
Com políticas comerciais diferenciadas, é possível driblar o ambiente econômico hostil aos
negócios e crescer bem acima do PIB nacional. Como mostram Alpargatas, Natura, WEC...

por Domingos Zaparolli

A
pesar da lenta evolução da
economia brasileira, que não
consegue acompanhar a for-
te expansão mundial, algu-
mas empresas nacionais es-
tão rompendo as amarras da
conjuntura interna e cres-

cendo em ritmo de tigre asiático.
Estão nessa lista, por exemplo, Al-

pargatas, AmBev, Siemens, WEG, Sa-

dia e Natura. Esta última aumentou sua
receita bruta em 129,5% nos últimos
três anos. Após crescer 13,8% em 2005,
a Sadia sentiu os efeitos da gripe aviaria
no mercado externo, mas foi suficiente-
mente ágil e conseguiu ampliar suas
vendas domésticas em 6,9% no primei-
ro trimestre deste ano e assim compen-
sar as perdas com exportações.

Todas essas empresas adotam estra-
tégias comerciais diferenciadas, que
impulsionam suas vendas e levam a

resultados melhores que os alcançados
em média pela economia em geral. As
táticas são as mais variadas - vão de
investimento em pesquisa e desenvolvi-
mento a reposicionamento de marca ou
ingresso em novos segmentos. São em
geral vários os fatores que contribuem
para o resultado positivo, mas há sem-
pre uma ação central para o sucesso.

Marca internacional. Um caso emble-
mático é o da Alpargatas. A empresa
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ampliou suas vendas de calçados em
13% no último ano, enquanto a produ-
ção brasileira de calçados recuou 4%.
A escalada de bons resultados come-
çou em 2000, quando a companhia de-
cidiu apostar na internacionalização e
no fortalecimento de suas marcas:
"Concluímos que não poderíamos
vender nossos calçados como se fos-
sem commodities, pelo preço. Preci-
sávamos criar no consumidor o desejo
de possuir sandálias Havaianas ou

A

chuteiras Topper", diz Angela Hirata,
ex-diretora e atual consultora da Al-
pargatas, responsável pela implemen-
tação da estratégia.

O sucesso da marca Havaianas é
conhecido. As sandálias viraram coque-
luche no mercado internacional e são
comercializadas em mais de 80 países.
Recentemente, Havaianas foi eleita a
quarta marca mais lembrada da Améri-
ca Latina. A linha esportiva Topper tri-
lha o mesmo caminho - hoje é uma das
marcas preferidas no Japão, onde é
vendida até em butiques.

"O reconhecimento internacional
das marcas agrega valor também no
nercado interno. O consumidor brasi-

ano passado, a companhia aumentou
sua receita líquida em 33%. Em seu
principal mercado, o de cervejas, am-
pliou seu market share de 66,2% para
68,3%. No primeiro trimestre deste ano,
suas vendas de cervejas aumentaram
novamente no Brasil • e seu market
share no segmento alcançou 68,7%.

Além de campanhas devQiarketing,
outro fator tem sido decisivo para a
expansão das vendas da AmBev: o for-
talecimento de novos segmentos de
mercado. Segundo a gerente de comu-

leiro passou a valorizar mais esses pró-
A

dutos", diz Angela. Vale lembrar que as
exportações representam apenas 6% do
faturamento líquido da empresa e, por-
tanto, é o mercado interno o principal
responsável por seus bons resultados.

A Alpargatas também está traba-
lhando para fortalecer suas outras
marcas de calçados, como Rainha,
Mizuno, Bamba e Conga. No primeiro
trimestre deste ano, comercializou
43,3 milhões de pares, o que represen-
tou crescimento de 8% em relação ao
mesmo período de 2005.

O fortalecimento das marcas tam-
bém é estratégico para a AmBev. No

RECONHECIMENTO. O brasileiro
passou a valorizar mais as sandálias
Havaianas depois que a marca virou

coqueluche no exterior, diz Ângela Hirata

nicação externa da AmBev, Raquel
Ogando, a empresa ampliou a aposta
no mercado de cervejas superpre-
mium. Para isso, reforçou as edições
especiais da marca Bohemia. E iniciou
a produção no Brasil da cerveja de ori-
gem belga Stella Artois.

O segmento de cervejas premium
é tido por especialistas como o de
maior potencial de crescimento no
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DIVERSIDADE. Segundo Dauscha,
atuar em vários segmentos favorece
o desempenho da Siemens: quando
um declina, outro alavanca os negócios

Brasil, onde representam cerca de 5%
das vendas, ante 15% na Argentina. A
AmBev está atenta às oportunidades.

Design. Na tradicional fábrica de
fechaduras e cadeados Papaiz, o
impulso para o crescimento vem da
reestruturação dos produtos. No fim
de 2004, uma pesquisa encomendada
à Toledo Associados chegou a resulta-
dos que surpreenderam a diretoria da
empresa: constatou que o conceito de
indústria de segurança havia mudado
muito nos últimos anos. Alarmes, sis-
temas eletrônicos de vigilância, blin-
dados são hoje os principais itens de
investimento em proteção.

Fechaduras e cadeados passaram
a desempenhar um papel mais decora-
tivo. "A Papaiz precisava se reposicio-
nar no mercado. Investimos em um
novo padrão de design", diz Sandra
Papaiz, vice-presidente-administrativa

da empresa. Em 2005, a companhia
lançou uma nova linha de cinco maça-
netas assinadas por designers reco-
nhecidos. Em seguida, uma campa-
nha criada pela DPZ, com o slogan
"Seu mundo bem guardado", instituiu
o conceito de que produtos de decora-
ção também podem servir como itens
de segurança. Assim, o enfoque ante-
rior da companhia foi mudado.

Já em 2006, a Papaiz contratou o/
escritório índio da Costa Design para
desenvolver maçanetas e puxadores
novos, com foco em decoração de inte-
riores. Algumas peças são feitas com
materiais inovadores para o setor, como
o acrílico. Sandra Papaiz informa que os
primeiros resultados das mudanças já
podem ser notados no volume de ven-
das. "Nossa meta é crescer 15% ao ano
nos próximos cinco anos", diz a execu-
tiva. Uma parcela desse crescimento
deverá vir do exterior. A Papaiz, que
hoje exporta 15% de sua produção, pre-
tende ampliar essa parcela para 20%.

P&D. A Siemens encerrou o ano de
seu centenário no Brasil, 2005, com
resultados expressivos. Houve recor-

de de faturamento, de entrada de
pedidos, exportações e lucro líquido.
O faturamento cresceu 11% e atingiu
R$ 6,6 bilhões. Ronald Dauscha, dire-
tor corporativo da companhia, lembra
que a Siemens se favorece da diversi-
ficação, pois atua em mercados distin-
tos, como energia, iluminação, trans-
portes, telecomunicações, medicina e
automação. Assim, quando a conjun-
tura de um segmento é desfavorável,
outro alavanca os negócios, facilitan-
do a conquista de bons resultados.

Mas o segredo da Siemens é se
posicionar bem em cada mercado.
Sua principal estratégia, nesse caso, é
investir constantemente em Pesquisa e
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Desenvolvimento. No ano passado, a
empresa aumentou em 26% seus inves-
timentos em P&D, o que representou
um repasse de R$ 136,5 milhões a seus
seis centros de pesquisa no País.

Dauscha revela que os investimen-
tos locais em P&D geram benefícios
para a Siemens brasileira no mercado
interno e no externo. No Brasil, per-
mitem oferecer soluções mundiais de
forma customizada aos clientes. No
exterior, possibilitam maior integra-
ção com outras de suas unidades. No
ano passado, as vendas de softwares
produzidos no Brasil e utilizados em
plataformas mundiais da companhia
somaram R$ 84,6 milhões. Os investimentos em P&D tam-

bém permitem que a Siemens do
Brasil crie produtos voltados exclusi-
vamente para a exportação. Toda a
linha de PABX desenvolvida e produ-
zida em sua unidade de Curitiba é
comercializada apenas na Europa. No
ano passado, as exportações das
empresas brasileiras da Siemens
somaram R$ l bilhão, valor 71% supe-
rior ao de 2004. "A percepção dos nos-
sos clientes, no Brasil e no exterior, é
de que Siemens é sinônimo de quali-
dade e produtos atualizados. E isso só
se consegue com investimentos con-
sistentes em P&D", diz Dauscha.

Produtividade. A conjuntura tinha
tudo para prejudicar o desempenho
da WEG. A valorização do real tirou
competitividade da empresa, que
obtém no exterior 38% de sua receita
bruta. Além disso, os preços da maio-
ria das matérias-primas utilizadas
pela WEG, como cobre, aço e alumí-
nio, subiram muito.

Para compensar o aumento dos
custos, o grupo aposta em ganho de
produtividade. 'Temos uma política

PRODUTOS RENOVADOS. Sandra: ao
perceber que cadeados e fechaduras
se tornaram objetos de decoração,
a Papaiz passou a investir em design

de investimentos constantes em tec-
nologia, qualificação de mão-de-obra
e modernização das unidades fabris",
diz Décio da Silva, presidente da
WEG. "A estratégia é aumentar a efi-
ciência, negociar com fornecedores e
reduzir a necessidade de aumentar
nossos preços."

No ano passado, a WEG investiu R$
145,9 milhões. Como resultado, apesar
de todas as adversidades, colheu cres-
cimento de 14%, com vendas de quase
R$ 3 bilhões, 62% no mercado interno,
que aumentou 19%. No mercado exter-
no, os negócios cresceram 8%.

Segundo as previsões mais otimis-
tas, o Brasil deve- crescer este ano•
mais do que em 2005, mas a economia
deve continuar evoluindo abaixo do
ritmo mundial. Para as empresas, é
uma má notícia. Mas, parodiando uma
velha canção, quem sabe faz a hora,
não espera o País acontecer.
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