
Kraft inicia produção de sua segunda marca global no país 
Marta Barcellos 
 
Consumo Além da Nabisco, planta de Curitiba produzirá o queijo Philadelphia 
 
Escondida entre as fábricas de chocolates Lacta e refrescos Tang, a nova planta da Kraft Food em 
seu complexo de Curitiba nem parece importante. Mas é ali, naquela unidade compacta de alta 
tecnologia, operada por um único funcionário, que começou discretamente a ser produzida no 
Brasil a marca mais global da multinacional americana, o cream cheese Philadelphia. Segunda 
maior fabricante de alimentos do mundo, a Kraft tinha no Brasil apenas uma de suas sete marcas 
globais que faturam mais de US$ 1 bilhão, a Nabisco.  
 
Eduardo Campos, diretor da unidade de negócios Cheese & Groceries, admite que a Kraft 
prospecta no Brasil oportunidades para trazer as outras estrelas do porfólio de produtos _ caso da 
marca que dá nome à companhia e abriga uma extensa linha de queijos em outros países. Por 
aqui, o faturamento de R$ 1,4 bilhão foi garantido em 2001 basicamente por marcas locais, como 
Lacta, Maguary e Royal, fruto de aquisições. Depois de Philadelphia, os competidores estão 
atentos à chegada de outras marcas bilionárias da Kraft, em mercados como queijos (Kraft), café 
(Jacobs e Maxwell House), cereais (Post) e embutidos (Oscar Mayer).  
 
Já foram gastos US$ 120 milhões no complexo industrial de Curitiba e a Kraft revela poucos 
números sobre o novo investimento em cream cheese. Os equipamentos chegaram da Europa, e a 
fábrica foi planejada para ser a de maior produtividade entre 11 plantas de Philadelphia que 
existem em outros países. De olho na movimentação da rival Nestlé, a número 1 no mundo, 
Campos não revela sequer a capacidade de produção da planta, já planejada para dobrar os 
volumes assim que necessário.  
 
"Nosso objetivo é alcançar a liderança desde o lançamento", avisa Campos. "Temos crença na 
força da marca e vamos desenvolver esse mercado no Brasil." Além da qualidade do produto, o 
diretor conta com uma megacampanha publicitária, que será deflagrada a partir de junho, quando 
a distribuição estiver totalmente estabelecida no estado de São Paulo _ o primeiro a receber o 
Philadelphia.  
 
A estratégia de marketing segue a linha global, foi entregue à mesma agência de outros países, a 
Master - JWT, e tem com slogan "Um pedaço do céu", que traduz o apelo de prazer e auto-
indulgência relacionados à marca. Mais detalhes do marketing, Campos não revela. Mas é possível 
prever fortes ações ligando o cream cheese a um sucesso local, o biscoito Club Social, que 
reluzem juntos em painel luminoso na entrada da fábrica.  
 
Como ainda não tem outros produtos refrigerados no Brasil, a empresa precisou montar uma 
estrutura logística totalmente independente para o cream cheese, que também ganhou uma 
equipe especial de vendas. Campos diz que o lançamento de agora não se compara ao feito em 
1994, quando o Philadelphia foi importado por três anos, por meio de uma joint-venture com a 
Santista. "Agora temos um pacote de marketing e o um impacto será muito maior."  
 
A importação, segundo ele, foi interrompida por causa das oscilações cambiais e provou a 
receptividade ao produto. "O mercado de cream cheese aumentou quatro vezes na época. Agora, 
com a fábrica, teremos um produto muito mais competitivo." O Philadelphia, diz Campos, chegará 
às gôndolas nos próximos dias com preço entre R$ 3,99 e R$ 4,15. "Um requeijão de qualidade 
custa quase isso, cerca de R$ 3,60", compara. A diferença está no tamanho dos dois mercados: 
enquanto o requeijão vende 50 mil toneladas ao ano, as vendas de cream cheese se resumem a 
uma tonelada, ao menos por enquanto.  
 
A repórter viajou a convite da Kraft Foods  
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