
Um ano de 
bons frutos 
MondeLez comemora seu primeiro ano após 
cisão com a Kraft. Dona de marcas como Bis, 
Lacta, Tang, Club Social e Trakinas, ela reafirma 
interesse em expandir seus negócios no BrasiL 
POR RÚBIA EVANGELINELLIS 

AO completar um ano, a Mon-
delez International, criada em 
outubro de 2012 a partir da ci-

são global da empresa norte-americana 
Kraft Foods e com marcas consagradas 
de chocolates, doces, biscoitos, gomas 
de mascar, sucos e sobremesas em pó, 
como Lacta, Bis, Trakinas, Club Social, 
Halls e Tang, quer se firmar no merca-
do como empresa de peso, o que, no 
entanto, não lhe tolhe a agilidade para 
tomar decisões, a coragem para assu-
mir riscos e a capacidade para defender 
ideias inovadoras que lhe permitem fi-
car mais próxima dos varejistas e dos 
consumidores. O grupo mostra vigor, 
um faturamento herdado de 35 bilhões 
de dólares, cem mil funcionários e o 
plano de crescer, em patamar não di-
vulgado, principalmente nos mercados 
emergentes, os quais respondem por 
40% da receita dessa multinacional. 

Nesse quadro de empresa bem-
nascida, com uma esteira de negócios 
consolidada por afamadas famílias de 
produtos, o Brasil é a quarta maior 
operação do grupo e a principal entre as 
nações emergentes. Com um portfolio 
campeão de produtos, o mercado na-

clonal é cobiçado e considerado capaz 
de gerar mais lucros e mais consumo 
(de chocolates a biscoitos), com mo-
delos de negócios que têm condições 
de ser implantados em outros países. 
O braço nacional tem no currículo seis 
fábricas em três Estados: três em Curi-
tiba/PR, duas no interior de São Pau-
lo - em Bauru e Piracicaba -, e a mais 
recente em Pernambuco, em Vitória 
de Santo Antão, cidade distante 55 
quilômetros de Recife, a movimentada 
capital da terra do frevo. 

Alejandro Lorenzo, presidente da 
Mondeiez (leia-se Mondelis) do Bra-
sil, garante que as atuais oscilações 
da economia não alteram os planos de 
investimento de sua empresa: "O País 
é um mercado fundamental, o maior 
meneado emergente da companhia. A 
expectativa de crescimento é muito 
grande. Temos uma agenda de investi-
mento robusta para os próximos anos. 
Nossa visão é de longo prazo, com es-
tratégia desenhada até 2020. Confia-
mos no País e vamos inovar o setor de 
snacks. O foco está no abastecimento 
interno e não temos planos importan-
tes para exportações." 
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Text Box
Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 21, n. 250, p. 22-23, nov. 2013.
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