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Em quase um século de existência, os biscoitos Oreo sanduíches redondos de bolachas de 
chocolate com creme se tornaram uma tradição nos Estados Unidos. Mas para ganhar 
consumidores na China a marca precisou de uma metamorfose que diz muito sobre como sua 
fabricante, a Kraft Food Inc., tem administrado sua presença global. 
 
As Oreos da China são longas, finas, têm quatro camadas e cobertura de chocolate. A única 
semelhança com as americanas é que vendem bem. 
 
Há muito tempo a Oreo é a bolacha mais vendida do mercado americano. Mas a Kraft teve de 
reinventá-la para incrementar sua receita no país mais populoso do mundo, apesar de as 
vendas da Oreo na China corresponderem a uma parte minúscula da receita anual de US$ 37,2 
bilhões da Kraft. 
 
A Kraft, a fabricante de alimentos número 2 em vendas no mundo, divulgou esta semana 
queda de 13% no lucro do primeiro trimestre, por causa do alto custo das commodities e 
gastos maiores com pesquisa, desenvolvimento e publicidade. A parte internacional da Kraft, 
que atualmente corresponde a 40% da receita da empresa graças à sua recente aquisição da 
divisão de biscoitos da Groupe Danone, foi a estrela do trimestre, em parte por conta da 
desvalorização do dólar. O lucro da Kraft na União Européia aumentou 48% sem contar as 
despesas não recorrentes, e o lucro dos mercados em desenvolvimento subiu 57%. 
 
Num esforço para tentar impulsionar o crescimento da empresa, a diretora-presidente Irene 
Rosenfeld passou a delegar mais poder para as várias subsidiárias da Kraft pelo mundo, 
informando aos empregados que as decisões sobre os produtos da companhia não devem ser 
tomadas só pelas pessoas na sede em Northfield, no Estado americano de Illinois. 
 
Para aproveitar a preferência européia por chocolate amargo, a Kraft lançou na Alemanha uma 
variedade desse sabor na marca Milka. Pesquisas de mercado na Rússia mostraram que as 
pessoas gostam de café instantâneo diferenciado, então a Kraft optou por reposicionar a 
marca Carte Noire, promovendo-a em eventos como óperas, festivais de cinema e desfiles de 
moda. O mesmo espírito está por trás da criação do Tang sabores cajá, caju e graviola no 
Nordeste. Também no Brasil, a Kraft lançou uma versão mais cremosa de seu queijo cremoso 
Philadelphia para atender aos gostos locais, segundo a empresa. 
 
Rosenfeld também tem incentivado os publicitários a "recompor" as categorias de produto ou 
seja, não pensar a Oreo apenas como um biscoito recheado e redondo. 
 
A Oreo foi lançada nos EUA em 1912, pela Nabisco - que, depois de várias fusões e aquisições, 
acabou nas mãos da Kraft -, mas só chegou à China em 1996. Nove anos depois, começou a 
reformulação. Shawn Warren, de 37 anos, um veterano da empresa que passou muitos anos 
cuidando do marketing das bolachas pelo mundo, foi transferido para a Ásia em 2005 e notou 
que as vendas da Oreo na China tinham estagnado nos últimos cinco anos. 
 
Naquela época, a Kraft vendia na China a versão americana da Oreo. Warren mandou a sua 
equipe fazer uma pesquisa aprofundada, que forneceu algumas conclusões interessantes. Uma 
delas é que as Oreos tradicionais são doces demais para o paladar dos chineses - e os pacotes 
de 14 biscoitos a 5 iuanes (US$ 0,72), caros demais. 
 



A empresa desenvolveu 20 protótipos de Oreos com menos açúcar e os testou com 
consumidores antes de chegar a uma fórmula que tivesse o sabor adequado. A Kraft também 
lançou pacotes com menos bolachas por apenas 2 iuanes. 
 
Mesmo assim, a Kraft percebeu que precisava fazer mais do que apenas mudar a receita se 
realmente queria uma fatia maior do mercado chinês. O segmento de wafers crescia mais do 
que o das tradicionais bolachas, e a Kraft fora ultrapassada pela Nestlé SA, a maior fabricante 
de alimentos do mundo, que em 1998 já tinha lançado no país wafers com cobertura de 
chocolate. 
 
Diante disso, a Kraft refez a Oreo em 2006, lançando pela primeira vez uma variedade da 
bolacha que quase não lembrava a original. A nova Oreo chinesa tinha quatro camadas de 
bolacha do tipo wafer recheadas com baunilha e creme de chocolate, tudo isso coberto por 
chocolate. A Kraft desenvolveu um processo próprio para garantir que o produto pudesse ser 
enviado para todo país e resistisse ao frio do norte e ao clima quente e úmido do sul, e mesmo 
assim continuasse pronta para derreter na boca. 
 
Adaptar produtos ocidentais para o gosto dos orientais não é uma idéia nova. A Yum Brands 
Inc., por exemplo, teve sucesso na China com sua rede KFC de lanchonetes de frango frito, ao 
oferecer um cardápio mais sensível ao paladar chinês, com pratos como papa de arroz e o 
"Dragon Twister", um sanduíche de frango, molho de pato, pepino e cebolinha. Alguns dos 
wafers da Nestlé na China vêm nos sabores gergelim e feijão vermelho. 
 
O esforço da Kraft com a Oreo deu retorno. Em 2006, a nova bolacha se tornou a mais vendida 
da China, ultrapassando a HaoChiDian, uma marca produzida pela chinesa Dali. As novas 
Oreos também ultrapassaram a variedade redonda na China, e a Kraft começou a vender os 
wafers no resto da Ásia, assim como na Austrália e no Canadá. Desde então, a Kraft lançou 
também na China os wafers em formato de tubinho recheado com creme.  
 
Durante os últimos anos, a Kraft dobrou a receita da Oreo na China e, com a ajuda dessas 
vendas, chegou no ano passado pela primeira vez a US$ 1 bilhão.(Colaborou Sue Feng) 
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