


do pelo mercado de eletrodomés-
ticos, em acelerado processo de
polarização. Concorrentes asiáticos
com produtos de baixo custo, como
a Haier, pressionavam o segmento
de itens mais baratos, enquanto
nomes de peso, como Bosch, Sub-
Zero e Viking, ganhavam espaço às
custas das marcas intermediárias.
O resultado não foi uma crise para
a Electrolux, mas uma lenta erosão
do desempenho, com quedas do
EBITDA (sigla em inglês para lucros
antes dos impostos, juros, depre-
ciações e amortizações) de 9% em
2002 para cerca de 8% em 2005.

A reação da empresa não se
limitou a promover um corte nos
custos. Hans Strâberg conduziu a
Electrolux em uma reestruturação
que incluiu a importação de maior
quantidade de componentes de for-
necedores asiáticos e a transferência
das operações de montagem de cer-
ca de vinte localidades da Europa
Ocidental e dos Estados Unidos
para países que ofereciam custos
menores, como Hungria, México,
Polônia, Rússia e Tailândia. Na
mesma época, levou a empresa a
aprimorar sua proposta de valor em
ambas as extremidades do mercado,
lançando um novo olhar sobre os
reais desejos dos clientes e criando
produtos voltados para os padrões
de compra e estilos de vida dos seg-
mentos mais refinados.

Nesta entrevista, Strâberg des-
creve a natureza da polarização
do mercado no setor de aparelhos
domésticos e a ousada estratégia
adotada pela Electrolux.

ans Strâberg assumiu o
controle da Electrolux
em 2002, bem a tempo
de enfrentar o assusta-
dor desafio apresenta-

A polarização já vem acontecen-
do há algum tempo. No caso dos
principais eletrodomésticos, na últi-



ma década e meia ou duas décadas
as pessoas dobraram os gastos com
esses itens. Em geral, estão gastan-
do mais para equipar a cozinha.
Dá para cozinhar em um fogão de
camping, mas há quem desembolse
US$ 2 mil em um fogão de indu-
ção. Essa tendência coincidiu com
a globalização, que tornou possível
o surgimento de novos fabricantes
de produtos mais baratos nas econo-
mias emergentes. Esse movimento
paralelo abriu uma divisão no mer-
cado, criando os segmentos hoje
chamados de premium e de value.

Outros setores tiveram trajetó-
rias similares. Sabemos que, quando
esse movimento aparece, acontece
rapidamente. No caso dos aparelhos
para limpeza do chão, como aspira-
dores de pó, nos quais a polarização
ocorreu antes,
todo o processo
(a começar pelo
rápido cresci-
mento de marcas
premium, como a
Dyson) levou de
cinco a sete anos.
Os primeiros si-
nais da chegada
dos concorrentes
com custos infe-
riores ocorreu no
final da década
de 1990 e a grande transformação
foi veloz, talvez tenha acontecido
em dois ou três anos. E importante
estar preparado para a mudança
rápida e não se limitar ao pensa-
mento positivo.

Quando você segmenta o merca-
do, não está falando sobre o "con-

sumidor típico"
mas sim sobre o
consumidor en-
volvido em uma
situação especí-
fica de compra.
Vejamos o exem-
plo dos fogões
embutidos. E o
máximo para
quem tem algu-
mas demandas
específicas: a
pessoa gosta,

tem interesse e está disposta a gas-
tar dinheiro para satisfazer esse
desejo. Por outro lado, cozinhar é
uma necessidade muito básica. As
pessoas procuram a melhor oferta
ao menor custo possível. Não se tra-
ta de um produto para ser exibido,
mas para ser usado.

Conscientes das diferenças dos
valores atribuídos pelos consumi-
dores, abandonamos a tradicional
segmentação baseada em preços
e na hierarquia de qualidade, do
"bom, melhor e melhor de tudo".
Hoje conta o estilo de vida. Temos
20 segmentos de produtos rela-
cionados com o estilo de vida e o
padrão de compra dos diferentes
consumidores. Os fornos a vapor,

Primeiro, achei que tínhamos
de decidir se concorreríamos com
produtos do tipo commodity ou se
ofereceríamos itens de maior va-
lor. Depois de algumas avaliações
detalhadas, decidimos que ainda
era possível ter lucros com as duas
extremidades se separássemos
nossos modelos de negócios para
cada ponta do mercado. A divisão
da equipe de vendas constitui um
exemplo do que quero dizer quan-
do falo de modelos de negócios
diferentes. Em uma das pontas
vendemos geladeiras destinadas a
satisfazer uma necessidade básica:
é preciso vender e sair em busca
de grandes volumes em determi-
nadas categorias de preço. O custo,
a qualidade e o prazo de entrega
têm muita importância. Na outra
extremidade, lidamos com clientes e
distribuidores que querem uma so-
lução de cozinha capaz de atender a
necessidades específicas. Uma mes-
ma equipe de vendas dificilmente
cumpre esses dois papéis. E, ainda
que a mesma pessoa consiga fazer
isso, é preciso ter foco para não
comprometer o bom atendimento
do distribuidor.

O desafio, é claro, existe se você
está lidando com um distribuidor
que tenta atingir os dois segmentos
no mesmo ponto-de-venda. Se surge
um concorrente que só se concentra
em colocar uma quantidade enorme
no mercado, oferecendo uma ga-
rantia mínima (ou nenhuma), você

Primeiro, eu precisava conhecer
as transformações que atingiam nos-
so setor. Por isso viajei pelo mundo
e estudei ampla variedade de pro-
dutos criados pelos novos fabrican-
tes, em geral empresas asiáticas. Os
produtos não tinham chegado aos
mercados ocidentais, mas eu sabia
que era questão de tempo. Para

mim, o mercado intermediário,
base de apoio da Electrolux, estava
com os dias contados. Comecei a
despachar alguns de meus achados
para a casa de meus principais exe-
cutivos. Quando voltei, promovemos
uma série de workshops destinados
a desvendar as estratégias dos no-
vos concorrentes, como a LG e a
Samsung. Em um desses eventos,
os executivos da Electrolux se colo-
cavam no papel dos colegas da LG,
tentando criar estratégias para abrir
espaço e depois refletindo sobre as
conseqüências para a Electrolux.

por exemplo, são oferecidos (com
sucesso) para as pessoas que se preo-
cupam com a saúde. As lavadoras
de louça de tamanho compacto,
inicialmente desenvolvidas para
cozinhas pequenas, estão sendo
apresentadas a um segmento mais
amplo de consumidores, formado
pelas pessoas que preferem lavar a
louça com mais freqüência.



Não, isso não é possível. Até
acho que se pode construir a cons-
ciência; custa caro, mas você pode
se direcionar para a construção da
consciência. Porém, se não houver
diferenciação, fica difícil conquistar
as pessoas só porque seus produtos
são conhecidos. O que torna a ino-
vação especialmente desafiadora
é que as melhorias funcionais que
destacaram alguns produtos nas
décadas de 1970 e 1980, como as
rotações por minuto, nas lavadoras
de roupa, e a economia de watts,
nos aspiradores de pó, hoje não
funcionam mais como fatores de
diferenciação, que agora assume
formas diversas.

Vejamos o caso dos serviços adi-
cionais. Nos Estados Unidos, lan-
çamos um programa de possibili-
dade de filtragem de água para os
refrigeradores do tipo side-by-side. A
maciça aprovação dos consumidores

Nas duas extremidades do mer-
cado, a confiança e credibilidade
da marca são muito importantes
porque os consumidores colocam
os produtos em contato com rou-
pas caras ou "investem" bastante na
hora de preparar um jantar para os
amigos. A pessoa quer mostrar que
cozinha bem, e os eletrodomésticos
não podem deixá-la na mão.

Porém existe grande diferença
entre o que elas podem desembol-
sar, comprando marcas mais caras
ou mais baratas, e os métodos de
marketing, que também variam
de acordo com essa oscilação. No
segmento value, o foco em geral vai
para a exposição nos pontos-de-ven-
da ou na divulgação conjunta com
os varejistas, enquanto no segmento
premium podem-se utilizar outros
recursos, como a mídia de massa e
campanhas direcionadas de inter-

Depois de pesquisar nosso setor,
decidimos investir em uma grande
marca global, complementada por
algumas submarcas bem definidas.
Vimos como até nos segmentos que
mais sofreram com a chegada de
produtos importados mais baratos,
como o dos televisores, a maior par-
te de consumidores estava dispos-
ta a pagar mais por marcas globais
consolidadas, como a Sony e a Phi-
lips. Até agora, as vendas da marca
Electrolux respondem por cerca da
metade das vendas totais do grupo,
um aumento impressionante em
comparação com os 10% registrados
em 2000. Igualmente importante
é que a criação de uma marca glo-
bal transmitiu a mensagem de uma
cultura corporativa única, o que já
causou um efeito extremamente
positivo na empresa.

tem de ser capaz de fazer o mesmo.
Em paralelo, é preciso agradar aos
consumidores do segmento premium.
Por isso, é necessário separar os ne-
gócios -e essa é a parte difícil. Não
tenho uma receita para isso.

também pode funcionar como fator
de diferenciação. Na comparação
com o segmento inferior, na cama-
da premium existe uma exigência
muito mais elevada de sistemas de
apoio aos consumidores. Por isso,
oferecemos os produtos premium
com atendimento especial ou canais
de contato para os clientes.

net, que permitem dispor de mais
tempo para explicar a inovação aos
consumidores. E claro que a especi-
ficidade depende muito da catego-
ria na qual se deseja atuar.

Comece olhando os consumi-
dores e tentando compreender
quais são as necessidades ocultas
e os problemas que eles enfrentam.
Não estou dizendo que é para ir lá
e perguntar "Quais são suas neces-
sidades não declaradas?" ou "Quais
problemas você vem enfrentando?".
Não lhes deve perguntar nada,
mas observá-los com as técnicas
adequadas.
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