear", comenta o diretor de
marketing de chocolates da Kraft
Foods Brasil, Eduardo Nigro.

A partir de 2000, a embala-
gem também foi revitalizada.
Mas, mesmo com variações, as
principais características visu-
ais foram mantidas. O repertório
exclusivo, construído ao longo
dos séculos, como o papel celo-
fane rosa, o modo de embrulhar,
o logotipo com a marca e o casal,
permitem a identificação e faci-
litam o processo de compra.

Segundo o especialista em

marcas José Roberto Martins, só-
cio da consultoria GlobalBrands
e coordenador do MBA de bran-
ding da Fundação Armando
Álvares Penteado (Faap), a
política de extensão da marca
tem uma indiscutível vantagem
econômica ao beneficiar a linha
de produtos com sua imagem
famosa. Nessa condição, se
transformam em fonte inesgotá-
vel de riqueza. Contudo, há um
risco embutido de vulgarização
que acaba por prejudicar o
prestígio. "Sonho de Valsa está
associado a um bombom; mas, se
o vínculo emocional com a marca
acaba sendo comprometido em
função do excesso de produtos
da mesma linha, a marca sofre.
A Coca-Cola tentou essa estra-
tégia e fracassou algumas vezes.

Cherry Coke e Cristal são dois
exemplos", diz Martins. Para ele,
as marcas não são imortais.

NÚMEROS
No Brasil, a subsidiária da

Kraft Foods alcançou R$ 3,6
bilhões de faturamento em
2007. Com sete fábricas espa-
lhadas pelo território nacional
e sede administrativa em Curi-
tiba, emprega cerca de 7 mil
funcionários. Em seu portfólio
destacam-se, em chocolates,
além da marca-ícone Sonho
de Valsa, Diamante Negro, Bis,
Laka e Confeti. Na categoria de
biscoitos, Club Social e Trakinas
estão à frente. A empresa pro-
duz ainda os refrescos em pó
Tang, Clight e Fresh, os sucos
Maguary, as sobremesas e o

fermento em pó Royal e a linha
de chás Royal Blend.

Em Curitiba, a Kraft concen-
tra a produção de chocolates,
queijos, alimentos e bebidas
em pó, além do centro de pes-
quisa e desenvolvimento, que
atende toda a América Latina.
As unidades estão reunidas no
complexo industrial de Curiti-
ba, inaugurado em 2003 com
investimentos da ordem de US$
120 milhões. Em Piracicaba, no
interior paulista, está a fábrica
de biscoitos, adquirida da anti-
ga Nabisco. Criada em 2006, a
unidade de negócios do Recife
desenvolve produtos exclusivos
para a região. As cocadas e os
doces de jenipapo e caju que se
cuidem. Sonho de Valsa pode
roubar a freguesia.

Chocolates, Cacau, Amendoim,
Balas e Derivados (Abicab), a
produção de bombons, table-
tes e candy bars atingiu 300
mil toneladas em 2008, o que
classifica o Brasil como o quarto
maior produtor de chocolates no
mundo, logo depois de Estados
Unidos, Alemanha e Inglaterra.
O consumo médio de chocolate
per capita por aqui fica em tor-
no de 2,5 quilos por habitante,
com variações regionais. São
Paulo, por exemplo, tem um
consumo anual de 3,2 quilos,
idêntico ao dos italianos.

NOVOS TEMPOS
Nesta última década, Sonho

de Valsa viveu suas maiores mu-
danças. O momento coincide com
a aquisição, em 1996, da marca
Lacta da família Barros pela
multinacional norte-americana
Kraft Foods Inc., segunda maior
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