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A turbulenta vitória da diretora - presidente da Kraft Foods Inc., Irene Rosenfeld, na aquisição 
da Cadbury PLC propiciou novas maneiras de vender biscoitos Oreos e sucos Tang - mas 
deixou alguns danos que precisam ser reparados. 
 
Rosenfeld planeja usar a rede de distribuição da Cadbury em mercados emergentes como 
Brasil, Índia e México para vender mais produtos da Kraft. Nos Estados Unidos, ela quer usar a 
forte presença da Cadbury em lojas de conveniências, onde vende os chicletes Trident e 
Dentyne, para comercializar mais bolachas Ritz. 
 
Mas, para integrar suavemente as novas marcas, ela terá de remendar fissuras causadas pela 
aquisição hostil de US$ 19 bilhões da lendária fabricante britânica de doces, que enfureceu 
políticos do Reino Unido e empregados da Cadbury. No início do mês, um relatório de 
parlamentares britânicos criticou os planos da Kraft de fechar a fábrica da Cadbury em 
Somerdale, no sudoeste da Inglaterra. 
 
O forte componente inicial de ações da oferta também incomodou investidores como Warren 
Buffett, cuja holding Berkshire Hathaway Inc. é a maior acionista da Kraft. Rosenfeld acabou 
aumentando a fatia em dinheiro da oferta, mas Buffett continuou achando que ela pagou 
demais. E os acionistas da Kraft estão ansiosos para ver se ela consegue obter economias 
suficientes para aumentar o lucro nos 9% a 11% prometidos para os próximos três a quatro 
anos. A fusão passou a valer em 2 de fevereiro. 
 
Rosenfeld, uma pessoa altamente competitiva que jogou basquete quando era caloura da 
Universidade Cornell mas parou quando quebrou a perna, comanda a Kraft desde 2006. Numa 
entrevista ao WSJ, ela compartilhou seus planos para a Kraft após a fusão, a jogada mais 
ambiciosa de sua carreira. Trechos: 
 
WSJ: A força da Cadbury nos mercados emergentes foi um fator que a atraiu bastante. Quais 
os países que prometem mais? 
 
Irene Rosenfeld: Enxergamos uma oportunidade fantástica de usar a infraestrutura da 
Cadbury para acelerar o crescimento dos negócios da Kraft em mercados como México e Índia. 
Em mercados como o Brasil, onde a Kraft [já tem] uma operação muito forte, vemos a 
oportunidade de acelerar o crescimento com os negócios da Cadbury. 
 
WSJ: A Índia é um mercado novo para a Kraft. Quando a sra. começará a vender biscoitos 
Oreo e queijo Kraft lá? 
 
Rosenfeld: Logo. Uma das primeiras oportunidades na Índia é distribuir o Tang com a [rede 
de distribuição de] chocolate que há lá. Logo depois disso, será estudar outros produtos da 
Kraft, como biscoitos, como queijo, e criar uma base para eles nesse mercado. 
 
Poderíamos ter lançado sozinhos o Tang na Índia alguns anos atrás. O desafio é que é caro 
criar a infraestrutura. A decisão de fazer o Tang pegar carona na infraestutura do chocolate, 
que já existe, é muito mais fácil de tomar. 
 
WSJ: Como é que o acordo a ajudará a crescer nos EUA? 
 
Rosenfeld: A Kraft é forte nos tradicionais canais de distribuição para supermercados e a 
Cadbury é muito forte em lojas de postos de gasolina e de conveniências. 
 
Nos EUA, com o sólido sistema de distribuição dos chicletes da Cadbury, vemos uma excelente 
oportunidade de levar os biscoitos - Oreos, Ritz - para as lojas de conveniência. 
 
WSJ: Como vão os negócios da Cadbury? 



 
Rosenfeld: Tudo que temos visto até agora sugere que está tão bom quanto esperávamos e 
talvez melhor. 
 
WSJ: A sra. tem visto uma recuperação no consumo americano? 
 
Rosenfeld: Ainda não. Em algumas de nossas categorias ainda temos visto tendências de 
crescimento que são consideravelmente menores que o que tivemos historicamente. 
 
WSJ: O que a sra. tem feito para melhorar o moral e reter os empregados da Cadbury após a 
aquisição hostil? 
 
Rosenfeld: Estamos fazendo pesquisas para compreender como as pessoas estão se sentido. 
 
Prometemos que não haverá demissões em massa nas operações industriais do Reino Unido 
pelos próximos dois anos, num esforço para acalmar as coisas. Ainda há um pouco de agitação 
lá no momento. 
 
WSJ: Existe algo que teria feito de maneira diferente na aquisição? 
 
Rosenfeld: O processo ocorreu praticamente da maneira como planejávamos. Não prevíamos 
que a [oferta] ia surgir bem no meio do ciclo eleitoral britânico. Isso teve um papel 
significativo na reação [política]. 
 
WSJ: A sra. atraiu muitas críticas no Reino Unido, mais recentemente em relação aos planos 
de fechar a fábrica da Cadbury em Somerdale. 
 
Rosenfeld: Enquanto concluíamos a aquisição, descobrimos que os planos [da diretoria 
anterior] de remover as máquinas e demitir os empregados em Somerdale estavam avançados 
demais para que pudéssemos reverter. 
 
WSJ: Alguns acionistas criticaram o acordo. Warren Buffett disse que a sra. pagou demais. 
Como a sra. os está convencendo de que fez a coisa certa? 
 
Rosenfeld: A maior preocupação que nossos acionistas tiveram no decorrer da transação foi 
[que usamos] ações demais [para comprar a Cadbury]. Foi um dos motivos pelos quais 
decidimos oferecer uma fatia maior em dinheiro na oferta final, e menos ações. Acho que isso 
foi bem recebido. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 abr. 2010, Empresas & Tecnologia, p. 
B13. 


