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Izzo, diretor de chocolates da Kraft Foods: "Com a harmonização do design, conseguimos um outro impacto nas gôndolas" 
   
A mistura de chocolate com laranja é tendência européia, mas a marca, é bem brasileira. É com 
inovações como o BIS Laranja e o Sonho de Valsa Branco, que chegam ao varejo nos próximos 
dias, unindo marcas tradicionais e uma dose de ousadia, que a americana Kraft Foods pretende 
enfrentar a concorrência da união Nestlé/Garoto, ainda em análise pelo Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade). Enquanto a aquisição não é aprovada, a dona da Lacta aproveita 
para aumentar sua competitividade, com lançamentos, aumento da verba de marketing e 
renovação visual de toda a sua linha. 
 
Até parecer do Cade, a Kraft é líder no setor, diz Marcelo Izzo, diretor de marketing de chocolates 
da empresa americana. Em um mercado que movimentou, em 2002, R$ 2,3 bilhões, a Kraft 
chegou ao final do ano com 35% em volume, seguida pela Nestlé com 32,5% e pela Garoto, com 
21,4%. Quando o veredito do Cade sair e a multinacional suíça puder afinal colocar em prática 
sua nova estratégia para o setor, vai encontrar a rival renovada para o duelo, tanto na área de 
marketing como industrial. 
 
Em agosto, as duas últimas linhas de produção da antiga fábrica da capital paulista, considerada 
ultrapassada tecnologicamente, serão transferidas para o parque industrial de Curitiba. Ali, no 
lugar onde antes a Philip Morris, empresa de tabaco do mesmo grupo, produzia cigarros para 
exportação, a Kraft consegue atingir níveis de produtividade bem superiores ao da unidade de São 
Paulo. A empresa não divulga seus planos para a fábrica paulista, erguida pelo antigo dono 
Adhemar de Barros e comprada em 1996 pela americana junto com a marca Lacta. 
 
Mas é na estratégia da marca Lacta, que está completando 90 anos, que a Kraft aposta alto. 
Segundo Izzo, as verbas de marketing este ano serão 12% maiores do que no ano passado. O 
investimento inclui campanhas publicitárias, com direito a degustação nos pontos-de-venda e 
comerciais na TV, para três lançamentos considerados emblemáticos da virada no portfólio de 
produtos: o snack doce BIS Laranja, o bombom Sonho de Valsa Branco e a barra de chocolate 
branco Laka Cream, mais cremosa que a versão normal . "O Sonho de Valsa Branco teve 99% de 
intenções de compra nas nossas pesquisas", empolga-se o diretor. 
 
Ele admite que não foi fácil mexer em ícones e clássicos do universo brasileiro de chocolates. 
"Mais do que em outro lugar, no Brasil o consumo de chocolates é associado a emoções. O Sonho 
de Valsa, por exemplo, é a expressão do amor para o consumidor." Por isso, cada decisão, como a 



substituição da clássica cor de rosa pela cor branca no novo bombom, foi alvo de uma batelada de 
pesquisas. 
 
Os lançamentos são uma espécie de fechamento, com chave de ouro, do processo de 
reformulação visual da linha de chocolates. Desde junho, a logomarca Lacta foi modernizada e 
ganhou destaque em todas as embalagens. A renovação incluiu a caixa Grandes Sucessos, os 
tabletes, como Diamante Negro, Shot e Laka, e bombons, como Ouro Branco, Lancy e Amandita. 
"Com a harmonização do design, conseguimos um outro impacto nas gôndolas", afirma Izzo. 
 
Apesar de manter em linha duas marcas globais, Milka e Toblerone, o diretor afirma que a 
prioridade da Kraft é a linha Lacta, pela sua força no mercado local. Izzo prefere não falar dos 
concorrentes, mas durante entrevista fica claro que as gigantes de chocolates recém chegadas ao 
país, como Hershey e Mars, não são consideradas grandes competidoras. "Só é grande aqui quem 
está nos três segmentos: caixas, bombons e tabletes." 
 
A repórter viajou a convite da Kraft Foods 
 
Leia Mais: 
 
Fábrica de Curitiba é totalmente automatizada 
De Curitiba 

 
Antes de o visitante entrar na fábrica de chocolates da Lacta, em Curitiba, ele recebe uma 
recomendação inusitada: por favor, resista. Os funcionários da Kraft relatam que não é raro, no 
auge da empolgação quase infantil diante das esteiras repletas de guloseimas, o visitante ser 
acometido de uma espécie de regressão, e meter a mão na linha de produção.  
 
Para ajudar a lembrar que aquilo não é o filme "A fantástica fábrica de chocolates", e garantir a 
assepsia dos produtos, os visitantes seguem paramentados de toucas e jalecos, entre BIS, Sonhos 
de Valsa e tabletes recheados. Como a tecnologia e automatização não permitem a manipulação 
visível de ingredientes, não há cozinheiros nem grandes caldeirões borbulhando de chocolates. Em 
compensação, o cheirinho envolvente e a descoberta de alguns "segredinhos" - como perceber 
que a tradicional casquinha de wafer do BIS é a mesma que permeia o Sonho de Valsa e o 
Amandita - garantem ao tour uma boa dose de aventura.  
 
Empresa considerada no mercado extremamente fechada, a Kraft Foods não revela qualquer 
número da sua fábrica, sequer a capacidade de produção. Mas estuda abrir as instalações para a 
visitação de grupos e estudantes. Como no filme, tem tudo para ser uma experiência inesquecível. 
(MB) 
 
Valor Econômico - 03/07/2003 

 


