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O MISTER UNILEVER
E no supermercado
que Patrick Cescau,
o número l da
gigante do consumo,
desvenda a alma
do consumidor

Ronaldo França

O senhor de cabelos grisalhos na
foto ao lado pode ser visto com
freqüência andando por um su-
permercado, pesquisando pre-

ços e puxando assunto na fila do caixa.
Poderia ser confundido com um cliente
comum não fosse pelo fato de que dificil-
mente vai ao mercado duas vezes segui-
das no mesmo continente. O francês Pa-
trick Cescau, 57 anos, é o presidente
mundial da Unilever, a gigante de produ-
tos de consumo que, no Brasil, é dona de
marcas famosas como o sabão em pó
Omo, o sabonete Dove, os sorvetes Ki-
bon ou as pastas de dentes Close Up.
Suas incursões entre as prateleiras são
parte de sua maneira particular de pes-
quisar a cabeça dos consumidores nos
países por onde passa. Há um mês, anda-
va pelos corredores de um supermerca-
do de Guangzhou, na China, a duas ho-
ras de Hong Kong. Dias depois, fez o

mesmo na África do Sul. No Brasil, onde
esteve durante os dois dias da semana
passada para uma reunião com sessenta
investidores internacionais, não teve tem-
po sequer de andar pelas ruas. No máxi-
mo, sobrevoou São Paulo de helicóptero.

Patrick Cescau assumiu o posto de
número l da empresa em abril deste ano.
E o primeiro homem a ocupar esse cargo,
recérn-criado. Desde sua fundação, em
1929, a anglo-holandesa Unilever tinha
dois presidentes, que representavam sua
divisão de capital. Ele foi conduzido ao

Cescau e uma
amostra das
marcas sob
seu comando:
a pesquisa inclui
a geladeira
da casa das
pessoas

posto para impulsionar as vendas da com-
panhia, que sofreu uma queda de 2 bi-
lhões de euros no lucro operacional em
2004. Embora fale seis idiomas, incluin-
do um esforçado português, Cescau mos-
tra-se fluente mesmo em marketês, a lin-
guagem universal dos homens que se de-
dicam a conquistar o gosto dos consumi-
dores. Na entrevista a VEJA, a única que
concedeu no Brasil, recorreu com fre-
qüência à imagem da pirâmide social.
Discorreu com propriedade sobre pobres,
ricos, jovens, idosos ocidentais ou orien-
tais. "Entender as pessoas, saber seus de-
sejos é o nosso negócio. Não basta ler
pesquisas feitas por empresas de marke-
ting. É preciso conhecer as pessoas pro-
fundamente", afirma. É esse o motivo
pelo qual Cescau freqüenta supermerca-
dos com ambições semelhantes às de um
biólogo que adentra a Floresta Amazôni-
ca. Nessas ocasiões, aproveita para ver

como os produtos estão dispostos,
comparar a concorrência, obser-
var o que nas embalagens chama
a atenção das pessoas e tudo o
mais que puder aprender.

Da última vez em que este-
ve no Brasil, no ano passado,
exercitou outra de suas predile-
ções: visitar famílias em casa
para ver de perto como vivem.
Nessas ocasiões, não faz ceri-
mônia. Vai ao banheiro olhar
o que tem no armarinho, abre

Text Box
Fonte: Veja, ano 8, n. 50, p. 68-70, 14 dez. 2005.



Supermercado na China:
um dos 15O países

onde a empresa atua

a geladeira e troca longas im-
pressões sobre a vida com a
dona-de-casa, o alvo preferen-
cial de suas perguntas. Naque-
la ocasião, na casa de uma
mulher "da base da pirâmide",
como gosta de dizer, lembra-
se de que viu que a geladeira
da casa tinha maionese
Hellmann's, uma de suas mar-
cas mundiais. E o que chamou
sua atenção, no encontro? "A
dona-de-casa me disse que era
importante ser Hellmann's,
Ela não poderia comprar uma
embalagem de l quilo, mes-
mo que eu vendesse mais ba-
rato. Mas tinha sachês". lembra.

O motivo de tamanho interesse é
bem objetivo. O presidente mundial da
Unilever tem sob sua responsabilidade a
venda de nada menos do que 400 mar-
cas, que se subdividem em milhares de
produtos. Nem mesmo a empresa sabe
direito quantos são. Os números de sua
organização são impressionantes (veja
quadro). Seu faturamento, de 40,3 bi-
lhões de euros no ano passado, é maior
do que todas as riquezas produzidas em
um só ano pelo Kuwait, país que é um
dos maiores produtores de petróleo do
mundo. A cada segundo, l 700 produtos
seus são vendidos em alguma parte do
mundo. Mas não se trata aqui de definir
Cescau pelos números estratosféricos de
sua empresa. O que o diferencia é que,
no cargo que ocupa, é detentor natural
do posto de "rei do consumo mundial".

Funcionário da companhia desde
1973, Cescau já trabalhou em diversos
países, como Estados Unidos, França.
Alemanha. Holanda, Portugal e Indoné-
sia. É considerado um executivo expe-
riente, exímio em finanças, mas com
uma capacidade especial de con-
cer as tendências, dos consumido-
res. Sob seu comando, a empre-
sa fez alterações em cerca de
8 000 produtos para atender às
exigências de consumidores
ou abocanhar oportunidades
de atraí-los. Somente no Bra-
sil, no ano passado, foram fei-
tas mais de noventa do que se
chama na empresa de inovações,
o que inclui desde mudanças de
fórmula até lançamentos de produ-
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tos. Embora acompanhar as tendências
dos consumidores seja o negócio da
companhia, o difícil é fazê-lo em 150
países, respeitando diferenças e manten-
do uma visão global. Com relação aos
alimentos, há casos de lugares em que o
mercado demanda produtos dietéticos.
Em outros, o problema é a subnutrição.
Em outros, ainda, a questão se resume à
preferência por um determinado sabor
— mais salgado, mais picante, mais sua-
ve. O desafio é saber o que é universal e
o que é cultural na motivação de compra.
Um bom exemplo desse tipo de preocu-
pação é a campanha publicitária da mar-
ca Dove, E aquela em que as tradicionais
modelos esquálidas foram substituídas
por mulheres mais gordinhas, que apare-
ciam alegremente em roupas íntimas.
Nas peças brasileiras, elas aparecem bem
mais insinuantes e descontraídas do que
nas feitas para o mercado americano, por
exemplo. A idéia central era a valoriza-

ção da chamada beleza real. mas os valo-
res de cada país foram respeitados.

São questões como essas que domi-
nam o seu cotidiano. "Dedico mais da
metade do meu tempo a entender as
pessoas, a pensar em marcas e clientes.
No restante, lido com acionistas, im-
prensa, investidores e governos", co-
menta. Sabendo-se dessa rotina, pode
parecer estranha a informação de que,
na segunda-feira passada, apenas duas
horas após chegar ao Brasil, Cescau foi
exercitar-se na academia do hotel.
Quando está em Londres, onde mora
com a mulher e os dois filhos, deixa o
escritório às l O da manhã para meia ho-
ra de exercícios físicos e retorna. Para
essas escapadas, ele tem uma explica-
ção capaz de deixar satisfeito até o acio-
nista mais sedentário. Diz ele, no mais
puro marketês: "Se você não cuida de si
mesmo, ninguém acreditará que é capaz
de cuidar- de outras pessoas".  
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