
No centro
do mercado

Um pensamento livre
de preconceitos em relação
aos consumidores de
baixa renda permite uma
perspectiva de negócios
nova - e muito lucrativa

A
história da administração dos negócios e dos
empreendedores que se aprende nas univer-
sidades e MBAs que formam os gestores do
futuro têm sido a história dos países ricos. As

práticas das grandes corporações americanas, japo-
nesas e européias estão minuciosamente descritas e
analisadas nas páginas da literatura especializada. O
problema que passou a incomodar alguns estudiosos
nos anos 90 está na mentalidade disseminada de
copiar essas teorias importadas como manuais e apli-
cá-las, sem muito questionamento, em mercados de
realidades tão diferentes, como uma vila na comu-
nidade de Kerala na índia, uma tanda da periferia de
Guadalajara no México ou um conjunto habitacional
popular de São Paulo.
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Uma nova perspectiva co-
meça a permear os negócios
graças aos esforços e ao pen-
samento livre de preconceitos
e idéias preconcebidas de
novos e corajosos autores que
estudaram e vivenciaram essas
outras realidades, e projeta-
ram novas luzes sobre a velha
maneira de se fazer as coisas.
Um desses mestres é o admi-
nistrador de empresas, pro-
fessor e pesquisador na Uni-
versidade de Michigan, Esta-
dos Unidos, C. K. Prahalad,
um estudioso da dinâmica dos mercados de consumo
e suas peculiaridades. Autor consagrado de estudos
que se tornaram os novos clássicos dessa recente
onda da administração, Prahalad tem no currículo
obras como Competindo pelo futuro, em parceria
com Gary Hamel. Radicado há trinta anos nos Estados
Unidos, Prahalad, que nasceu na índia, tem sido
apontado como um guru da estratégia ao trazer para
empresários e analistas algumas das mais originais
análises sobre o mercado de consumo, apontando
para o futuro da economia global a partir da criação
do que ele define como "capitalismo de inclusão".

Pode soar estranho para mentes mais ortodoxas,
mas a proposição de Prahalad é
bastante simples: tradicional-
mente, as empresas, em especial
as multinacionais, levavam para os
mercados em desenvolvimento
produtos ou serviços que já
possuíam sem verificar que havia
uma grande massa de bilhões de
pessoas em todo o mundo que
ficava completamente à margem
do consumo porque sua renda -

mas não o seu desejo - a tornava invisível como
participante do processo. Talvez como mão-de-obra
barata, mas não como consumidor.

Em números de 2002, são 4 bilhões de cidadãos
no planeta que sobrevivem com uma renda anual em
torno de US$ 1,5 mil, aí incluídos o extremo de mi-
seráveis que mal dispõem US$ 2 por dia para suprir

Apesar da baixa
renda per capita,
o poder aquisitivo
dos países pobres

ou emergentes
soma US$ 14 trilhões

anuais

suas necessidades. Para que
este grupo se torne parti-
cipante ativo da economia e
tenha acesso e escolha é
preciso desenvolver uma
estrutura capaz de reduzir os
patamares de pobreza. Para
tanto, é necessária a participa-
ção de vários setores, institui-
ções públicas e privadas e,
acima de tudo, uma parceria
com quem mais deve estar
interessado em mudar esse
estado de coisas: os próprios
cidadãos, que têm capacidade

de oferecer grandes lições por sua natureza empreen-
dedora e inventiva, uma vez que são sobreviventes de
um mundo que pouco pensa neles como um potencial
mercado capaz de promover uma nova era de pros-
peridade econômica.

"A base da pirâmide"

Sempre se deu pouquíssima atenção para essas
pessoas que Prahalad classifica como "a base da
pirâmide". Lembre-se da clássica figura do triângulo
representativo das classes sociais que começa largo e
vai afunilando em direção à estreita ponta dos ricos.
Como é possível que, vivendo numa economia globa-
lizada, esse gigantesco contingente da base da
pirâmide continue invisível para grande parte das
empresas? Segundo cálculos de Prahalad, os países
pobres ou emergentes não têm muito dinheiro se o
critério considerado for a renda per capita. Mas,
somados, seu poder aquisitivo atinge US$ 14 trilhões
anuais. Os consumidores pobres têm, sim, vontade de
comprar. Querem serviços e produtos de qualidade a
preços acessíveis e quando recebem incentivos como
financiamentos, também compram marcas cobiçadas
por todas as classes. E mais: participar do mercado de
consumo é uma coisa que lhes traz opção, escolha e
auto-estima.

Seria tão complicado assim para as empresas
aprender uma maneira nova de fazer negócios, tratar
a população de baixa renda com respeito, oferecer
produtos adequados às suas necessidades e financia-
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mento para que mais pes-
soas possam comprar aqui-
lo que desejam - e ainda
por cima ganhar dinheiro
com isso?

Prahalad acredita que
não. Como comprova em
seu novo livro A riqueza na
base da pirâmide, existe
um imenso potencial nas
camadas de baixa renda,
composto por trabalhado-
res e empreendedores que
têm noção de valor, desejam
bens e serviços que lhes
tragam benefícios, status e inclusão social. O que está

Falta um diálogo
entre as partes

interessadas
para que se estabeleça

uma relação
de respeito:

"ganha-ganha "

faltando é um diálogo entre
as partes interessadas para
que se estabeleça o que os
economistas batizaram co-
mo uma relação de "ganha-
ganha": consumidores res-
peitados e empresas que
ganham com eles.

Considerado um dos
mais influentes pensadores
de estratégias empresariais
de nossos dias, Prahalad é
motivado pela crença de
que é possível combater e
erradicar a pobreza no

mundo. Sua obra mais recente começou a ser conce-
bida há dez anos, quando ele e sua equipe partiram
em busca de exemplos de grandes corporações que já
colocaram em prática essa nova maneira de fazer
negócios e estão obtendo resultados muito estimulan-
tes. Há no livro desde os grandes cases - resumidos
na segunda parte deste artigo - até citações de ações
simples, mas com efeito decisivo para iniciar a mu-
dança desse cenário e projetar um futuro melhor para
todos.

São bancos que não se intimidaram em colocar
caixas eletrônicos na periferia e constataram que in-
cluir os mais pobres foi decisivo para aumentar lucra-
tivas transações. São comunidades artesanais que vi-
vem da agricultura e da pesca que tiveram acesso a
computadores e informações on-line, e agora podem
negociar seus produtos sem a intermediação de atra-
vessadores que lhes sugavam o lucro. São fabricantes
de fraldas descartáveis mais eficientes na absorção,
portanto mais econômicas. Como se vê, medidas sim-
ples que vão integrando a base da pirâmide na esca-
lada do consumo. Isto é capitalismo inclusive.

Prahalad, em Competindo para o futuro, já pre-
gava que a mudança é inevitável para a continuidade
da empresa. É sempre fundamental buscar novos
negócios, novos produtos e novas fontes de lucro para
não desaparecer. Esta lição ele parece ter encontran-
do em A riqueza na base da pirâmide, que enxerga
os pobres não como vítimas ou um fardo, mas sim
como consumidores conscientes e empreendedores
resolutos e criativos. (M.A.B.)
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Os cases
Aprender com quem faz bem-feito. Esta é a essên-

cia do benchmarking, mais um nome que se juntou a
tantos outros termos do vocabulário de gestores em
administração, mas que na prática, todo comerciante,
seja o diretor de uma rede de supermercados ou um
camelô, um fabricante de roupas ou de carros e até as
donas-de-casa, conhecem muito bem: pesquisar a
concorrência, comparar - produtos, serviços, práti-
cas empresariais, receita de bolo, academia, costu-
reira, o melhor açougue - e adaptar para os seus
próprios negócios.

Prahalad foi buscar inspiração no exemplo de
empresas bem-sucedidas dos países em desenvolvi-
mento para provar a sua tese de que é um bom negó-

cio dirigir o foco dos empreendimentos para as clas-
ses mais básicas da estratificação social - a base da
pirâmide.

Coordenando equipes que foram colher infor-
mações na fonte (todos viajaram para ter contato com
as empresas dos países mencionados), Prahalad Ma
com autoridade sobre o tema, tendo reunido centenas
de exemplos de estratégias eficientes em seu livro.
Conhecer essas ações é um estímulo à criatividade.
Algumas são tão interessantes que podem se converter
em benchmarking para quem trabalha também com
outros segmentos. Confira como aconteceram alguns
dos melhores momentos empresariais por meio dos
cases extraídos de A riqueza na base da pirâmide.
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O acesso aos bens duráveis só é possível para as camadas
de base da pirâmide social por meio do crediário

Casas Bahia

Ajudando a comprar sonhos

Um caso brasileiro ganhou espaço entre os doze
selecionados por C. K. Prahalad para o seu livro: o da
maior rede varejista de móveis e eletrodomésticos do
país, a Casas Bahia, com uma avaliação muito inte-
ressante construída a partir de informações coletadas
por alunos do professor indiano.

Por tratar-se de uma empresa de tradição familiar,
os valores, a filosofia e o estilo da rede de lojas obe-
dece ao comando centrado no patriarca Samuel, que
emprestou seu modo de vida despojado assim como
sua determinação e firmeza de princípios à maneira
como conduz os negócios das quatrocentas unidades
em todo Brasil e que, juntas, faturaram R$ 9 bilhões
em 2004. Após uma breve biografia da família Klein, o
livro revela: "A Casas Bahia acredita em ser fiel a seus
clientes". Esta talvez seja a explicação para os mé-
todos e práticas extrema-
mente originais que a rede
varejista emprega para con-
quistar a clientela. Afinal, ela
está na contramão de uma
série de mandamentos da ad-
ministração tradicional de
empresas, nocauteando re-
gras e quebrando paradigmas
em todos os departamentos e
escalões da companhia.

A metodologia e a infor-
malidade nas formas de
concessão de crédito já são
um clássico das práticas em-
presariais e também a maior
virtude da rede que vende
para todas as classes, mas tem
no público CDE a sua maior fatia, até porque são os
rejeitados de outros estabelecimentos. Foi justamente
essa parcela de excluídos que hoje dá força e agregou
uma imagem altamente positiva aos negócios.
Representando um consumo de 41% da capacidade
total de gastos do Brasil, incluem-se também aqui os
trabalhadores do mercado informal, aqueles que não
podem comprovar renda porque vivem de bicos,

As classes CDE e os
trabalhadores do
mercado informal
representam um

consumo de 41% da
capacidade total de

gastos do Brasil

pequenos trabalhos não re-
gulamentados, como faxi-
neiras e vendedores ambu-
lantes, entre outros.

É alta no Brasil a pene-
tração de bens duráveis,
como eletrodomésticos, nas
camadas da base da pirâmide.
Geladeiras e televisores che-
gam ao lar antes mesmo de
benefícios mais básicos de
infra-estrutura, como banhei-
ros. E o acesso a esses bens se
faz por intermédio do crediá-
rio. Altamente facilitado, as
exigências são mínimas até

mesmo numa primeira compra. Se o freguês é antigo
e foi bom pagador, abre-se crédito antes inclusive de
finalizar o antigo carne. Investigação formal? Quase
nenhuma. Um bom olhar e a intuição do vendedor
conferem se o cidadão está sendo sincero. Indícios
como mãos calejadas, rosto queimado de sol e
coerência são suficientes. A palavra tem o maior peso.
Apenas o nome sujo na praça - o que se descobre nu-
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Poucos setores do mercado varejista têm o formato
tão abrangente quanto a Casas Bahia

ma rápida consulta ao Serviço
de Proteção ao Crédito -
pode impedir a venda. Mas só
naquele momento. O vende-
dor costuma sugerir a solução
do "pequeno problema" e um
retorno para que as nego-
ciações prossigam.

O panorama competitivo
do setor varejista do Brasil es-
tá em constante mudança de
acordo com a oferta de pro-
dutos, geografia e população-
alvo. Existe uma enorme con-
corrência, mas poucos têm
um formato tão abrangente
quanto a Casas Bahia, que oferece eletrodomésticos,
incluindo portáteis, móveis, cozinhas, tapetes,
colchão, bicicletas, brinquedos, utensílios e
atualmente está experimentando vender, em algumas
lojas, enxoval de casa e roupa. A empresa é líder de
mercado com 15% a 20% de participação, mesmo
atuando em uma região restrita. A margem líquida é
estreita e ganha-se no volume.

A empresa foi uma
das pioneiras

em desenvolver
mecanismos

personalizados e
exclusivos de

monitoramento

Enquanto a maioria ter-
ceiriza serviços de entregas
de mercadorias em domicílio,
a Casas Bahia faz questão de
manter frota e funcionários
próprios que entram e mon-
tam os móveis para o cliente
mesmo que morem em luga-
res de difícil acesso, como
alguns bairros de alta densi-
dade demográfica. Atitudes
pouco convencionais podem
mascarar a modernidade do
gerenciamento da rede. A em-
presa foi uma das pioneiras
em implantar a informa-

tização e desenvolver mecanismos e programas
personalizados e exclusivos de monitoramento. É
possível rastrear as atividades por clientes, produtos,
praças e vendas. Ao mesmo tempo, o gerente da loja
goza de autonomia para mexer nos preços e
promoções. Isto é flexibilidade e estimula o trabalho
dos vendedores.

Reuniões de negociações são realizadas em almo-
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Cerca de 90% das vendas são a crédito,
usando recursos como o carne de prestações

ços com fornecedores. E decisões internas com dire-
tores também ocorrem em ambientes descontraídos.
Outra marca registrada da empresa é o carne de pres-
tações que tem de ser pago exclusivamente nas pró-
prias lojas. É uma forma de promover outras vendas e
apresentar novas mercadorias. Cerca de 90% das
vendas são a crédito. Muitos analistas trazem idéias de
que se ganha muito ao vender com juros para essa
camada da população que vive eternamente endivi-
dada. Não é verdade, segundo os estudos de Prahalad:
os vendedores das lojas analisam cuidadosamente a
renda e a capacidade de compra dos clientes, não
permitindo que eles arruinem as finanças tentando
comprar artigos fora da realidade de seu orçamento.
Se não for viável uma TV de 27 polegadas, incentivam
a compra de um aparelho de 20. Educar o consumi-
dor é crucial para os negócios. Isto explica a baixís-
sima taxa de inadimplência nas camadas de baixa ren-
da em comparação com o mercado.

O poder de compra da Casas Bahia tem sido deter-
minante na outra ponta do processo: os fornecedores
que fabricam as marcas vendidas na loja. Cerca de
18% dos televisores de todas as marcas produzidos
no país chegam ao cliente pelas vendas de alguma das
lojas da rede. Como uma parcela dos móveis são
produzidos em fábricas próprias, a empresa obtém,
nesses itens, margens de lucro que muitas vezes
compensam os apertos de outras categorias.

Tendo como principal veículo de publicidade a TV,
a Casas Bahia (o maior anunciante do país, de acor-
do com a A. C. Nielsen) tam-
bém investe em rádio, jornais,
encartes, e foi a quarta marca
mais citada pelos telespecta-
dores numa pesquisa de aferi-
ção de lembrança de comer-
ciais vistos. Um dos lemas que
faz parte do treinamento dos
funcionários é ter em mente
que quando o cliente entra na
loja, ele não está comprando
um fogão ou um televisor. Ele
está comprando um sonho. E,
dos vendedores até o entre-
gador, todos têm como missão
realizar este sonho.

A renda e a
capacidade de compra

dos clientes são
analisadas para
impedir que suas
finanças sejam

arruinadas

Cemex

Estimulando a poupança

A terceira maior fabricante de cimento do mundo,
a mexicana Cemex, atua em quatro continentes
fornecendo tanto para o mercado formal da cons-
trução, que são os grandes clientes, quanto para a
população que adquire o produto e constrói a casa
própria, um fenômeno muito típico dos países em
desenvolvimento que tiveram rápida urbanização e
necessitam de moradia de baixo custo.

Como tantas outras empresas que por anos
contaram com as barreiras à importação para
continuar dominando o mercado, a Cemex precisou
encarar a abertura promovida a partir dos anos 90 e
que trouxe a concorrência para dentro de casa. Numa
reavaliação dos negócios, que caíram 50% no mer-
cado formal, sobrou a constatação de que, no total, os
consumidores do segmento "faça-você-mesmo"
representavam 40% do negócio, e as vendas para eles
haviam recuado bem menos, entre 10 e 20%.
Percebendo o potencial desse segmento, a Cemex in-
vestiu numa aproximação com os clientes, colocando
quiosques de relacionamento - batizados de constru-
ramas - em pontos-de-venda com a presença de
consultores que prestavam assistência técnica.

Uma das informações obtidas nos construramas,
que parece ir contra a lógica do lucro, mas que faz
sentido para a fidelização dos clientes, é que a falta de

mão-de-obra qualificada ge-
rava alto desperdício do
produto. Orientações técni-cas
adequadas otimizavam os
custos e conquistavam a con-
fiança dos compradores. Ou-
tra constatação que já era
percebida, mas nunca por
meio de dados coletados e
analisados em profundidade: a
renda média dos clientes, que
é extremamente variável por
causa de trabalhos não re-
gulares. Assim, financiar suas
compras tornava-se prática
essencial.
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As pesquisas começaram a indicar que a imagem
da Cemex, que já era positiva, passou a ser altamente
confiável. Surgiu então a idéia de expandir esse
financiamento por intermédio de uma fórmula que já
era culturalmente praticada nas comunidades - as
tandas - um tipo de cooperativa familiar e comu-
nitária que se valia da poupança coletiva para
construir ou reformar as moradias. A Cemex adotou a
idéia e profissionalizou as tandas, tornando-as
células maiores, as quais começam com oitenta
pessoas e podem atingir até 5 mil participantes em
bairros de periferia das grandes cidades do México.
Essas células, que são uma
espécie de filial ampliada das
construramas, contam com a
presença de consultores e
funcionários exclusivos e per-
manentes dessa unidade que
passa a ser considerada um
núcleo de negócios. A nova
estrutura oferece segurança
para a implantação de um sis-
tema de financiamento que
aprimora os antigos métodos
de reserva familiar. É a pou-
pança-crédito, que a partir de
determinado valor viabiliza a

Oferecer a opção
do financiamento

fez a imagem
da Cemex,

que já era positiva,
passar a ser

altamente confiável

compra do material, bem como toda a assistência de
consultores, incluindo um arquiteto, durante a obra.
A idéia foi formalizada em 1998, com o nome de
"Patrimônio Hoy". A iniciativa já gerou experiências
similares em outras áreas, como a "Patrimônio Hoy
Escolar", uma variação do programa original que
ajuda a reformar as instalações físicas das escolas
locais e se autofinancia ao recolher 4% do pagamento
que os sócios fazem para ser membros da entidade.
Há também a "Patrimônio Hoy Calle Digna", voltada
para melhorar as ruas e a infra-estrutura dos bairros.
Existem ainda parcerias com o governo do país, que

se compromete a fornecer
instalações, como esgoto e
água, enquanto a Patrimônio
Hoy entra com o material
para a pavimentação das ruas.
Os beneficiados arcam apenas
com a mão-de-obra, em for-
ma pagamentos semanais. Por
intermédio das Cemex im-
plantadas nos Estados Unidos,
trabalhadores que têm famí-
lias no México podem reme-
ter os pagamentos diretamen-
te para a Patrimônio Hoy da
localidade de seus parentes.
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A Unilever acreditava que poderia diferenciar-se ao
assumir a missão de trazer saúde para a família

Unilever

Trazendo saúde para a família

Um dado estatístico sobre a índia revela o
tamanho do problema nos países em desenvol-
vimento, apenas porque as condições sanitárias mais
básicas e fundamentais não são acessíveis à
população pobre e pouco instruída: 30% das mortes
causadas pela diarréia no mundo ocorrem na índia.

As medidas que diminuiriam drasticamente o
problema não poderiam ser mais simples: acesso à
água potável, instalações de saneamento básico e ins-
trução sobre as melhores práticas de higiene. A ação
do governo é lenta, mesmo com a cooperação das
ONGs, e o problema persiste.
Qual o caminho para se
encontrar uma solução?

A informação deve enca-
beçar a lista de medidas, já
que prevenção é a palavra-
chave quando se trata de saú-
de. E um comportamento
elementar para os ocidentais,
mas que não estava estabele-
cido na cultura da população
indiana, foi identificado como
capaz de reduzir de maneira
significativa a incidência da
doença, enquanto se caminha
para a solução das outras
fontes de risco: o bom hábito
de lavar as mãos com sabo-
nete.

Mudanças são especialmente problemáticas quan-
do se trata de um país com uma população de cerca
de l bilhão de habitantes, uma história milenar de
conflito de classes e uma cultura tão diversificada
como a da índia, que abriga quinze línguas e 325
dialetos diferentes. As dificuldades para se transmitir
informações têm um peso mais que multiplicado,
além do fato de as comunidades rurais não terem
acesso à mídia, que, por sua vez, também não teria
como promover o entendimento de tantas e diversas
comunidades.

No ano 2000, em vários países da América Central,

Foram introduzidas
alterações no

produto, que foi
reposicionado e

utilizado em um
programa de

utilidade pública

a população participou de uma das mais eficientes
mobilizações já executadas - "Saúde em suas mãos".
Apoiada por intensa divulgação em todos os setores e
meios de comunicação, a campanha visava reforçar o
procedimento de lavar as mãos - daí o nome do pro-
grama - como o primeiro passo para a solução do
problema da diarréia, igualmente gravíssimo nos
países da região. A iniciativa marcou uma nova frente
de ação, as chamadas parcerias público-privadas,
com a colaboração mútua de governo, banco,
indústrias e universidade. Juntos, promoveram a
campanha que se tornou uma referência no combate
à doença em países pobres. As indústrias entraram
com seus produtos, mas nenhuma marca foi
destacada. Era um ato solidário, porém a semente de

uma oportunidade germinava
nessa experiência.

Do outro lado do mundo,
há décadas a anglo-holandesa
Unilever participa da econo-
mia da índia como Hindustan
Lever Limited - a HLL -, que
detém 62,8% do mercado de
sabão, onde se inclui deter-
gente, sabão em pó, xampus
e sabonetes. Um produto da
companhia sempre se desta-
cou em vendas, o sabonete
Lifebuoy, em princípio voltado
para o público masculino
praticante de esportes e que
se tornou um item com foco
preferencial no consumidor

adepto de grande atividade física, necessitando
portanto de asseio na limpeza diária. Partindo do
case "Saúde em suas mãos", a Unilever acreditava que
a marca do seu sabonete, bastante conhecida e
acessível aos indianos também por seu baixo custo,
poderia diferenciar-se no mercado ao assumir a
missão de trazer saúde para a família. Foram
introduzidas alterações no produto, que ganhou novo
aroma e a adição de um poderoso bactericida, o
Triclosan, medidas que se refletiram no aumento do
custo do sabonete, que teve o preço reajustado. A
Unilever promoveu então esse reposicionamento do
Lifebuoy, passando a nova mensagem de que aquele
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produto agora se destinava à
saúde de toda a família. O passo
seguinte foi a criação de um
programa de utilidade pública
intitulado Lifebuoy Swasthya
Chetna (Saúde Resplandecente
Lifebuoy), que facilitou a costura
de parcerias com entidades e
autoridades de distritos que
apresentavam boa performance
de venda do produto antigo e que
agora seriam apresentadas ao
novo Lifebuoy com a ajuda de
facilitadores locais e suportes de
baixo custo que soavam sofisti-
cados para uma população des-
conectada da mídia tradicional. As escolas tornaram-
se o alvo principal da investida, e o renovado sabonete
ganhou a aceitação das pessoas. Esse novo posicio-
namento foi ao encontro das ações governamentais,
que queriam, mas não descobriam como, facilitar a
disseminação de mensagens de saúde e higiene. A
marca saiu fortalecida e foi-lhe agregado valor com a
percepção de qualidade e aumento de confiança do
usuário.

Saúde é uma commodity valiosa para a população
de baixa renda. Apelos como dias de trabalho
perdidos, custos em deslocamento a centros de saúde
e medicamentos são eficazes para mudanças de

A marca saiu
fortalecida e

ganhou com a
percepção de

qualidade e aumento
de confiança
do usuário

hábitos e comportamen-
tos. E para isso a Unilever
mantém equipes que visi-
tam permanentemente as
vilas e demonstram de
forma científica os bene-
fícios da eliminação de
germes e bactérias causa-
dores de doenças. Uma
das vantagens percebidas
é a associação da saúde à
melhoria da qualidade de
vida, uma contribuição
que gera lealdade ao pro-
duto e faz com que os
consumidores não aban-

donem a marca por preço ou promoções dos con-
correntes. A companhia está ciente de que os resulta-
dos nesse tipo de mercado são de difícil mensuração
e só poderão ser avaliados no longo prazo. Também
existem riscos de um contra-ataque da concorrência
com estratégias similares. Mesmo assim, esta é uma
grande oportunidade para a marca: a disseminação
com respaldo das autoridades públicas em saúde,
bastante respeitadas nessas comunidades, e a vincula-
ção não só da marca e de um produto, mas do nome
da empresa como uma companhia dotada de preo-
cupações legítimas com a saúde de seus consu-
midores e cidadãos do país em que atua. (M.A.B.)

M E R C A D O G L O B A L - 4º T R I M E S T R E / 2 0 0 5 - N ° 117 53




