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O Brasil tornou-se "centro de excelência" da estratégia mundial do Club Social, biscoito da Kraft 
Foods que já conquistou 10% do mercado nacional de crackers, em valor. Apesar de ter se 
originado na Venezuela, foi no Brasil que o biscoito da multinacional americana tornou-se 
fenômeno - o que explica a escolha do país para a missão que foi dada à agência Giovanni, FCB 
de traçar a comunicação global para a marca.  
 
O Club Social acabou inaugurando uma subcategoria quando foi lançado, em 2000, mas já tem 
três concorrentes: o Salclic Hit, da Nestlé, o Toda Hora, da Bauducco e o Marilan Club.  
 
A nova campanha do Club Social foi encomendada para adequar-se a qualquer lugar do mundo, 
tanto para lançar o produto como para sustentar a marca onde ela já está presente. O Club Social 
não existe ainda nos Estados Unidos nem na Europa, mas a Kraft não revela os países onde será 
lançado.  
 
Adilson Xavier, sócio da agência e diretor nacional de criação, conta que a primeira campanha 
feita pela agência tornou-se internacional por acaso, devido ao inesperado impacto do lançamento 
no Brasil - onde chegou a faltar produto nas gôndolas. "O sucesso estimulou o lançamento nos 
países vizinhos", afirma.  
 
Os primeiros filmes feitos pela agência tinham elementos bem brasileiros, com gírias e 
consumidores conversando com a câmera. Mesmo assim, a campanha acabou exportada para 12 
países da América do Sul e da América Central.  
 
Dessa vez, porém, a história começa bem diferente. Esta semana chegam ao país, convidados 
para participar do início dos trabalho, duplas de "criativos" da Austrália e da Argentina. "A idéia é 
diminuir ao máximo a margem de erro", diz Adilson, reconhecendo as limitações de uma 
campanha global. "Às vezes você acha que está agradando e pode estar ofendendo."  
 
Por conta do que o publicitário chama de "truculência" da concorrência, que estaria imitando sem 
pudor os apelos do Club Social, Xavier prefere guardar em segredos outros detalhes da 
campanha. Ele reconhece que o conceito de praticidade e portabilidade, explorado na primeira 
etapa da comunicação, deixou de ser um diferencial, pois é oferecido pelos concorrentes, com 
preço menor. O slogan usado pelo Club Social, "Qualquer hora é hora", assemelha-se inclusive ao 
nome do competidor da Bauducco, batizado de Toda Hora. "O Club Social tem outros diferenciais, 
como o sabor", diz Xavier.  
 
O fato de a campanha, que começa a ser planejada esta semana, ser global não impede que outra 
peças publicitárias sejam usadas localmente, para atender a necessidades como o eventual 
ataque de concorrentes, ressalta Xavier. Pelo menos por enquanto, as empresas rivais não 
fizeram grandes investimentos em marketing - ao contrário da Kraft, que mantém verbas 
permanentes na marca, de valor não revelado.  
 
Ao desprezar segmentos mais populares do mercado, como os crackers tracionais, a Kraft vem se 
notabilizando por apostar em nichos de valor agregado. Apesar de movimentar R$ 3 bilhões ao 
ano, o setor de biscoitos sofre com as guerras de preço e as baixas margens de lucro - 
pressionadas ainda mais no ano passado, com a alta nos preços do dólar e do trigo.  
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