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ESTRATÉGIA

Sensual, aos 99
Lacta investe no conceito de prazeres do paladar para linha em que é líder, os tabletes 

Por josé gabriel navarro jnavarro@grupomm.com.br

“É pornográfico.” É dessa forma que 
a gerente de grupo de produtos da 

Kraft Foods Brasil, Patrícia Borges, res-
ponsável pela marca Lacta, define a for-
ma como uma mulher devora uma por-
ção de chocolates após três dias privada 
do doce. A constatação surgiu em meio a 
uma pesquisa com 400 pessoas conduzi-
da pela empresa, com fases quantitativa 
e qualitativa, para precisar como o brasi-
leiro se relaciona com a iguaria.

“Vimos que o chocolate não concorre 
só no mercado de alimentação, mas de 
prazer: disputa o bolso do consumidor 
com massagem, produtos voltados para 
sexo e até cigarro, no caso de quem fu-
ma”, comenta Patrícia.

Diante do novo paradigma, esboça-
do em parceria com a agência da mar-
ca, Ogilvy, decidiu-se que a Lacta, a par-
tir daí, deixaria de basear seu posiciona-
mento em atributos físicos como a cre-
mosidade, presente, por exemplo, no slo-
gan “O chocolate que derrete na boca”. E 
a nova forma de se comunicar miraria o 
plano da subjetividade. Surgem o mote 
“Sinta-se vivo” e a assinatura institucio-
nal “Entregue-se”. 

O  consumidor pode esperar para se-
tembro comerciais de “caráter extrassen-
sorial”,  como um em que Pégaso, o cava-
lo alado da mitologia helênica, arrebata 
uma mulher pelos céus, em alusão ao im-
pacto causado pelo chocolate - o concei-
to já está visível, porém, em ações indoor, 

tangível do produto, a maciez.”
De fato, nem tudo será revolução. Uma 

característica do passado que se mantém 
com força na nova estratégia é a figura fe-
minina no centro dos tais prazeres pro-
porcionados pelo cacau. “As mulheres 
são 53% do total de consumidores. É um 
número que praticamente reflete a pro-
porção dos gêneros masculino e femini-
no na população brasileira”, justifica Pa-
trícia. “Só que são elas que têm uma rela-
ção mais passional com o chocolate, por 
isso são as protagonistas da nossa nova 
campanha. Sem que isso, claro, afete a 
comunicação com os homens.”

O reposicionamento, vale frisar, abran-
ge só os tabletes da Lacta. A família de 
bombons e rótulos de peso como Bis e 
Amandita seguirão estratégia própria. 
De acordo com a Nielsen, é justamente 
na parte de tabletes que a Lacta lidera, 
com 33,3% de participação em valor. O 
desempenho em vendas de modo geral 
dispara na época da Páscoa.

A presença na área de chocolates como 
um todo é pouca. Segundo levantamento 
do ranking Top of Mind, do Datafolha, de 
1998 até o ano passado a Lacta fica em ter-
ceiro lugar na lembrança do consumidor.

Em 2010, a Nestlé figurava em primei-
ro lugar, com 33% das primeiras respos-
tas dos pesquisados, seguida pela Garoto 
(26%), comprada em 2002 pela Nestlé. A 
Lacta, em terceiro, tinha 7%, um ponto 
percentual a menos que em 2009, talvez 
por causa da Cacau Show, que pela pri-
meira vez apareceu na lista, com 1%. A 
memória da clientela se repete no ma-
rket share, novamente segundo a Nielsen: 
Lacta em terceiro, com 34,9% das ven-
das em valor e 35,2% em volume, atrás 
de Garoto e da líder no Brasil, Nestlé.

sendo uma delas um tobogã em um sho-
pping de São Paulo.

Ao coração
A reorientação ganha relevância quan-

do se considera que a marca se prepara 
para alcançar 100 anos, em janeiro de 
2012, ou seja, não se trata de uma nova-
ta na área. Mas, não é arriscado abando-
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Siga aquele som
Planeta Terra fecha com 15 marcas. Além desse festival, 
plataforma musical da Telefônica apresenta o Sonidos

Aberta a temporada de concertos in-
ternacionais, as marcas querem es-

tar próximas de Prince, Rihanna, Red Hot 
Chili Peppers, Katy Perry, Tears for Fe-
ars, Eric Clapton, The Strokes e Britney 
 Spears. Esses são alguns dos nomes-cha-
ve do pop que estarão no País neste se-
gundo semestre, atraindo fãs — e anun-
ciantes — aos montes.

Produzido pela Bferraz, o Planeta Ter-
ra Festival 2011, marcado para 5 de no-
vembro, anunciou semana passada que 
já acordou todas as suas cotas de patro-
cínio: uma soma de sete patrocinadores 
másters (Banco do Brasil, Claro, Close-up, 
Gol, HP, Trident e Volkswagen) com oito 
de apoio (51 Ice, Dermacyd, Devassa Bem 
Loura, Gafisa, Philips, Sadia Hot Pocket, 
Sedex e Universidade Cruzeiro do Sul), 
que resulta num aporte de R$ 19 milhões.

Do grupo, chamam a atenção o Ban-

co do Brasil e a Gafisa. Fábio Cunha, ge-
rente de visão de propaganda mercado-
lógica do BB, se explica: “O evento tem 
uma comunicação muito forte com o 
público jovem. Queremos estar lá para 
levar grande parte dos clientes ao festi-
val e fazer um link entre o Planeta Ter-
ra e o que o banco tem a comunicar em 
cultura e música”. O diretor superinten-
dente de vendas e marketing da Gafisa, 
Luiz Carlos Siciliano, reforça que o pa-
trocínio ao evento é uma forma de  man-
ter a empresa próxima desses potenciais 
clientes. “Eles possuem cada vez mais 
condições econômicas para ter seu pró-
prio imóvel”, declarou.

Outro anunciante que exibe contor-
cionismo mercadológico nas investidas 
em amantes da música com idades en-
tre 18 e 24 anos é a Trident. A marca de 
chicletes Kraft Foods é também patroci-

nadora máster do Rock in Rio 2011 (se-
tembro/outubro), festival que, ao lado 
do SWU (também em novembro) e da 
versão brasileira do Lollapalooza (pro-
metida para abril de 2012), fecha a ci-
randa de pedra de grandes eventos do 
gênero no Brasil. 

Sonidos
Além do Planeta Terra, cujo organiza-

dor integra o Grupo Telefônica, os fãs de 
música terão outra oportunidade banca-
da pela corporação. O Telefônica Soni-

dos, definido como uma mistura de mú-
sica brasileira e latina, acontece entre os 
dias 24 e 27 de agosto. O evento, que tem 
a produção da Day 1 Entertainment, pre-
tende reunir 25 mil pessoas.
josé gabriel navarro,  colaborou Camila Toledo

nar totalmente o apelo físico e se entre-
gar a um discurso etéreo?

“É uma evolução radical. O uso mais 
forte do apelo ao coração é positivo. Fi-
co receoso, porém, com o abandono do 
‘derrete na boca’ ou sua substituição por 
outro apelo que não mantenha na perso-
nalidade da marca a faceta da ‘maciez’, 
que lhe conferiu uma posição importan-
te nesse mercado”, diz Ivan Pinto, diretor 
de assuntos internacionais, da Central de 
Cases, e professor de branding na ESPM 
de São Paulo.

Pinto fala com a propriedade de quem 
foi consultor externo da Lacta no início 
dos anos 90. Ou seja, antes de 1996, quan-
do a marca brasileira, que pertenceu à fa-
mília do ex-governador paulista Adhemar 
de Barros, foi adquirida pela Philip Mor-
ris, então detentora da Kraft. 

“Não me lembro de nenhuma mar-
ca desse tipo de produto que tenha vivi-
do uma mudança tão estrutural de foco, 
do tangível para o intangível”, comenta. 

Neste ano, a Lacta ampliará seus in-
vestimentos em comunicação em 40%, 
o que o professor da ESPM considera vi-
tal. “Acho, por outro lado, exagerado afir-
mar que a comunicação da marca foca-
va antes apenas os atributos físicos. Em 
um dos últimos comerciais, a promessa 
de que ‘derrete na boca’ era cercada por 
efeitos que, se não verbalmente, com cer-
teza visualmente, comunicavam sensa-
ções de prazer associadas à qualidade 

Planeta Terra: os patrocinadores másters são BB, Claro, Close-up, Gol, HP, Trident e Volkswagen

Confira entrevista de Patrícia 
Borges, da Lacta, sobre o novo 
posicionamento no site  
meioemensagem.com.br ou 
fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 4).

Saiba mais sobre o Planeta 
Terra no site meioemensagem.
com.br ou fotografe o código ao 
lado com o celular (mais 
instruções à pág. 4).

Ação em shopping divulga novo conceito
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1470, p. 34, 1 ago. 2011.




