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A Kraft Foods Brasil resolveu reforçar sua presença no segmento de biscoitos doces secos, 
mercado que movimenta R$ 760 milhões por ano no País. A empresa norte-americana, líder na 
categoria de biscoitos recheados, com 15% das vendas, começou a colocar no varejo nesse 
mês o biscoito sem recheio Trakinas Trakmix, o primeiro totalmente dedicado à esse 
segmento. O produto, que será vendido nas versões de 30 e 100 gramas, vai brigar com a 
líder Nestlé, com a marca Passa Tempo, que tem 18,7% de participação na categoria de até 
300 gramas.  
 
"O biscoitos secos vêm ganhando importância na estratégia das empresas até porque no 
passado recente o foco principal eram os recheados. Como a Trakinas é uma marca 
consolidada em recheados e com um apelo muito forte junto ao público infantil decidimos 
ampliar o portfólio", explicou Bárbara Miranda, diretora de biscoitos da Kraft Foods Brasil.  
 
O mercado de biscoitos doces secos cresce hoje acima da média do setor. Enquanto o mercado 
como um todo evoluiu 2,3% em volume no ano passado, para 847 mil toneladas, os doces 
secos cresceram 7,3% na mesma proporção, para 140 mil toneladas, segundo dados da 
ACNielsen. A empresa já comercializa nesse segmento uma versão doce do seu biscoito Clube 
Social.  
 
Os produtos doces - recheados e secos - representam 70% do mercado total de biscoitos no 
Brasil, que movimenta R$ 5,4 bilhões por ano. Ainda bastante pulverizado e com grande 
presença de marcas regionais, o segmento de doces secos é subdividido em produtos com até 
300 gramas, de 301 gramas a 500 gramas; de 501 gramas a 1000 gramas e a granel.  
 
Considerando-se o mercado total, a AC Nielsen aponta como líder a Marilan, com 15,4%, 
seguida pela Fortaleza, do grupo M.Dias Branco, com 6%, e a Nestlé com 4,2% dos volumes. 
O segmento de até 300 gramas, no qual a Kraft está apostando, movimenta cerca de 32 mil 
toneladas e R$ 265 milhões por ano. A Kraft, que não revela investimentos e nem projeção de 
participação de mercado, informou que levou cerca de um ano e meio para desenvolver o 
produto no seu centro de pesquisas, localizado em Piracicaba, no interior de São Paulo.  
 
"O grande diferencial é que ele será o primeiro entre as grandes marcas a vir com um pacote 
de benefícios associados, como o percentual zero de gordura trans e o enriquecimento de 
fibras, proteínas e vitaminas", diz Bárbara.  
 
A Kraft terceirizou a produção do biscoito com a Parati, de Santa Catarina, que já faz parte do 
portfólio da linha Trakinas. A companhia trabalha também com a perspectiva de exportar, no 
médio prazo, o novo produto para países da América do Sul. O biscoito será vendido nos 
sabores chocolate e leite, em embalagens de 100 gramas. O sabor chocolate será 
comercializado também em embalagem de 30 gramas.  
 
Com faturamento de R$ 3,1 bilhões em 2005, a Kraft opera sete fábricas no Brasil. A fábrica 
de Piracicaba, que foi adquirida pela Nabisco em 2000, concentra a produção do portfólio 
brasileiro de biscoitos da companhia. Além de biscoitos, a Kraft Foods fabrica chocolates, 
refrescos em pó, sucos concentrados e prontos para beber, sobremesa, fermento em pó e 
cream cheese no País.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


