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São Paulo, 21 de Maio de 2003 - A Kraft Foods do Brasil, detentora da marca do fermento químico 
Pó Royal, inicia, no próximo domingo, dia 25, uma campanha publicitária envolvendo TV, revistas 
femininas e pontos-de-venda, para dar suporte ao lançamento da nova embalagem do produto. À 
primeira vista as mudanças na embalagem do Pó Royal, que este ano completa 80 anos no Brasil, 
são sutis, já que a Kraft resolveu manter o mesmo layout da face frontal do rótulo, por sua 
identificação com os consumidores. A novidade é que a lata -agora mais baixa e mais larga - tem 
uma abertura maior na tampa, permitindo o uso de uma colher de sopa, medida padrão do uso do 
fermento nas receitas caseiras nos lares brasileiros.  
 
Segundo a gerente da área de sobremesas, Patricia Corsi, essa é uma antiga reivindicação das 
consumidoras. O mote da campanha é a frase "Finalmente deixamos você meter a colher em 
nossa embalagem". Também foi alterado o verso do rótulo que traz uma coleção atualizada de 
receitas, com fotos ilustrativas. A embalagem renovada apresenta ainda um selo comemorativo 
dos 80 anos do fermento em Pó Royal.  
 
A campanha é assinada pela Giovanni, FCB e seu custo é de cerca de 40% do orçamento anual 
para o produto. Segundo Eduardo Pedreira, da agência, o objetivo da propaganda é fortalecer a 
relação emocional entre a consumidora e o Pó Royal e explorar o uso do produto em outros 
pratos, além dos bolos.  
 
Apesar de nos últimos dez anos terem chegado ao mercado cerca de 40 outras marcas de 
fermento em pó químico, segundo acompanhamento da própria Kraft elas não ameaçam o 
domínio da marca Royal, a qual tem 100% de reconhecimento da marca e está presente em mais 
de 70% dos lares brasileiros.  
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