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CONFUSÃO NA TERRA
DE MARLBORO
A Philip Morris
paga o pecado de
não ter entendido
o mercado local
com sucessivos
prejuízos
SUZANA NAIDITCH

A
RECENTE SAÍDA DA EXECU-
tiva paulista Amália Sina
da presidência da Philip
Morris do Brasil, um ano
após assumir o cargo, cha-
mou a atenção do merca-
do para a operação local

da maior fabricante de cigarros do mundo.
Presente em mais de 160 países, a Philip
Morris (divisão de cigarros do grupo ame-
ricano Altria) é um colosso com faturamen-
to anual de 63,4 bilhões de dólares. Seu
ativo mais precioso é a marca Marlboro,
que segundo a consultoria Interbrands tem
valor de mercado de 21,3 bilhões de dóla-
res — o que a coloca como a 12a marca
mais valiosa do planeta. A participação da
subsidiária brasileira nesse desempenho é
pífia — embora o mercado esteja entre os
sete maiores consumidores de cigarros do
mundo. Em suas três décadas de presença
no país, a Philip Morris nunca deu lucro
(oficialmente, a empresa não comenta a in-
formação). O Brasil é um país estratégico
para a corporação — é daqui que sai boa
parte do fumo utilizado em suas fabricas
espalhadas pelo mundo. Mas seus cigar-
ros — que apesar do cerco antitabagista
ainda são ícones de consumo em vários
países — não se transformam em dinhei-
ro. Há uma década, a empresa também não Amália Sina, ex-presidente: embate com a matriz encurtou permanência no cargo
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Plantação de fumo, no Rio Grande do Sul: fornecimento estratégico para a Philip Morris mundial

consegue aumentar sua participação no
mercado brasileiro — na faixa dos 14%.
Não são resultados animadores. Mas os
executivos da empresa tentam manter uma
aparência de serenidade. "Temos uma es-
tratégia consistente de longo prazo", diz
Leandro Conti, gerente de comunicação
corporativa da Philip Morris do Brasil, o
único porta-voz autorizado pela compa-
nhia a conceder entrevista a EXAME.

Tal estratégia "consistente" não parece
incluir o comando da operação brasileira.
Nos últimos cinco anos, quatro executivos
ocuparam a presidência. Além da própria
Amália, assumiram o posto o belga Ber-
nard Denoulin, atual diretor financeiro da
empresa, que esteve interinamente no car-
go por três meses, o colombiano Luis Guil-
lermo Gaviria e o brasileiro Gilson Pon-
tes. A saída de Amália, ex-presidente da
Walita. foi anunciada há quase um mês e
até agora a companhia não sabe quem a
substituirá. "Tantas mudanças acabaram
gerando um clima de insegurança", afirma
um ex-executivo da empresa.

OS PROBLEMAS DA PHILIP MORRIS no
Brasil já foram descritos em pilhas de tra-
tados sobre as dificuldades de certas mul-
tinacionais de se adaptar às demandas lo-
cais. Elas pensam e agem globalmente —
e ignoram muitas características dos mer-
cados locais. O Wal-Mart, maior rede de
supermercados do mundo, levou tempo—
e perdeu um bom dinheiro — até desco-

brir que seus manuais criados na sede de
Bentonville, no interior do Arkansas, Mo
poderiam ser aplicados na íntegra em suas
lojas no Brasil. Por meses, os executivos
americanos da rede insistiram em vender
produtos como apetrechos para golfe pa-
ra um consumidor fanático por futebol. O
caminho da Philip Morris foi semelhante,
com uma agravante: as correções de rota

estão demorando muito
mais a acontecer. De certa
forma, a multinacional im-
plantou aqui uma miniatu-
ra de sua operação na ma-
triz. O inglês é a língua ofi-
cial na sede da empresa, em
Curitiba. Hoje há 22 expa-
triados na companhia —
quatro deles ocupando pos-
tos de diretoria. Isso não se-
ria problema se a maioria
deles não estivesse de pas-
sagem pelo país e se eles ti-
vessem tempo de entender
as particularidades do mer-
cado brasileiro.

Entre essas particularida-
des estão as restrições à pro-
paganda de cigarro, a com-
plexidade tributária que le-
va os pequenos fabricantes

a entrar com liminares na Justiça para pa-
gar menos impostos, além do contraban-
do e da pirataria, que acabam ficando com
quase 30% das vendas e afetam todas as
16 fabricantes de cigarros que operam no
mercado nacional. "A troca freqüente de
executivos e o excesso de estrangeiros são
sinal de falta de comprometimento com a
operação local", diz Sérgio Lazzarini, es-
pecialista em estratégia empresarial do Ib-
mec São Paulo. A rigidez da Philip Mor-
ris pode ser constatada nos detalhas da ope-
ração. Qualquer documento produzido no
Brasil precisa ser traduzido e enviado pa-
ra aprovação ao escritório de Nova York e
à matriz, em Lausanne, na Suíça. "Uma
simples carta pode levar até duas semanas
para ser aprovada", diz um ex-executivo.
Todas as informações — inclusive as rela-
tivas a metas e resultados—ficam circuns-
critas à direção. As contratações — mes-
mo as de funcionários de médio escalão—
precisam de aprovação externa. Como a
empresa não tem recursos para ser total-
mente informatizada, alguns processos pre-
cisam de várias assinaturas até ser final-
mente autorizados. É o caso de algumas
compras. A aquisição de um carro, por
exemplo, deve ser aprovada por tanta gen-
te que pode levai" meses até se concretizar.
Nem mesmo uma promoção em pontos-
de-venda é decidida sem consulta prévia
aos escritórios internacionais. Essa buro-
cracia e a pouca autonomia teriam sido al-
guns dos motivos que resultaram na saída
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Grew, presidente da Souza Cruz: autonomia e lucro

de Amália. De acordo com pessoas pró-
ximas à executiva, ela teria tentado modi-
ficar essa estrutura, mas não conseguiu
vencer as resistências internas.

ALÉM DE QUESTÕES GERADAS por seu
jeito de atuar, a Philip Morris enfrenta
no Brasil uma situação de mercado dife-
rente da do resto do mundo. Aqui, a empre-
sa tem um concorrente fortíssimo. Líder
do mercado brasileiro, a Souza Cruz é
dona de seis das dez marcas mais vendi-
das no país. Em 2005, a empresa coman-
dada, pelo brasileiro Andrew Grew lucrou
mais de 280 milhões de dólares. Embo-
ra pertença ao grupo inglês British Ame-
rican Tobacco (BAT), a Souza Cruz fun-
ciona como uma empresa autônoma. "O
maior obstáculo da Philip Morris é que
ela encontrou no Brasil um competidor
bem entrincheirado", diz Renato Corta
de Mello, especialista em estratégias de
internacionalização do Instituto Coppead,
no Rio de Janeiro.

A Souza Cruz está presente em
200 000 pontos-de-venda espalhados pe-

lo país — 40% mais que
a Philip Morris. A empre-
sa americana recentemen-
te elegeu a Região Sul e
o estado de São Paulo co-
mo alvos prioritários de
sua distribuição. Segun-
do os dados de junho da
ACNielsen, na capital
paulista a participação da
Philip Morris alcançou
30% — mais que o dobro
da média nacional. "Pre-
cisamos concentrar os in-
vestimentos em algumas
áreas", diz Conti. "Não te-
rnos recursos para todo o
Brasil" A empresa tam-
bém fez alterações na lo-
gística. Algumas regiões
— a exemplo do que já
acontece na Souza Cruz,
que só trabalha com dis-
tribuição própria — pas-
saram a ser atendidas pe-
la empresa, que dispen-
sou o serviço de terceiros.
Uma dessas foi o Rio de
Janeiro, até então atendi-
do por três companhias
terceirizadas. O rompi-

mento do contrato com uma delas — a
EBD Distribuidora— levou a Philip Mor-
ris à Justiça. "Investi cerca de 25 milhões
de reais para atender a esse mercado", diz
Frederico Bezerra, superintendente da
EBD, com sede em Belém e que também
distribui os cigarros da empresa no Nor-
deste. "Quero trabalhar pelo menos até
amortizar meu investimento."

Na tentativa de melhorar os resultados
da subsidiária, em 2005 a Philip Morris
passou a exportar cigarros brasileiros pa-
ra 11 países africanos — o que aumen-
tou a produção da empresa em 14%. Até
então, o Brasil era visto pela matriz ape-
nas como um fornecedor estratégico de
matéria-prima — a Philip Morris Inter-
national é a maior compradora de fumo
do país. "A exportação do produto aca-
bado pode ser um caminho interessante.
já que no mercado interno só é possível
crescer tirando um naco da concorrên-
cia", diz Mello, do Coppead. •
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