
PENSAMENTO NACIONAL

Os quatro Ps
da Danone

Em entrevista exclusiva, Gioji Okuhara, diretor-geral da Danone no

Brasil, revela seu projeto para acelerar o crescimento da empresa,

baseado em produto inovador, produtividade, ponto-de-venda

excelente e pessoas. Ele celebra os resultados positivos já alcançados

Sinopse

Gioji Okuhara assumiu a direção geral da divisão
de lácteos da Danone no Brasil em 1999 para
comandar uma pequena revolução. A empresa
tinha de se diferenciar das "tubaínas do mercado
de iogurtes", pequenos fabricantes regionais que
surgiram com a explosão de consumo do Plano
Real, e também das grandes empresas nacionais e
regionais, como Nestlé, Parmalat e Vigor. Primeiro,
ele foi agressivo na melhora do relacionamento
com o varejo, pois é no ponto-de-venda que se
agrega valor ao consumidor, como diz. Depois, fez
a aquisição de uma forte concorrente regional, a
Paulista. E, agora, investe no aumento do mercado
de iogurtes com inovações em sabor e um trabalho
de educação do consumidor quanto à alimentação
saudável e à praticidade.
• Em entrevista exclusiva a Carlos Alberto Júlio,
presidente da HSM do Brasil, Okuhara detalha sua
estratégia de 1999 para cá e fala do futuro. Ele
conta, por exemplo, que sua pequena revolução já
está surtindo efeito: em 2002, ano em que a
economia foi tímida, o consumo de iogurte por
pessoa no País cresceu 25%, de 3 kg para 4 kg.
E a Danone já atingiu faturamento de R$ 1 bilhão.

O projeto para acelerar o crescimento da
Danone brasileira no futuro se traduz em quatro
Ps, como adianta Okuhara: produto diferenciado,
produtividade, ponto-de-venda excelente (é onde
se executam as estratégias) e pessoas. Ele revela
ainda que faz questão de visitar os pontos-de-
venda pessoalmente, observar os consumidores
e conversar com eles. Só assim, acredita, pode
antecipar-se às novas tendências.
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A Danone, de origem francesa, chegou
ao Brasil em 1970, com um produto su-
per-revolucionário para a época, o io-
gurte com polpa de frutas. Ao longo
dos anos ela vem crescendo, mas sempre
com concorrentes como a Nestlé no cal-
canhar. Em 1999, você assumiu o coman-
do da Danone aqui com a missão de cha-
coalhá-la, digamos assim. É isso? O que
vinha acontecendo na empresa?

Nós tivemos uma grande explo-
são de consumo durante o Plano
Real e o iogurte foi uma das vede-
tes. Diante dessa situação, tivemos
grande acirramento da concorrên-
cia. De um lado, muitos fabricantes
regionais ingressaram no mercado,
os que chamamos de "tubaínas do
mercado de iogurtes". São empre-
sas não-tradicionais nesse mercado
que se sentiram atraídas pelo cres-
cimento, entraram e ganharam par-
ticipação num segmento de consu-
midores de baixo preço e com pro-
dutos de baixa qualidade. De outro
lado, há os grandes concorrentes
nacionais, como Nestlé e Parmalat,
e os grandes concorrentes regionais,
como Vigor, em São Paulo, e Itam-
bé, em Minas Gerais.

Bom, você sabe que as brigas va-
riam conforme os players. Com esses
grandes, há disputa de participação
no mercado com base na oferta de
maior valor ao consumidor. Com as
"tubaínas dos iogurtes", a competição
tem de ser mais voltada para preço.

Nesse cenário, a Danone tinha
um dilema: para onde crescer e
como fazê-lo de modo rentável, en-
frentando concorrentes de peso, de
um lado, e pequenos concorrentes,
de outro. E foi nesse momento que
eu cheguei à empresa.

E o que você fez ao assumir?
O primeiro passo foi dar mais

atenção ao nosso relacionamento
com o varejo de todos os portes no
Brasil. Tanto com as grandes em-
presas varejistas, os players interna-
cionais que são as key accounts [con-
tas-chave, como Carrefour, Wal-
Mart, Sonae, Royal Ahold e o grupo
CBD -Pão de Açúcar, Extra e Com-
pre Bem-Barateiro], como os peque-
nos e médios varejistas, bem carac-
terísticos do mercado nacional e de
grande importância para a distribui-
ção chamada "horizontal".

Em nosso relacionamento com
os diferentes clientes, buscamos,
em primeiro lugar, maior aproxima-
ção, para entender sua estratégia e
que eles compreendam a nossa.

Em segundo, buscamos agregar
valor a eles com o nosso expertise na
categoria de produtos lácteos refri-
gerados -por essa razão, fomos elei-
tos "capitães da categoria" por di-
versos parceiros. Assim, poderia
haver o que nós denominamos de
relação "ganha-ganha".

Em terceiro, focamos na execu-
ção. Gostaria de ressaltar que não
adianta ter grandes estratégias se
não houver excelência operacional,
principalmente em empresas de
consumo. Refiro-me a ter o produ-
to certo, exposto no lugar certo e
da maneira adequada e vendido ao
preço justo, de modo que o consu-
midor possa comprá-lo e se sentir
satisfeito. Enfim, buscamos um
melhor gerenciamento de canais e
clientes, objetivando um crescimen-
tos rentável do negócio nos diferen-
tes meios, do grande hipermerca-
do à padaria da esquina.

Então, você partiu para a aquisição da
Laticínios Paulista no final de 2000...

Bom, vimos que só com Danone
não teríamos força suficiente para
enfrentar os dois grandes concorren-
tes nacionais (Nestlé e Parmalat),
apesar de Danone, no Brasil, ser si-
nónimo de iogurte, quase como Gil-
lette para lâminas de barbear.

Então, resolvemos adquirir a
Paulista, uma das grandes empresas
regionais existentes, com atuação
no maior mercado consumidor do
Brasil -o Estado de São Paulo. Isso
se mostrou muito vantajoso de to-
dos os pontos de vista.

Em primeiro lugar, pensamos no
posicionamento de produto. Com
a Danone, faríamos um trabalho de
agregar valor, trazendo as últimas
novidades do mercado internacio-
nal. Com a Paulista, conseguiríamos
oferecer uma marca mais reconhe-
cida em São Paulo, com imagem de
produto mais tradicional.

Em segundo, do ponto de vista
da distribuição, o ganho seria fan-
tástico. A Paulista tem uma distribui-
ção extraordinária no Estado de São
Paulo, com a qual chegamos agora
a mais de 10 mil pontos-de-venda,
em padarias, lanchonetes etc. Vimos
que, juntando a força das duas mar-
cas, poderíamos também abrir ou-
tros canais de distribuição.

O terceiro argumento para a
aquisição da Paulista foi a possibili-
dade de atingir sinergias na área fa-
bril; quer dizer, com duas fábricas,
teríamos oportunidades de buscar
maior eficiência, tanto em produção
como na cadeia de fornecimento.

E, como quarto ponto, vale lem-
brar que a Paulista possuía tradição
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de ter pessoas capazes na área co-
mercial. Com essa aquisição, tam-
bém buscamos trazer alguns talen-
tos para reforçar nosso time.

A Paulista, inclusive, é uma marca mais
de combate, que pode oferecer produ-
tos mais competitivos em preço e atin-
gir consumidores de outras classes so-
cioeconômicas. Não é isso?

Sim e não. Por um lado, a Pau-
lista tem um perfil mais popular,
mas, por outro, existe esse grande
potencial de construir uma imagem
de marca que reforce, com produ-
tos de qualidade, a tradição do
nome "Paulista".

E quais são as iniciativas à vista?
Nosso foco principal agora é

aumentar o consumo de iogurte no
Brasil, que é de 4 kg por ano por
pessoa -ainda muito baixo quando
comparado, por exemplo, ao de
6 kg da Argentina.

Como vocês vão fazer isso?
Temos uma estratégia para o mer-

cado infantil e outra para o merca-
do adulto. Acho que uma das razões
pelas quais o consumo de iogurte é
muito predominante entre as crian-
ças é pela força da marca Danoni-
nho, que é sinónimo de sua catego-
ria, a de petit-suisse. Continuaremos
a fortalecer a marca Danoninho,
porque é por meio dela que procu-
ramos expandir o consumo de io-
gurte entre as crianças.

Assim, lançamos, há dois anos,
o iogurte líquido Danoninho, para
beber, para que o consumo possa
ser feito fora de casa também, e, em
maio, o Danoninho com Lactoba-
cilos Vivos, uma bebida láctea com
leite fermentado, que a criança
pode consumir diariamente.

O cliente que consome Danoninho
quando criança bebe Dan'Up Ice quan-
do jovem e consome Corpus quando
adulto? Existe essa fidelidade?

Existe, sim, ainda mais por Da-
none ser quase sinónimo de iogur-
te. Estamos trabalhando para refor-
çar essa ligação entre Danoninho e

Danone, entre Corpus e Danone, e
no ano passado começamos a fazer
uma campanha publicitária inusita-
da: lançamos comerciais de TV de
7,5 segundos [normalmente no Bra-
sil os comerciais são de 15 segun-
dos, 30 segundos ou l minuto], mos-
trando situações do cotidiano ligadas
a cada marca e todas elas "linkando"
com o nome Danone. Hoje um slo-
gan dessa campanha já ficou conhe-
cido: "Da-da-da Danone".

Como fazer crescer o consumo de io-
gurte entre os adultos?

Fizemos pesquisas para levantar as
razões do baixo consumo: a primeira
razão é preço; a segunda é "não ter o
costume"; e a terceira é o sabor.

Estamos buscando melhorar o
sabor e, ao mesmo tempo, criar o
costume, educando o consumidor
ao mostrar o valor de se alimentar
com iogurte -tanto pelo que chama-
mos de "saudabilidade", como pela
praticidade.

A iniciativa está dando certo?
Do ponto de vista do sabor, vale

observar que nosso consumidor é um
pouco diferente do estrangeiro. O
brasileiro quer cada vez mais sabores
conhecidos e "docinhos". Para se ter
uma ideia, o sabor que predomina
aqui ainda é o tradicional morango,
que em outros mercados já não tem
tanta liderança.

Desenvolvemos, por exemplo,
na linha Corpus light, um sabor sa-
lada de frutas com leite condensa-
do -o leite condensado é sinónimo
de gostoso e docinho no Brasil. Na
mesma linha, lançamos também os
sabores torta de limão, mousse de
morango e mousse de maracujá.

E assim vocês se diferenciam da con-
corrência...

Sempre procuramos nos dife-
renciar. Acho que uma das manei-

ras de aumentar o consumo é ter
uma estratégia clara de diferencia-
ção —inovação com diferenciação.
Temos, sim, conseguido aumentar
o consumo. Por exemplo, no ano
passado, o mercado de iogurtes cres-
ceu 25% em volume. O consumo per
capita, que estava na faixa de 3 kg
ao ano, pulou para um patamar de
4 kg per capita ao ano. E isso aconte-
ceu, em grande parte, graças às ino-
vações de mercado da Danone.

E tamanho crescimento é muito forte
num mercado tímido em consumo
como o do ano passado...

Em paralelo, estamos atentos ao
fato de que uma das preocupações
crescentes dos consumidores é sua
aparência.

A linha Corpus é um sucesso, não? Afi-
nal, o mercado de produtos diet e light
cresce entre 30% e 40% ao ano...

A Corpus é líder do segmento
de iogurtes light. Buscamos oferecer
produtos que sejam light e saboro-
sos ao mesmo tempo.

Esse desenvolvimento de produto efei-
to aqui?

O desenvolvimento é feito às ve-
zes na matriz, na França, e às vezes
aqui. Temos total liberdade para ex-
plorar novos conceitos. Quando fala-
mos de novos sabores de um produ-
to já criado ou de extensões de linhas,
nós fazemos o desenvolvimento local-
mente, sobretudo pela agilidade.

Mudando de produto, como fica o re-
queijão, uma invenção brasileira? A
Danone tem duas marcas de requeijão
importantes. Vocês vão exportá-las?

Tentamos exportar o conceito,
que no Brasil tem o apelo de ser em
copo, com consistência e sabor pe-
culiares, mas tivemos sucesso só em
mercados onde existe uma forte co-
lónia de brasileiros, como Miami.

"O brasileiro quer cada vez mais sabores conhecidos e

'docinhos'. Para se ter uma ideia, o sabor que predomina

aqui ainda é o tradicional morango"
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O esforço de produzir requeijão
lá fora fugiria do nosso core business,
que é de produtos lácteos refrige-
rados, à base de lactobacilos, não de
produtos para passar em biscoito
ou pão.

Estilo pessoal
Estou curioso: como você toma suas
decisões para fazer essas inovações? Sei
que há pesquisas e tudo mais, porém
como você, Gioji Okuhara, bate o
martelo?

E interessante você tocar neste
assunto. Obviamente, eu recebo vá-
rios materiais informativos e pesqui-
sas de mercado, mas não confio só
em pesquisa, não. Eu vou aos pon-
tos-de-venda e falo com o consumi-
dor diretamente, para sentir um
pouco mais o que está acontecen-
do, para poder me antecipar. Faço
muita questão de estar presente em
supermercados e outros pontos-de-
venda, conversando diretamente
com os consumidores. Também
converso diretamente com nossa
equipe comercial.

Você faz isso sempre? Como você age?
Faço isso constantemente. Nos

pontos-de-venda, eu observo o que
o consumidor está fazendo na hora
de escolher um produto. Depois, eu
peço licença e lhe pergunto por que
ele escolheu aquele item, seja nos-
so ou do concorrente. Todo líder,
na minha opinião, precisa conhecer
exatamente o que está acontecen-
do na ponta do consumo. Só assim
ele pode se antecipar.

Se determinado projeto está
indo bem, posso me antecipar e
fazê-lo melhor ainda. Se não está
indo bem, posso descobrir como
corrigi-lo. Eu diria que meus gurus
são os consumidores. Acompanho
de perto como o comportamento
deles está mudando. Ao conversar
com eles, não apenas beneficio mi-
nha empresa, como saio ganhando
pessoalmente: eu me reciclo e con-
sigo ser bem-sucedido.

É claro que, além disso tudo, um
líder tem de ter uma grande equi-
pe, porque um líder sozinho não faz
diferença.

Estratégia de crescimento
Bem, falamos da estratégia da Dano-
ne para fazer crescer o mercado de io-
gurtes. E qual é a estratégia de cresci-
mento da Danone propriamente dita?

Quando começamos a retraba-
Ihar nossa estratégia de médio pra-
zo na Danone, realizamos discus-
sões dentro de nosso comité de di-
reção, com os gerentes, e chegamos
a um projeto para acelerar o cresci-
mento no futuro. Nós chamamos
essa estratégia de quatro "Ps", mas
não tem muito a ver com os quatro
Ps de marketing.

Quais são, então, os quatro Ps da Da-
none brasileira?

O primeiro P é de "produto",
isto é, produtos que agreguem va-
lor ao consumidor, que façam a di-
ferença para ele, que tragam algu-
ma inovação, usando a estratégia de
duas marcas, Danone e Paulista,
produtos que sejam claramente pro-
movidos, colocados na mídia e di-
vulgados amplamente.

O segundo P é de "produtivida-
de". Hoje em dia, mais que nunca,
estamos sempre buscando maior
produtividade e rentabilidade, que
passa não só pela fábrica, não só
pelo supply chain [cadeia de forne-
cimento], mas por toda a compa-
nhia. Buscamos a sinergia com to-
das as linhas dos núcleos da empre-
sa, para rentabilizar nosso negócio
com fornecedores e clientes.

O terceiro P corresponde a "pon-
to-de-venda excelente". Por sermos
uma empresa de consumo, nossa
ação acontece mesmo no ponto-de-
venda, aonde o consumidor vai e
compra. E é necessário que o pon-
to-de-venda seja excelente em todos
os aspectos.

O quarto e último P é de "pes-
soas" que façam diferença, que te-
nham um objetivo claro, que sejam
bem treinadas, desenvolvidas e re-
compensadas.

Pessoas
E como a Danone trabalha com as pes-
soas? A Danone é agressiva no que se
refere a recursos humanos?
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A Danone é uma empresa mui-
to voltada para recursos humanos,
e um dos valores dela é o humanis-
mo. E, apesar de não possuirmos
grandes manuais de procedimen-
tos, temos algumas ferramentas
que ajudam nossos executivos a
gerenciar pessoas.

Por exemplo, fazemos uma pes-
quisa de clima organizacional cada
dois anos, para que possamos deter-
minar o que nossos colaboradores,
principalmente os gerentes, pensam
da companhia, da diretoria e do
clima geral. A partir dessa pesqui-
sa, desenvolvemos planos de ação.
Por exemplo, se a pesquisa de cli-
ma aponta a comunicação como
uma área de oportunidade, temos
de trabalhar para melhorar a comu-
nicação entre nossos colaboradores.
Aliás, esse foi um dos pontos detec-
tados na última pesquisa.

Outra ferramenta disponível na
Danone é o que chamamos de ge-
renciamento de talentos. Todo ano,
fazemos avaliações de desempenho
individual. As avaliações são conso-
lidadas e o grupo de diretores faz
um "ranqueamento" de talentos:
high potentials [de potencial eleva-
do] ; os talentos juniors, que algum
dia vão ser high potentials; os talen-
tos que estão bem onde estão, mas
com potencial de se desenvolver ain-
da mais; e os profissionais que pre-
cisam ser ou retrabalhados ou redi-
recionados.

Um dos pontos polémicos da gestão de
Jack Welch é sua famosa curva de vita-
lidade. Ele diz que 20% dos funcioná-
rios são pessoas brilhantes, para as
quais a companhia tem de dar de tudo;
70% são aqueles que ele chama o co-
ração da empresa; e 10% constituem os
medíocres, dos quais a organização
deve se desfazer...

Os funcionários que Welch cha-
ma de medíocres são os que nós

Danone tem 2 mil funcionários no Brasil
Faturamento mundial da Danone: 13,6 bilhões de euros

Faturamento bruto da Danone no Brasil: R$ 1 bilhão (lácteos refrigerados e
biscoitos)

Contribuição do Brasil para o faturamento mundial da Danone: 2% a 3%

Mercado total de lácteos frescos em 2002: 600 mil toneladas de produção,
R$ 2,3 bilhões

Participação da Danone nesse mercado: 38,2% (fonte Nielsen,fevereiro-
março de 2003)

Previsão de crescimento para 2003: 5% a 7%

Número de funcionários no Brasil (divisão de lácteos refrigerados): 2 mil

Unidades fabris no Brasil (divisão de lácteos refrigerados): 2, localizadas em
Poços de Caldas (MG) e Guaratinguetá (SP)

redirecionamos, mas não temos
uma curva dizendo que x% têm de
ser redirecionados. Isso é rígido
demais.

Damos uma, duas, três chances
para que essas pessoas possam se
desenvolver, com um processo aber-
to de feedback. Havendo oportunida-
de, nós redirecionamos essas pes-
soas para outra área. Se realmente
elas não mostram nem potencial,
nem performance, nem competência
-seja gerencial, seja funcional-, en-
tão nós a desligamos.

Trata-se de um processo muito
claro, transparente e justo.

Como a Danone encontra talentos, os
contrata e os retém?

Buscar talentos sempre foi um
dos grandes desafios dos executivos
e isso está bem mais difícil nos dias
atuais. Antigamente procurava-se
muito mais uma competência fun-
cional, enquanto hoje é preciso en-
contrar competência funcional,
competência gerencial e um pouco
de inteligência emocional em exe-
cutivos.

Na verdade, na Danone, nós pre-
ferimos desenvolver talentos interna-
mente. Quando buscamos fora,

"Nós preferimos desenvolver talentos internamente.

Quando buscamos fora, a tarefa é dura, já que você

precisa detectar [...] quem serão os superprofissionais"

realmente a tarefa é dura, já que você
precisa detectar, sem conhecer mui-
to, quem serão os superprofissionais
preparados para os desafios deste
século.

E como deve ser um líder, em sua
opinião?

Em primeiro lugar, um líder
deve ter uma visão muito clara, ou
seja, para onde a empresa vai ou
para onde ele espera levar a empre-
sa; com essa visão, obviamente seus
objetivos e estratégias têm de ser
muito bem delineados -isso mais do
lado funcional e estratégico.

Do lado gerencial, precisa ter a
habilidade para lidar com vários
parceiros, que são desde os próprios
funcionárias ou colaboradores, o
público interno, até clientes, forne-
cedores etc.

E também deve entender o que
está se passando com o consumidor
final. Quem não entende o que está
ocorrendo na ponta não consegue
ter uma visão além do escritório.

Você já falou da importância da equi-
pe para um líder. Como você trabalha
com sua equipe?

Eu invisto muito do meu tempo
hoje em entender as pessoas, em
compreender a performance delas,
em descobrir talentos e direcioná-
los para que estejam na posição cer-
ta, no tempo certo, no lugar certo,
fazendo aquilo que sabem fazer.
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A Danone é uma empresa boa onde
trabalhar? Quer dizer, esses talentos
são bem recompensados? O que faz um
talento querer ficar na Danone?

O feedback que eu tenho das pes-
soas que trabalham aqui é que uma
das razões que as fazem ficar na Da-
none é o clima da organização -que
é extremamente aberto. A empresa
realmente funciona de acordo com
seus valores: abertura, entusiasmo,
humanismo e proximidade. Não são
apenas valores escritos na parede;
são realmente vividos pelas pessoas.

Além disso, existe uma diferen-
ça nossa em relação principalmen-
te a empresas de consumo: nosso
produto é bastante característico,
sua vida é só de 30 dias. Isso faz com
que toda nossa mentalidade esteja
voltada muito para o operacional,
para esses 30 dias. Quando lança-
mos um novo produto e fazemos
uma ação, sabemos exatamente em
30 dias se a ação funcionou ou não.
Acho que para as pessoas isso é im-
portante, é muito recompensador,
porque logo vêem se o trabalho de-
las é bem-feito ou não.

A matriz francesa
Falando.um pouquinho ainda da sub-
sidiária brasileira Danone, a última
informação que eu tenho é que em
2000 ela respondia por algo entre 2%
e 3% do faturamento total do grupo.
Como está essa contribuição hoje?

Qual a importância que a matriz dá
para a filial brasileira?

Como, desde 2000, tivemos vá-
rias desvalorizações cambiais, nossa
participação no bolo mundial con-
tinua no mesmo patamar. Cresce-
mos bastante em reais, mas não tan-
to em euros. Nos últimos dois anos,
tivemos um acréscimo em torno de
50% de nosso faturamento com a
aquisição da Paulista. O mercado
como um todo cresceu, como dis-
semos, e nós ganhamos participação
nesse mercado.

Quanto à importância estratégi-
ca do Brasil para a Danone mundial,
eu diria que hoje não há uma com-
panhia de produtos de consumo
inteligente que não enxergue o Bra-
sil como uma oportunidade.

Este é um país que tem 170 mi-
lhões de habitantes, onde o consu-
mo per capita ainda é baixo em mui-
tos segmentos, onde a renda vem
crescendo a médio e longo prazos.
Não há quem não enxergue isso.
Quando a grande oportunidade vai
realmente se concretizar não se
sabe. Cabe a nós, brasileiros, provar-
mos que pode ocorrer mais cedo do
que muita gente espera, mas talvez
um pouco mais tarde do que outros
gostariam.

Você já trabalhou em duas empresas de
cultura norte-americana e agora está
numa empresa de cultura mais

Gioji Okuhara está mudando a empresa

Executivo especializado em em-
presas orientadas ao consumidor,
Gioji Okuhara tem como um de seus
diferenciais o que chá ma de "plurali-
dade cultural": é um nissei brasileiro
com vivência em empresas norte-
americanas globais, que agora lidera
a subsidiária de uma companhia de
origem francesa. Teve sólida carreira
em companhias como Colgate-Palmo-
live, Quaker e Revlon -trabalhou na
matriz da Colgate em Nova York, com
marketing global, e, na Quaker, lide-

rou o processo de lançamento do
Gatorade, um dos cases mais bem-
sucedidos do Brasil nos anos 90.

Graduado em administração de
empresas pela Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), Okuhara se recicla conti-
nuamente, inclusive conversando
com os próprios consumidores nos
pontos-de-venda, o que aprendeu
com Bill Shanahan, atual COO mun-
dial da Colgate, quando este presidia
a subsidiária brasileira. O COO é o
principal executivo de operações.

latina. Do ponto de vista da gestão,
quais são as diferenças entre elas?

Eu citaria primeiro as semelhan-
ças, que sem dúvida existem, e a
principal é a busca de resultados.

Em que elas são diferentes? Eu
diria que é no estilo. Pelo menos
segundo minha experiência, a Da-
none é muito mais humana e in-
formal, onde você não tem, por
exemplo, grandes relatórios. Obvia-
mente existe uma disciplina a ser
cumprida, mas não há aquela for-
malidade dos manuais de procedi-
mentos.

Para um executivo com mais ex-
periência, essa flexibilidade é im-
portante para gerar resultados.

Compromisso social
Segundo uma pesquisa realizada em 23
países, 23% dos consumidores benefi-
ciaram ou puniram uma empresa de
acordo com sua atuacão social e 40%
disseram que fariam o mesmo. Diante
disso, eu lhe pergunto: como a Danone
exercita a responsabilidade social?

A responsabilidade social é, sem
dúvida, um dos focos da Danone.
Aliás, um dos princípios básicos da
companhia é o que chamamos de
"duplo projeto": o desempenho eco-
nômico-financeiro e a responsabi-
lidade social. Compusemos um
grupo de 120 funcionários interna-
mente para fazer uma avaliação do
posicionamento da Danone em re-
lação a parceiros-chave, que são a
comunidade em geral, os clientes,
os fornecedores, os colaboradores
e os acionistas. Por essa avaliação,
que acabou de ser feita, vamos nos
posicionar e desenvolver um plano
de ação. Estamos nesse estágio.

Claramente uma das maiores
oportunidades de ação que vemos
é o exercício da responsabilidade
social perante a comunidade em
geral. Recentemente realizamos
uma parceria com a Abrinq, em um
programa inovador de ajudar mães
de crianças carentes. O projeto foi
desenvolvido primeiro em Curitiba
e a ideia é disseminá-lo pelo País
inteiro, com a iniciativa privada e
pública. •

14 www.hsmmanagement.com.br HSM Management 39 julho-agosto 2003


