
GESTÃO DE MUDANÇAS

DE VOLTA
PARA O FUTURO
Por que a Tupperware
precisou ressuscitar práticas do passado para

garantir a saúde de suas vendas

POR ALESSANDRA ASSAD

V ocê conhece o ditado que diz que, às vezes, é preciso dar
dois passos para trás para poder dar quatro para frente?
Há dez_angS)_a operação da Tupperware no Brasil era tão
grande e forte quanto a do México ou da Alemanha -

maiores mercados mundiais da marca. Hoje, a companhia vende
cerca de 20% do volume de 1996, considerado o melhor até hoje
no País. Mas, o que aconteceu nos 12 anos seguintes? Por que a
Tupperware perdeu mercado?

52 VENDAMAIS® Setembro 2008 www.vendamais.Gom.br



A razão principal foi perder o foco do carro-chefe dos negócios que
era a força de vendas e o modelo das reuniões. O crescimento do seg-
mento porta a porta e os números apresentados por um mercado para-
lelo ainda não explorado foram sedutores a ponto de a companhia mexer
em toda a estratégia de vendas, esquecendo-se de avaliar o principal: a
natureza do seu negócio e as peculiaridades dos seus produtos.

Atualmente, tanto se fala sobre os conceitos de estratégia e a impor-
tância da inovação para garantir sua competitividade que é de se pen-
sar como aquela que ficou marcada para a história como uma marca
que, de tão forte, virou sinônimo de recipiente plástico para guardar
alimentos pôde, de repente, ficar quase perdida e sem identidade. Tudo
isso porque decidiu mudar sem antes pensar em urna estratégia que
fosse compatível com o modelo do seu negócio. E quando paramos
para pesar todos os riscos que envolvem as mudanças, chegamos à
conclusão de que a única forma de ter mais segurança é conhecer mui-
to bem todas as variáveis que envolvem o processo da mudança. Talvez
esse tenha sido o principal pecado cometido pela Tupperware.

Iniciativas inovadoras
Vários estudos apontam que mais
de dois terços das iniciativas de
mudança fracassam. Dizer que
existe uma receita de bolo para
aplicar nos projetos de mudança é
algo bem equivocado, uma vez que
cada mudança traz consigo uma
situação específica e singular.

A história começou em 1946,
quando um americano chamado
Earl Tupper lançou no mercado
urna linha de utensílios plásticos
que traziam como diferencial o
sistema de fechamento "selante",
ideal para proteger os alimentos
do ambiente frio das geladeiras
(a inovação jã fazia parte do DNA
da empresa). Como o sistema pre-
cisava de explicações técnicas, o
que chamamos hoje de venda con-
sultiva, aos poucos os Tupperwa-
res foram saindo das lojas de de-
partamentos para ingressarem
nas residências, animando reu-
niões nas quais os benefícios dos
produtos podiam ser demonstra-
dos com facilidade.

Não demorou muito e as ven-
das aumentaram. Mas o grande
impulso só foi conquistado com
a contratação de uma dona de
casa também inovadora chamada
Brownie Wise, que foi quem trans-
formou as reuniões tão populares
quanto os produtos, virando fe-
nômeno mundial de vendas e
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ficando conhecida como uma gi-
gante do setor e sinônimo de pro-
dutos plásticos de qualidade em
diversos países.

Mais que potes plásticos
O mercado cresceu e pequenas
empresas nacionais fabricantes de
potes plásticos se consolidaram,
sem falar na quantidade de fabri-
cantes menores que abastecem os
mercados R$1,99. A concorrência
começou a incomodar vendendo
produtos similares a preços muito
inferiores, ao mesmo tempo que
o mundo passou a sinalizar pro-
cessos rápidos de mudanças. As
donas-de-casa descobriram o mer-
cado de trabalho, logo os hábitos,
culinária, tempo e o convívio so-
cial começaram a se perder. E as
reuniões, antes tão animadas, co-
meçaram a passar por um proces-
so de morte por "estrangulamen-
to". Elas já eram percebidas como
algo pouco compatível com os tem-
pos modernos, lembrando histó-
rias que ficaram para as mães e
avós contarem. E agora, como mos-
trar que o produto é único, que a
matéria-prima utilizada é selecio-
nada e tem garantia de dez anos?

A Tupperware foi em busca de
soluções. Acompanhe o que ela fez
ao longo desses 12 anos para que
suas vendas voltassem a crescer.

Volta às origens
Essa foi uma das soluções que a
companhia encontrou para recu-
perar as vendas no mercado bra-
sileiro e voltar a crescer. Hoje, as
"reuniões de Tupperware" volta-
ram a ser a principal arma de
marketing da marca e já são res-
ponsáveis por um crescimento de
50%.

Reuniões reinventadas
Embora nos Estados Unidos ain-
da se defenda a importância das
"Tupperware parties" (reuniões
Tupperware), não é novidade que

o time feminino mudou e as necessidades das compradoras também.
Foi preciso adaptar essas reuniões à realidade das mulheres modernas
e do País. As revendedoras têm mais liberdade para dar seu toque aos
encontros. Vale aula de culinária, hapjjy hour com caipirinha e até des-
pedida de solteira. A falta de tempo das consumidoras não significa
que tenham perdido o gosto pelo encontro com as amigas ou reuniões
femininas.

Recuperação das vendas
O plano de recuperação das vendas precisou de um aumento de quase
100% nos investimentos em eventos e outras formas de incentivos para
as óo mil revendedoras do Brasil - isso só nos últimos dois anos. Em

54 VENDAMAIS® Setembro 2008 www.vendamais.com.br



paralelo, foi necessário ainda um
investimento em marketing ins-
titucional, que se consolidou com
a contratação do apresentador de
TV Edu Guedes, marcando uma
nova fase. Ele foi eleito "padrinho"
da marca no Brasil.

Novos canais
Nos Estados Unidos, a internet
passou a ser utilizada pela matriz,
ainda que apenas para as reven-
dedoras repassarem seus pedidos.
E a televisão já esta nos projetos
da Tupperware, mas aqui no Bra-
sil essa realidade ainda vai demo-
rar um pouco para acontecer. O
que temos por aqui são as reuni-
ões coletivas, o atendimento in-
dividual e a prestação de serviços
através do Fale Conosco (www.
tupperware.com.br).

Crescimento com rentabilidade
Aumentar vendas não significa
necessariamente ampliar a lucra-
tividade. Pensando nisso, a Tup-
perware também realinhou os
valores e dobrou os preços de 2004
para 2005. Isso foi o que permitiu
que os investimentos voltassem
a acontecer. Em 2007, a empresa
faturou R$105 milhões, 52% a mais
que em 2006, e a meta para este
ano é crescer mais 50%. Em 2000,
conquistou o equilíbrio financei-
ro, porém só voltou mesmo a lu-
crar no ano passado.

Aumento da produção local
Hoje, cerca de 80% dos produtos
vendidos no Brasil são produzidos
aqui, mas a meta é aumentar esse
número para 2009. A fábrica bra-
sileira já abastece os mercados
argentino, boliviano, uruguaio e
chileno.

Mix de produtos
Nos anos 90, o grupo também
sofreu mundialmente queda nas
vendas. Reagiu mostrando ao mer-
cado que era capaz de criar novas

linhas de produtos: potes para microondas, freezer, xícaras, jarras,
copos e outros que aproveitavam a mesma matéria-prima representados
pelo plástico duro (policarbonato).

Participação de mercado
A entrada no segmento de beleza também renovou o negócio, aumen-
tando a participação de mercado. O primeiro movimento nessa direção
ocorreu em 2001, com a compra da BeautiControl. Em 2006, o grupo
passou a vender no Brasil cosméticos da marca Puller, que tem direto-
ria separada e o projeto de uma fábrica própria em 2009- O grupo ame-
ricano já conta com seis marcas na área de beleza. Desde 2005, a com-
panhia mudou o nome para Tupperware Brands, reforçando a imagem
de uma empresa de vendas diretas de marcas e categorias múltiplas.

O que fazer depois
de uma tentativa
frustrada de
mudança?

Segundo John Kotter, autor do livro O Coração da Mudança, o melhor
é ser sincero consigo mesmo, reconhecer o fracasso e tentar aprender
com os erros. Isso é exatamente o oposto de esconder a falha ou jogar
a culpa sobre os outros. É preciso admitir a realidade, transmiti-la
para toda a empresa e voltar a tentar mudar, tendo os erros cometidos
em. mente.

Para Robert Sutton, professor de Administração em Stanford, a
chave do sucesso a longo prazo não é a habilidade de inventar novos
produtos ou serviços, e sim a capacidade de adaptação, inventando
novas formas de pensar, agir e descobrir quando é o momento de
inovar, ainda que isso compreenda implementar novamente velhas
práticas de sucesso.

Podemos concluir que para mudar não basta criar o melhor plano
estratégico e o melhor plano tático. Para conseguir os resultados de-
sejados, é preciso compreender profundamente o aspecto humano da
gestão da mudança, que envolve o alinhamento entre a cultura, valo-
res, pessoas e o comportamento da empresa, E isso muitas vezes re-
presenta voltar ao passado em busca da construção de um novo futu-
ro. Pense nisso! 533
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