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A matriz da Kraft Foods traçou um caminho paralelo para atuar no Brasil. É nos 
Estados Unidos que nasce toda a estratégia de marketing e vendas da linha de 
importados da companhia. E os americanos estão cheios de planos para o país - eleito 
o mais importante da divisão internacional, antes dos também prioritários México, 
China, Índia e Rússia. O maior deles é o relançamento do tradicional chocolate 
Toblerone - que até o ano passado estava sob responsabilidade da Kraft Brasil. 
 
Por trás do novo plano, está uma tática de proporções ainda maiores: reforçar as 
exportações do principal braço da companhia, a Kraft North America - que abrange os 
Estados Unidos e Canadá. "Queremos buscar oportunidades fora de nossa área de 
atuação", diz Conrado Niemeyer, que trabalha em Miami e dirige as exportações para a 
América Latina da Kraft Foods North America. 
 
A primeira providência nesse processo de reestruturação foi a troca da importadora. 
Desde novembro de 2005, a Interfood tornou-se parceira para importação, distribuição 
e vendas de produtos internacionais da empresa no Brasil. Antes, quem cuidava da 
importação era a Athenas Trading. 
 
Fundada em 1995, a Interfood já trabalha com um amplo portfólio na área de bebidas. 
Representa, com exclusividade, os vinhos chilenos Santa Helena, conhaques Rémy 
Martin e, no final do ano passado, conquistou o licor Cointreau e a marca Bols. Em 
alimentos, cuida da marca de azeites Carbonell. "Avaliamos uma série de empresas e 
concluímos que a Interfood reunia mais condições de nos atender", diz Niemeyer. 
 
A Interfood terá uma árdua missão: comandar as vendas do chocolate Toblerone, que, 
até o ano passado, eram de responsabilidade da Kraft Brasil. A equipe de vendas da 
companhia vendia Toblerone ao lado de todo o portfólio de chocolates, que inclui 
marcas com preço inferior e volume muito maior, como Bis, Lacta, Sonho de Valsa e 
Diamante Negro. 
 
"Vamos fazer um trabalho muito focado com Toblerone", afirma Gabriel Cury, 
presidente da Interfood. A idéia é colocar o produto nas prateleiras de pontos-de-
venda sofisticados, como empórios e delicatessens, cinemas e lojas especiais da rede 
Pão de Açúcar. Cury pretende vender cerca de 15 mil caixas do produto nesse 
primeiro, um aumento de 50% em relação às vendas de 2005. 
 
Produzido na Suíça, o chocolate de formato inconfundível existe desde 1908 e suas 
vendas rendem US$ 1,7 milhão por ano. Foi adquirido pela Kraft em 1990, junto com 
outras marcas internacionais, como Milka, que já é produzida no Brasil na fábrica da 
Kraft em Curitiba. No caso do Toblerone, porém, os antigos proprietários da marca 
fizeram uma exigência quando a venderam para a Kraft - de manter a produção 
mundial na Suíça. 
 
Além de Toblerone, a Interfood já recebeu o primeiro lote de outras seis marcas 
internacionais da Kraft, como a massa pré-cozida Macarroni&Cheese, molho para 
carnes A1 e os cereais matinais Post. Voltados para o público A/B, os produtos são 
mais caros que os similares nacionais. Os cereais, por exemplo, custam mais que o 
dobro de marcas como Kellog's e Nestlé, mas a linha de macarrões terá preço 
competitivo - 10% inferior ao concorrente brasileiro Maggi, também da Nestlé. 
 



Em comum, todos esses itens destacam-se como líderes de mercado nos Estados 
Unidos. A empresa optou por essa seleção porque reúne produtos que não concorrem 
com o portfólio da Kraft no Brasil. "A princípio não temos a intenção de produzir essas 
marcas no Brasil, embora não descartemos essa possibilidade", diz Niemeyer. "Tudo 
depende de como será a receptividade do produto e a demanda do mercado 
brasileiro." 
 
Em 2004, a subsidiária brasileira da Kraft faturou R$ 2,9 bilhões. Além de chocolate, a 
empresa vende biscoitos, sobremesas e fermento em pó, cream cheese e sucos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 jan. 2006, Empresas & Tecnologia, p. 
B1. 


