
Novos sabores do Sonho de Valsa reforçam a liderança da Kraft 
Marli Lima De Curitiba 
 
Em tempos de rap e hip hop, um casal dançando valsa em roupa de gala pode parecer pouco 
atrativo para o público. Ainda mais quando vem estampado em um chamativo papel cor-de-
rosa, como na embalagem do bombom Sonho de Valsa. A Kraft Foods aprendeu, porém, que 
às vezes o melhor é inovar, sem descartar a tradição. O casal permanece impassível na 
embalagem do bombom - criado em 1938 -, mas a empresa lança novos sabores para garantir 
o frescor do produto, uma lição compartilhada pelas concorrentes. 
 
A Kraft, que ficou com a marca quando comprou a Lacta, em 1996, andou fazendo 
experiências com o vovô cor-de-rosa das gôndolas - o mais vendido do país. Lançou nos 
últimos dois anos uma versão com chocolate branco e outra em barra. A mais nova receita 
começou a ser testada em janeiro. É o Sonho de Valsa Morango, cuja demanda, 50% acima da 
previsão inicial, exigiu alterações na produção da fábrica de Curitiba. 
 
A estratégia de criar filhotes de chocolates clássicos para atrair novos consumidores e 
enfrentar a concorrência tem sido cada vez mais usada pelas fabricantes. Em 2003, a Kraft 
acrescentou laranja na fórmula do Bis, sua principal marca. A concorrente Nestlé lançou em 
2004 o bombom Prestígio, uma extensão de seu famoso chocolate recheado com coco. 
"Inovações movimentam o mercado", diz Patricia Corsi, gerente do grupo de Chocolates da 
Kraft Foods Brasil, que não descarta o estudo de novos produtos Sonho de Valsa. 
 
O retorno do público tem sido favorável. Em 2003 a marca tinha 40,3% de participação em 
volume no segmento de bombons e, em 2004, ficou com 43%, segundo dados do instituto AC 
Nielsen. 
 
Às vezes, o consumidor aprova tanto um lançamento inovador que torce o nariz se a empresa 
o retira do mercado. Em agosto do ano passado foi criada no Orkut, rede que agrupa pela 
internet pessoas com interesses afins, uma comunidade para os órfãos do Feitiço, bombom de 
morango que, segundo Patrícia, saiu de linha pouco antes de a Kraft comprar a Lacta. 
 
Unidos para compartilhar experiências do "raro e delicioso prazer proporcionado pela mistura 
morango & chocolate", conforme apresentação do grupo na internet, e reivindicar o retorno da 
sua fabricação, nos últimos dias os internautas têm usado o espaço na rede para avisar que 
ele voltou. 
 
Em vez de retomar o nome Feitiço ou criar um novo, a empresa preferiu usar o nome Sonho 
de Valsa. "Os consumidores conhecem a marca e sabem que ela sempre tem coisas boas", 
explica Patrícia. A Kraft também fabrica o Ouro Branco e, no ano passado, ficou com 55,1% de 
participação no mercado de bombons, segundo o instituto AC Nielsen. 
 
A credibilidade é um dos quesitos que devem ser observados pelas empresas que desejam 
criar extensões de uma marca, segundo a sócia-diretora da consultoria Gouvêa de Souza & 
MD, Sônia Bittar, responsável pela divisão de pesquisa e estudos de mercado. 
 
Na hora de definir o momento para oferecer uma nova variedade ao mercado, também devem 
ser levados em conta a longevidade da marca, o quanto ela agrega em valor, se o consumidor 
lembra do nome e está disposto a pagar por ele. "Não há uma saída única, é preciso tomar 
cuidado para não trazer prejuízos à marca-mãe", diz Sônia. Segundo ela, se o produto 
principal estiver perdendo espaço, uma extensão dele pode parecer oportunismo e destruir 
laços afetivos. 
 
Falar em laços afetivos poderia parecer estranho para qualquer produto, mas não para o 
Sonho de Valsa. A Kraft recebe constantemente telefonemas e cartas que contam histórias de 
amor em que o chocolate é coadjuvante. Numa dessas cartas, ficou sabendo de um homem 
que presenteava a esposa todos os dias com um bombom. Quando ele morreu, ela manteve o 
ritual de consumir o chocolate diariamente. Noutra, uma consumidora conta que enfeita a 
árvore de natal com o bombom. 
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Companhia inaugura no país sexto centro de tecnologia 
De São Paulo  
 
O complexo industrial da Kraft Foods em Curitiba, inaugurado em agosto de 2003, após 
investimentos de cerca de US$ 120 milhões, ganhou um centro de tecnologia para 
desenvolvimento de chocolates, bebidas, sobremesas e queijos. A estrutura foi erguida em 
uma área de 1,8 mil metros quadrados, custou R$ 5,5 milhões e dois anos de estudos. O 
espaço passou a integrar o grupo composto por outros seis centros instalados no mundo. Três 
deles ficam nos Estados Unidos e os demais na Alemanha, Inglaterra e Austrália. 
 
Segundo a empresa, do TechCenter, como foi batizado, sairão os principais produtos para a 
América Latina, tanto inovações como expansão de itens globais. Apenas biscoitos continuarão 
sendo desenvolvidos na unidade de Piracicaba, interior de São Paulo, onde há um espaço 
próprio para pesquisa de produtos. 
 
No centro de tecnologia de Curitiba há um laboratório para embalagens, três unidades para 
criação e testes de produtos, um laboratório para realização de provas de acidez, aroma e 
doçura, e um laboratório de análises físico-químicas. 
 
Com eles, os testes serão feitos sem ter de parar as linhas de produção da fábrica, como 
acontecia anteriormente, o que resultará em economia de custos, de tempo e de materiais. De 
lá, os produtos poderão sair diretamente para testes com consumidores. O centro de 
tecnologia foi projetado para acomodar 80 pessoas. (ML) 
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