
N
as prateleiras das
mais diversas lo-
jas encontra-se
um produto que
custa menos de
US$ 3 e que em

breve mudará o mundo. É um obje-
to bastante comum e mesmo assim
atinge o cerne de alguns dos mais
profundos e urgentes problemas
que a humanidade vem enfren-
tando nos últimos anos: consumo
de energia, aumento dos custos do
petróleo, controle de emissão de
gases de efeito estufa, aquecimento
global.

O produto em questão é a lâm-
pada fluorescente compacta. No
jargão do setor ela é chamada de
CFL. A maioria das pessoas já teve
algum contato com essas lâmpadas,
mas em geral não foram experiên-
cias felizes.

Por duas décadas, as CFLs não
foram capazes de fornecer exa-
tamente o que se espera de uma
lâmpada: luz forte e constante,
sem barulho, além, é claro, de
formatos que realmente sirvam
nos lugares esperados. Nem todos
esses problemas foram resolvidos,
mas as lâmpadas fluorescentes
estão mais fortes e silenciosas, e
seu formato do tipo "U" tem sido
substituído. Desde 1985 as CFLs
mudaram tanto quanto os telefo-
nes celulares.

Uma característica permanece
constante: a economia de energia.
As fluorescentes compactas emitem
a mesma quantidade de luz que as
incandescentes comuns, mas utili-
zam entre 75% e 80% menos ele-
tricidade.

Isso significa que, se cada uma
dos 110 milhões de donas de casa
dos Estados Unidos comprar apenas

, uma CFL e substituir uma lâmpada
incandescente de 60 W, a energia
economizada daria para abastecer

' uma cidade de 1,5 milhão de pes-
soas. Essa é a lógica dos grandes



números: uma pequena ação mul-
tiplicada por 110 milhões.

Apenas uma lâmpada por casa.
Uma residência típica dos Estados
Unidos possui entre 50 e 100 soque-
tes. Portanto, o que aconteceria se
todos comprassem e instalassem
duas fluorescentes compactas? E
cinco? E 15?

David Goldstein, Ph.D. em físi-
ca e conselheiro sênior do Natural
Resources Defense Council, afirma:
"Isso pode ser o que o mundo está
esperando há 20 anos".

As lâmpadas fluorescentes com-
pactas não apenas funcionam, elas
se pagam. Elas utilizam tão pou-
ca eletricidade se comparadas às
lâmpadas tradicionais, que uma de
US$ 3 se paga em cinco meses de
contas de luz mais baixas. Além dis-
so, as fluorescentes compactas, mes-
mo com utilização intensa, duram
cinco, sete ou até dez anos.

Em uma era em que líderes po-
líticos e empresas não cansam de
pedir às pessoas que façam sacrifí-
cios em nome do bem comum, es-
sas lâmpadas quase não requerem
nenhum sacrifício. Comprá-las e
usá-las ajuda a salvar o planeta e
também a economizar dinheiro,
sem comprometer a qualidade.
[Contudo, essas lâmpadas contêm
mercúrio e precisam de cuidado es-
pecial no descarte; se o aumento do
uso não for acompanhado de aten-
ção na hora de mandá-las para o
lixo, segundo alguns críticos, pode
aumentar a contaminação do meio
ambiente com mercúrio.]

O papel do Wal-Mart
Até agora, o impacto das fluores-

centes compactas tem sido peque-
no, por um motivo muito simples:
as pessoas não as estão compran-
do. Na prática, elas parecem não
funcionar bem e custar muito. Só
no ano de 2005, por exemplo, os
consumidores dos Estados Unidos
gastaram cerca de US$ l bilhão

para comprar cerca de 2 bilhões de
lâmpadas (cerca de 5,5 milhões por
dia). Apenas 5%, ou 100 milhões,
eram fluorescentes compactas. Ou
seja, esse é ainda um produto de
nicho, mais uma curiosidade do
que uma revolução.

Mas isso está para mudar, e bem
diante de nossos olhos. Daqui um
ano, é grande a probabilidade de
que você já tenha instalado uma
ou duas lâmpadas fluorescentes
compactas e deva estar bem feliz
com elas. Em nome da preservação
ambiental e da responsabilidade
social, sem mencionar a redução
de custos, uma empresa de fora
desse setor está prestes a levar o
consumidor a esse novo mundo,
reeducando-o. Essa empresa é o
Wal-Mart.

Em 12 meses, a rede de super-
mercados Wal-Mart quer vender
para cada um de seus clientes re-
gulares nos Estados Unidos (ao
todo 100 milhões de pessoas) pelo
menos uma lâmpada fluorescente
compacta. Assim, a rede de super-
mercados pretende mudar o perfil
de consumo de energia do país, e
também a consciência sobre ener-
gia. Busca ainda alterar sua própria
reputação, utilizando esse produ-
to para mostrar quão seriamente
o Wal-Mart leva seu novo posicio-
namento e suas ações em relação
ao meio ambiente.

Trabalhando em parceria com
a General Electric (GE), que de-
tém cerca de 60% do mercado de
lâmpadas elétricas para residências
nos Estados Unidos, o Wal-Mart
quer dobrar as vendas de CFLs no
território norte-americano em um
ano. E a demanda deve crescer a
partir daí.

Diane Lindsley, responsável pela
área de compras que decide o que
vai para a prateleira de lâmpadas do
Wal-Mart, acredita que o número de
100 milhões de CFLs é perfeitamen-
te razoável. Antes de ela começar a

comprar lâmpadas para o Wal-Mart,
há apenas três anos, Lindsley nem
sabia o que era uma CFL. Agora ela
deixa clara a determinação por trás
do esforço do Wal-Mart. "Estamos
colocando nossos planos em prática
e talvez os resultados não demorem
tanto", afirma.

Mudanças no mercado
A iniciativa do Wal-Mart não

apenas ajudará os consumidores e
o meio ambiente, dará nova forma
ao mercado de lâmpadas elétricas,
com claro impacto sobre seus fabri-
cantes. Uma vez que as CFLs têm
maior durabilidade, cada uma que
é vendida representa não vender de
seis a dez lâmpadas incandescentes.
Por isso, as CFLs remodelarão esse
setor, dominado por marcas como
GE, Osram e Sylvania, da mesma
maneira que câmeras digitais re-
volucionaram a venda de filmes. As
CFLs são um clássico exemplo de
destruição criativa.

A GE parece satisfeita com a mu-
dança. "As CFLs estão decolando",
afirma Robert Stuart, responsável
pela área de marketing ao consu-
midor no setor de lâmpadas da
empresa. "Ninguém traduziu isso
tão bem como o Wal-Mart. Cem
milhões de lâmpadas em um ano?
É uma meta agressiva. Vamos en-
contrar um modo de garantir que
eles sejam capazes de alcançá-la",
acrescenta.

A GE também lançou uma ini-
ciativa nos "negócios verdes": o
"Ecomagination". Trata-se de um
esforço para que tecnologias am-
bientalmente sustentáveis ocupem
uni espaço maior nas atividades
da GE. As lâmpadas fluorescentes
compactas se encaixam bem nesse
programa, apesar da inevitável ca-
nibalização. "A questão principal é:
se não o fizermos, alguém o fará",
afirma a vice-presidente responsá-
vel pelo "Ecomaginação", Lorrai-
ne Bolsinger, a respeito do esforço





do Wal-Mart para impulsionar as
CFLs. "E um pensamento antigo
imaginar que podemos nos apegar
a uni modelo de negócio e 'enga-
nar' o consumidor. Não podemos",
acrescenta.

Steven Hamburg, professor as-
sociado da Brown University e es-
pecialista em consumo de energia
e aquecimento, colaborou com o
Wal-Mart no desenho da estratégia
das CFLs. "Eles podem mudar as
regras do jogo? Pense em quantas
regras o Wal-Mart já quebrou. Não
há razão para supor que nesse caso
eles também não possam fazê-lo",
afirma.

Mudanças no mundo
Foi Lee Scott, presidente do

Wal-Mart, que fez com que Chuck
Kerby, vice-presidente da área de
compras, e Lindsley, que trabalha
na equipe de Kerby, pensassem so-
bre o tema das lâmpadas. "No últi-
mo outono [no hemisfério norte],
tivemos dois furacões, Katrina e
Rita, interrupção no abastecimento
de petróleo e milhões de pessoas
desabrigadas nos Estados do sul
[dos EUA]. Numa reunião de sex-
ta-feira, pouco depois do Katrina,
Lee Scott disse: 'Nossos clientes
estão sofrendo e seu dinheiro não
vai durar tanto quanto poderia'",
conta Kerby. O presidente então
desafiou todos os presentes na sala
a encontrar formas pelas quais as
pessoas poderiam reduzir o custo
de vida.

No rastro do Katrina, Scott havia
chamado seu pessoal para discutir
questões ambientais, entre elas o
aquecimento global. Uma das pes-
soas com as quais ele se sentou foi
Hamburg, o professor da Brown
University que havia sido premiado
por sua capacidade de explicar as
mudanças climáticas.

"Foi uma conversa muito fran-
ca", diz Hamburg, que nunca foi
um grande comprador do Wal-Mart
e já havia analisado o desempenho
da rede de supermercados em rela-

cão ao meio ambiente. Em 1994, ele
criticou a primeira loja "ambiental"
do Wal-Mart. "Como eu falei a Lee,
era preciso fazer algo melhor. Eu
disse: 'O que realmente faz dife-
rença é o que está nas prateleiras.
A influência do Wal-Mart é muito
maior no mercado do que direta-
mente no meio ambiente'", conta
o professor.

Hamburg trabalha com as CFLs
desde a década de 1980. Portanto,
era natural que o assunto fizesse
parte de sua conversa com Scott.
"Acho que ele sabia o que era. Eu
disse: 'Trata-se de algo com retor-
no direto para seus consumidores
e com grande impacto positivo na
redução de emissões de carbono.

Vamos fazer isso. Você tem de fazer
isso'", conta Hamburg.

Ao mesmo tempo, Kerby agiu
como muitos dos que trabalham no
Wal-Mart quando precisam pensar:
foi fazer compras em uma das lojas
da rede. "Andei pelo supermercado.
Pensei no que as pessoas que teriam
de reconstruir suas casas precisa-
riam. Pensei nos custos de eletrici-
dade, entre outras questões. Voltei
com tudo isso para o escritório e
desafiei os compradores a encontrar
maneiras de economizar dinheiro
em produtos relacionados a essas
dificuldades", afirma Kerby.

Um dos itens que fez parte das
compras de Kerby foi um pacote
de três lâmpadas fluorescentes
compactas, cada uma equivalente
a uma lâmpada convencional de
60 W, pelo preço total de US$ 9,58.
Por esse valor, é possível comprar
três pacotes de quatro lâmpadas
comuns, ou seja, quatro lâmpadas
pelo preço de uma CFL.

Para Diane Lindsley, a mensa-
gem de seu chefe foi clara. "Cha-
mei a GE e começamos a negociar",
diz ela. Em poucos dias, o preço
do pacote de três CFLs da GE no
Wal-Mart havia caído para US$ 7,58,
um corte de 21%. Mesmo assim, as
fluorescentes compactas ainda cus-
tavam dez vezes mais do que uma
lâmpada tradicional. O acordo com
a GE valia por 90 dias, como ajuda
por conta do Katrina.

Isso fez diferença nas ven-
das de CFLs? "Com certeza", diz
Lindsley. "Mais rápido do que eu
já tinha visto até então. Em dias",
acrescenta.

Depois disso, em outubro, lem-
bra Kerby, "nossa amiga Oprah de-
dicou um bloco de seu programa
para falar das CFLs. Não pedimos
que ela fizesse isso, mas o fator
Oprah pesou. O programa levou
a um incrível aumento de vendas,
que se mantém até hoje". Mês após
mês, Lindsley está vendendo o do-
bro de CFLs que vendia antes do
Katrina.





Mudanças tecnológicas
Lâmpadas incandescentes e lâm-

padas fluorescentes geram luz de
modos inteiramente diferentes. E
é essa diferença que faz a CFL tão
potente.

Em uma lâmpada incandescente,
a luz vem do pequeno filamento de
metal dentro do vidro. A eletricida-
de passa por ele, o aquece a 2.300
graus Celsius e daí vem a luz. Ele-
tricidade que gera calor e calor que
gera luz.

O vidro das fluorescentes com-
pactas é preenchido com gás e um
pouco de mercúrio. A eletricidade
agita as moléculas de mercúrio.
Essas moléculas possuem uma
propriedade especial: quando
agitadas, emitem luz ultraviole-
ta (UV). Essa luz, invisível, bate
no gás dentro da lâmpada e faz
com que este emita luz visível. O
calor nas CFLs é fator de menor
importância.

Fazer com que uma CFL tivesse
o mesmo resultado de uma lâmpada
tradicional custou muita pesqui-
sa e representou uma revolução
em eletrônica. As primeiras CFLs
custavam US$ 25 cada uma, e mes-
mo assim se pagavam em termos de
economia de eletricidade.

É assim que as CFLs produzem
a luz que economiza tanta energia.
Numa incandescente, apenas 5% a
10% da eletricidade que passa por
ela é transformada em luz visível;
o restante se torna calor ou luz
invisível UV. Os átomos de vapor
de mercúrio que vibram dentro de
uma lâmpada fluorescente produ-
zem luz de modo mais eficiente,
pois se obtêm mais fótons por watt
de eletricidade usado. Por isso tudo
é que uma lâmpada comum de
60 W e uma CFL de 15 W são idên-
ticas em claridade, com a diferença
de que a CFL usa 45 W a menos.

Efeito cascata
O que realmente está revo-

lucionando a experiência de ter
uma lâmpada, e o próprio nego-

cio, é uma segunda qualidade das
CFLs, que vai além da capacidade
de produzir mais luz por watt: sua
durabilidade.

As fluorescentes compactas que
GE, Osram e Sylvania estão colocan-
do nas prateleiras devem durar de
8 mil a 12 mil horas. Poucas lâmpa-
das em uma casa ficam acesas mais
do que quatro horas por dia; nesse
ritmo, uma lâmpada de 8 mil horas
dura cinco anos e meio. À medida
que mais CFLs forem usadas, uma
lâmpada queimar será bem menos
freqüente.

A partir daí surge um efeito cas-
cata. Uma vez que cada CFL tem
vida útil de seis a dez lâmpadas in-
candescentes, e se o Wal-Mart sozi-

nho vender 100 milhões de CFLs no
próximo ano, isso fará com que seja
desnecessário produzir, empaco-
tar, embarcar e vender 100 milhões
de lâmpadas tradicionais até 2012
ou mais.

Decisões estratégicas
O que não se produz, é claro,

não se pode vender. Conforme
crescia o entusiasmo pelas fluo-
rescentes compactas, passaram a
acontecer muitos encontros estra-
tégicos entre o Wal-Mart e a GE.
Entre essas reuniões, ocorreu uma
entre Lee Scott e o presidente exe-
cutivo da GE, Jeffrey Immelt, na
qual as CFLs foram um tópico
importante.

A GE havia lançado o Ecoma-
ginação em maio de 2005, assim
resumido por Lorraine Bolsinger:
"O verde pode ser verde", isto é,
nas palavras de Immelt: "Apoiar
nossos clientes nas ações de prote-
ger o meio ambiente poderia gerar
lucros". Scott lançou o projeto de
sustentabilidade do Wal-Mart em
outubro de 2006 em um discurso
para seus executivos. Compreen-
dendo o poder das CFLs, Scott
disse a eles que elas o haviam
ajudado a ver que os problemas
que afetam o meio ambiente são
um desastre como o Katrina "em
câmera lenta". "Os problemas do
meio ambiente são nossos proble-
mas", afirmou, convocando todos
no Wal-Mart, seus clientes e seus
fornecedores, a tomar um novo
caminho.

Immelt e Scott já concordaram
que um incentivo de peso às CFLs
deveria entrar na ordem do dia.
Mas o entusiasmo estratégico não
é capaz de mudar um fato no curto
prazo: cada nova lâmpada vendida
impede a venda de seis a dez lâm-
padas tradicionais.

As lâmpadas incandescentes não
desaparecerão -nós ainda usamos
velas—, simplesmente porque em
alguns locais as CFLs não funcio-
nam bem. Elas não são elegantes



o suficiente para estar em lustres,
por exemplo. Mas no prazo de cinco
anos, se o Wal-Mart tiver sucesso, o
negócio de lâmpadas será totalmen-
te abalado.

No curto prazo, pode-se esperar
uma bonança: 95% dos soquetes
nos Estados Unidos não têm CFL,
e l bilhão deles ou mais poderiam
ter. Nesse momento, as CFLs ven-
dem dez vezes menos do que as
lâmpadas regulares e, assim, não
há perda imediata de faturamento
ou lucro.

No entanto, os preços não de-
vem permanecer onde estão por
muito tempo. No Sam's Club, di-
visão do Wal-Mart, a GE já vende
CFLs por US$ 1,59 a unidade, em
pacotes de oito lâmpadas que cus-
tam US$ 12,72 -apenas seis vezes
o custo das lâmpadas tradicionais.
Nesse patamar de preço, a econo-
mia muda. E a competição com
outros varejistas forçará os preços
a baixar ainda mais, especialmen-
te por conta do que acontecerá
em seguida.

Quando um terço dos soquetes
das casas norte-americanas tiver
fluorescentes compactas, tanto a
venda de incandescentes como a
de CFLs tenderão a cair. As pri-
meiras poderão ser reduzidas pela
metade, porque não vamos mais
usá-las. E, depois de termos insta-
lado 1,5 bilhão de CFLs, comprare-
mos apenas algo em torno de 200
milhões por ano, por conta de sua
vida útil mais longa. Os executivos
do Wal-Mart já imaginam o dia
em que as prateleiras reservadas
às lâmpadas serão reduzidas em
30% ou 40%.

Para o Wal-Mart o apelo das
CFLs é claro. "O Wal-Mart vê seus
clientes gastando mais dinheiro
com gasolina e com contas de ener-
gia elétrica. E eles estão dizendo:
'Eu preciso de ajuda'", afirma Bol-
singer. "Se ajudarmos os clientes
a economizar dinheiro no longo
prazo, esse dinheiro pode voltar
para o Wal-Mart."

E, quando o Wal-Mart decide
fazer das CFLs um produto impor-
tante, o apelo para a GE também
fica claro. E o poder do cachorro
grande: a GE pode ajudar o Wal-
Mart a vender as novas lâmpadas,
ou outra empresa o fará. Em qual-
quer um desses casos, o negócio
da GE com lâmpadas comuns será
afetado. "A situação é clara", afirma
Bolsinger. "Se não conquistarmos a
participação no mercado de CFLs,
sairemos perdendo." O único modo
de sobreviver à destruição criativa
é, na verdade, colocar-se na frente
do tsunami, "pegar a onda".

Recentemente Diane Lindsley
mudou a forma de organizar as pra-
teleiras de lâmpadas. Como outros

varejistas, ela lutava havia anos com
o dilema de apresentar as CFLs em
uma seção própria, para quem tem
interesse em preservação ambiental,
ou misturá-las com as lâmpadas co-
muns, na expectativa de que mais
clientes as experimentassem. Nesses
dois caminhos, principalmente para
compradores acostumados com o
foco no preço dado pelo Wal-Mart,
as CFLs, que custam dez vezes mais
do que a confiável incandescente de
60 W, são difíceis de vender.

Inspirada pela corrida em di-
reção às CFLs, Lindsley mudou
sua posição para que ganhassem
mais destaque nas prateleiras. Ela
decidiu adotar os dois caminhos e
fez das fluorescentes compactas as
lâmpadas de mais destaque na loja.
E, ao fazer isso, estava correndo
riscos, pois dava a elas um espaço
que as vendas não justificavam, na
expectativa de impulsionar as ven-
das e antecipar um crescimento
maior.

A GE, por sua vez, triplicou sua
capacidade de produção de fluo-
rescentes compactas entre 2004 e
2005. Ao final de 2006, a previsão
da empresa era ter triplicado sua
capacidade novamente. Antecipan-
do as mudanças que estão por vir, a
GE já planeja fechar uma fábrica de
incandescentes em St. Louis.

O objetivo da GE é vender o
bastante para reduzir a curva de
custos. Para isso, a estratégia pre-
vê mudanças de marca das CFLs,
apelando para o slogan "Energia
inteligente". O esforço é o de dar
às novas lâmpadas uma identidade
clara. A parceria com o Wal-Mart
fez com que a embalagem das CFLs
da GE ficasse mais clara em sua
promessa de economizar energia:
"Gaste US$ 2,60 e ganhe US$ 38.
Nos dias de hoje, essa é uma grande
vantagem". •
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