


Ajuste de

É preciso estar sempre atento ao ambiente para se
antecipar às mudanças e adotar novo posicionamento

por Francis França
francis@empreendedor.com.br

Quantos alicates de cutícula você compra por
ano? Em casa, provavelmente menos de um. Em
um salão de beleza, no máximo cinco por ma-
nicure. A maior produtora de implementos de
beleza do mundo - a brasileira Mundial - fez as
contas e concluiu que precisava investir em ni-
chos mais dinâmicos ou estaria fadada a observar,
do alto de sua liderança, um crescimento vegeta-
tivo. Embora as empresas lutem constantemente
para chegar ao topo, essa busca não tem fim. O
topo fica mais alto com o tempo, e as únicas al-
ternativas são continuar subindo ou começar a
descer. Então, a menos que sua empresa seja um
clube de futebol, é bom se preparar para mexer
no negócio enquanto estiver ganhando.

A Mundial achou que precisava rejuvenes-
cer. Aos 113 anos, apesar da solidez, passava

• uma imagem clássica demais e decidiu apostar
em segmentos que vinculassem a marca ao fre-
nesi do mundo fashion. Depois de passar por
uma reestruturação no início da década, para
se recuperar de dificuldades acumuladas ao
longo de diferentes crises e políticas econômi-
cas, a empresa avaliou as frentes em que valia a
pena investir. Concentrou os esforços nos avia-

mentos para a indústria da moda, nos utensí-
lios domésticos e nos implementos de beleza,
como pinças, alicates e tesouras, e aproveitou
o momento para dar um passo estratégico em
sua reformulação, com a compra da fabricante
de esmaltes Impala.

"Saímos de uma série de negócios e elege-
mos divisões prioritárias onde éramos líderes.
Optamos por inovar, e a aquisição da Impala
foi fundamenta. Até então éramos mais metal-
mecânica, e algumas pesquisas indicaram a ne-
cessidade de reposicionar as marcas para que os
consumidores se dessem conta da mudança", ex-
plica Michael Ceitlin, diretor-superintendente da
Mundial. Mudaram as embalagens, o material nos
pontos-de-venda e até a cara dos alicates, que
passaram a vir com cabos coloridos de bolinha.

A unidade de beleza está seguindo o mesmo
caminho da marca Eberle Fashion, que domina
mais da metade do mercado de componentes
metálicos como botões, ilhoses, rebites, fivelas e
outros itens para grifes do País. A Eberle é res-
ponsável por 60% da receita da Mundial, e inves-
te pesado em pesquisa para antecipar tendências
internacionais e traze-las para o mercado brasilei-
ro. "Ela não espera que alguém encomende um
botão, ela sai na frente, vê quais são as tendências
e provoca o mercado", diz Flávio Dragone, con-



sultor de marketing da empresa. Segundo ele,
a divisão de beleza vai adotar o mesmo com-
portamento. 'A Mundial pretende ser líder ab-
soluta de cuidados de pés e mãos, tanto em
instrumentos quanto em cosméticos. E com
a compra da Impala entramos no mercado
jovem. O esmalte acompanha a moda, lança
quatro coleções por ano, não podíamos ficar
só no alicate, lançando um por ano", explica.
A divisão de implementos de beleza pessoal
responde por 30% do faturamento bruto da
empresa, que fechou 2008 em R$ 380 mi-
lhões, com crescimento de 15% em relação ao
ano anterior.

Para renovar a marca, foram investidos
cerca de R$ 5 milhões. A maior aposta é no
concurso Beleza Mundial, para escolher a

modelo da marca. O projeto envolve toda a
cadeia de clientes da empresa, e as candidatas
só podem participar se forem indicadas por
uma "fada madrinha", que é sua manicure. A
coordenação é da Joy, agência de John Casa-
blancas, que descobriu modelos como Gisele
Bündchen, Naomi Campbell, Cindy Crawford
e Claudia Schiffer. "Mundial é a empresa, mas
beleza mundial é tudo o que queremos como
conceito de posicionamento estratégico, mais
do que um slogan é uma plataforma concei-
tuai. E o concurso é um dos módulos dessa
plataforma", afirma Dragone.

O resultado do rejuvenescimento da
Mundial já começou a aparecer. Além de con-
solidar a liderança que já havia conquistado,
a empresa ficou operacionalmente mais
rentável, de acordo com Michael Ceitlin. Ele
também comemora a capacidade de institu-
cionalizar o desenvolvimento de novos pro-
dutos. "Agora a inovação está incorporada
ao planejamento. Temos uma diretoria de
pesquisa e inovação para que possamos criar
mais." Ceitlin conta que as mudanças de hoje
são fruto de um trabalho interno que come-
çou há cerca de dez anos. "Nos conscienti-
zamos da necessidade de renovação perma-
nente, porque algo sempre vai fazer com que
o cenário mude, então é melhor causarmos

as mudanças antes que elas nos afetem."
De fato, empresas habituadas a transfor-

mações contínuas reagem melhor a crises.
Quem defende essa idéia é David Penof, pro-
fessor da Trevisan Escola de Negócios. Ele
explica que existem dois tipos de mudanças:
radicais e incrementais. As radicais geralmen-
te são atreladas a fortes rupturas - como a
crise financeira internacional que assombra
os mercados desde outubro - e exigem re-
arranjo em toda a estrutura da empresa. As
incrementais são aquelas que acontecem em
caráter permanente, com abrangência seto-
rial e mantêm a empresa sempre em movi-
mento. O hábito de enfrentar sempre o novo
deixa as empresas mais resistentes e seguras
na iminência de uma mudança radical.

Plano de negócios

Seja qual for a situação, mexer no time é
como começar do zero e exige planejamento.
'As empresas que aproveitam oportunidades
o tempo todo para inovar e gerar riqueza não
enfiam os pés pelas mãos, elas fazem planos
de negócios", lembra Penof. Como no início
do negócio, é o plano que avalia a viabilida-
de técnica de cada nova porta que se abre no
mercado. O professor explica que o primeiro



passo é saber se existe mercado para a nova
idéia. "Existe consumidor? Então vem a área
de marketing para analisar as características
desse mercado. O relatório mostra que a
oportunidade é boa, tenho consumidor e ren-
da disponível para comprar o que eu preten-
do vender. Ótimo. Aí vem a pergunta: tecnica-
mente eu consigo fazer isso? Monto um plano
de operações para avaliar se tenho maquiná-
rio, pessoal treinado, tecnologia. Confirmadas
essas etapas, eu junto tudo e mando para o
financeiro, para saber se, afinal de contas, eu
vou ganhar dinheiro com isso", ensina.

Foi o que fez a Hering, que está no
meio de um reposicionamento estratégico
que começou em 2006 e vai até 2010. A em-
presa decidiu mudar porque vinha crescen-
do abaixo do esperado durante três anos
consecutivos. Embora 90% das pessoas
conhecessem a marca e o nível de rejeição
fosse praticamente zero, como pesquisas
demonstraram, a taxa de crescimento não
passava dos 4% ao ano. Para melhorar os
resultados, a empresa decidiu ampliar o
ramo de atuação e investiu em estilos rriais
arrojados, para se desvincular da imagem
de fabricante apenas de roupas básicas.

Foram quatro pilares de reconstrução. O
primeiro foi a estratégia de preço, para lidar

com diferentes produtos. A Hering reduziu
o preço das roupas tradicionais básicas para
atrair o cliente para a loja, onde vende tam-
bém os itens de maior valor, como jeans, bol-
sas e peças com design mais elaborado. Ou-
tro ponto importante foi ampliar os canais
de distribuição. O número de lojas próprias
saltou de 181 em 2007 para 230 no final do
ano passado, além de 10 mil lojas multimar-
cas que vendem Hering. O cartão de crédito
próprio foi reativado e, para fechar a estraté-

gia, a empresa investiu em campanhas publi-
citárias com celebridades, com o tema "Eu
uso Hering desde sempre".

De acordo com o diretor de marketing
da empresa, Marcos Ribeiro, o maior desa-
fio foi convencer os outros e a si mesmos de
que a Hering não é só básico. "O mais com-
plicado foi acreditar. No início foi difícil para
os colaboradores, lojas, para toda a rede,
acreditar que poderíamos adotar uma estra-
tégia comercial mais agressiva. Mas seguimos
o plano com bastante disciplina", conta.

Criada em 1880 pelos irmãos Hermann
e Bruno Hering na cidade catarinense de
Blumenau, hoje a empresa opera em 100%
da capacidade industrial, com cerca de 3 mi-
lhões de peças produzidas por mês. Depois
do reposicionamento estratégico, os resulta-
dos melhoraram sensivelmente. No primeiro
trimestre de 2008, o crescimento foi de 25%,
e o bom desempenho se manteve até o final
do ano, mesmo com a crise.

Para empresas centenárias, o mais difícil
é sempre superar fatores culturais. De acor-
do com David Penof, o comodismo deve ser
combatido, para que a empresa não se acos-
tume com os problemas a ponto de não con-
seguir mais distingui-los. "A gente costuma
dizer que o maior perigo de uma empresa



quebrar vem depois que ela entra na zona de
conforto, quando ela acredita que já é líder,
que ninguém mais alcança", diz o professor.

Para evitar a mesmice, o remédio é ino-
vação. E não se trata apenas de comprar
novidades tecnológicas, mas principalmen-
te de encontrar novas formas de fazer pro-
dutos, renovar processos, sistemas e, prin-
cipalmente, crenças. Mudar os executivos
constantemente de lugar é uma estratégia
recomendada pelos especialistas para não
acostumá-los sempre às mesmas rotinas e
evitar que se tornem automáticas. "Isso está
acontecendo hoje com gigantes do merca-
do automobilístico brasileiro. Um exemplo
de companhia que se acomodou e rapi-
damente sumiu do mercado foi a Gurgel.
Num ano, para ter aquele carrinho BR-800
precisava comprar ações da empresa, tama-
nha era a fila de espera. No outro, entraram
outras montadoras com motores 1.0 e o
que aconteceu com a Gurgel? Fechou. Eles
jamais imaginaram que alguém pudesse
concorrer com o BR-800. Achavam-se insu-
peráveis. Quebraram", relata Penof.

A brasileira Gurgel foi fundada em 1969
e prosperou durante duas décadas, princi-
palmente com apoio do governo federal à
indústria nacional, o que lhe garantia pagar
apenas 5% de IPI enquanto os demais carros
pagavam pelo menos 25%. De acordo com
informações do site Gurgel 800, o modelo
foi lançado em 1988 e produzido até 1991.

No início, a única forma de comprá-lo era
adquirindo ações da Gurgel Motores S/A. A
campanha "Se Henry Ford o convidasse para
ser seu sócio, você não aceitaria?" vendeu 10
mil lotes de ações, que chegaram a valorizar
100% até o final de 1989. Em 1990, quando
a compra dos títulos deixou de ser compul-
sória e a empresa estava no auge, o governo
isentou de IPI todos os carros com motor de
até 1.000 cm3. As novas regras levaram a Fiat
a produzir o Uno Mille pelo mesmo preço
do BR-800, mas com melhor desempenho e
espaço. Outras montadoras multinacionais
seguiram o mesmo caminho e, depois de
algumas tentativas de recuperação, a Gurgel
pediu concordata em 1993 e fechou definiti-
vamente as portas no ano seguinte.

O destino da Gurgel talvez fosse outro
se ela tivesse uma equipe especializada em
análise SWOT, sigla em inglês que define
pontos fortes, vulnerabilidades, ameaças e

oportunidades de uma empresa. Na práti-
ca, é ter pessoas que se dedicam a avaliar
constantemente o ambiente para antever as
mudanças na maré econômica e de merca-
do, entre outras. De acordo com a consul-
tora Fernanda Pereira, da Allcon, é preciso
investir no que ela chama de inteligência
competitiva. "Se a empresa acompanha a
movimentação macroeconômica, o que os
concorrentes estão fazendo, quais são as
tendências do mercado, ela tem mais tem-
po para se ajustar a cada situação", diz.

E quando a oportunidade de mudança
bater à porta, Fernanda recomenda que se
dê prioridade a opções que tenham a ver
com o negócio principal da empresa. "Mu-
dar totalmente de uma hora para a outra,
além de não garantir que a nova empreitada
dê certo, pode ainda estragar o que ia bem",
alerta. Segundo ela, saber como se comuni-
car com o novo público deve ser a primeira
preocupação. "Se não conseguir fidelizar o
cliente, tudo pode ter sido em vão. É preciso
descobrir quais são os melhores canais de
comunicação, pois podem não ser os mes-
mos que a empresa está acostumada."

Quando resolveu investir em um novo
nicho, a tradicional Chapéus Cury deu
sorte. Aos 89 anos, a marca voltada para o
consumidor sertanejo decidiu lançar cal-
ças jeans, e um mercado acabou servindo
ao outro. "Conseguimos vender jeans para
muitos consumidores dos nossos chapéus,



e, por causa do jeans, também consegui-
mos levar chapéus aonde antes não tínha-
mos penetração", conta Paulo Cury Zakia,
proprietário da empresa.

E como a sorte acompanha quem traba-
lha, a dobradinha de sucesso não foi obra
do acaso, mas de estratégia. Pesquisas feitas
por representantes da Cury indicaram que o
mercado country tinha potencial para cres-
cer, e a empresa decidiu ampliar sua fatia
de participação. "Mas nossos investimentos
são sempre conservadores, não tivemos a
intenção de começar por cima", diz Zakia,
que produz cerca de 2 mil chapéus por dia.
A cautela garante um crescimento anual de
15% para a empresa.

Além das vantagens comerciais, por atuar
em um mercado muito mais dinâmico, o jeans
acabou incentivando também a criatividade no
segmento tradicional. Desde que começou o
reposicionamento estratégico, os chapéus ga-
nharam novas cores, formas e detalhes. E de-
pois da experiência feliz com o jeans country,
a Cury deu mais um passo ao lançar a marca
Just Blue, com roupas voltadas para o público
feminino de alta renda e inspirada nas grifes
de Milão, Paris e Nova York.

Como acontece com a maior parte das
empresas, a principal dificuldade para a
Cury foi treinar representantes que estavam
acostumados a vender chapéus. "Fizemos
treinamentos para tentar mudar um pouco
a mentalidade, conscientizá-los de que não

iam vender calças para todos os clientes
de chapéu e vice-versa, que precisariam se
adaptar. Mas mesmo assim alguns não esta-
vam dispostos a mudar, então tivemos que
trazer novas pessoas para trabalhar com o
novo nicho", afirma Zakia.

A resistência da equipe, segundo Fernan-
da Pereira, é fruto natural da insegurança em
mexer no que estava dando certo. Para supe-
rar a barreira, transparência é fundamental.
"Quando a empresa resolve fazer mudanças,
o primeiro grupo a ser informado precisa
ser o dos colaboradores. A maior frustração
no clima organizacional é a pessoa saber de
alterações na empresa por terceiros. Come-
çam a ocorrer faltas, a produtividade cai, as
pessoas têm medo de serem demitidas, de
não conseguir se adaptar", alerta.

Capacitação

Lidar com o receio dos funcionários foi
um desafio à parte para a fabricante de pa-
rafusos Simper, quando a empresa decidiu
entrar em um programa de capacitação para
se tornar fornecedora da Petrobras. "Estou
na empresa há 22 anos. Dos 30 colaborado-
res que temos, uns dez começaram com o
meu pai e estão aqui há mais tempo do que
eu. Imagine o que é dizer para essa pessoa
que ela precisa mudar uma coisa que faz do
mesmo jeito há décadas", diz Márcio Kac,
que assumiu a empresa da família junto com

a irmã, Simone Kac Cartum.
Fundada em 1979, a Simper estava tran-

qüila produzindo para a indústria siderúrgi-
ca, cimenteira e de mineração, com clientes
mais ou menos fiéis e desempenho estagna-
do. Não tinha problemas financeiros, e tam-
bém não estava atrás de resultados estupen-
dos. Hoje, Kac reconhece que, se a empresa
tivesse continuado na zona de conforto, tal-
vez não estivesse mais no mercado.

Em 2003, ele foi procurado por um par-
ceiro que queria atuar em novos mercados
e estava apostando na cadeia de petróleo e
gás. "Ele avisou que era um ramo promissor,
mas que tinha padrões de exigência mais al-
tos do que estávamos acostumados a lidar.
Aí nos perguntaram se estávamos dispostos
a acompanhá-los, caso contrário eles teriam
que buscar outro parceiro", conta.

No fundo, a Simper não estava muito
interessada. O mercado de petróleo não
consumia exatamente os parafusos que eles
fabricavam, que eram maiores e mais pesa-
dos. Mas como o convite tinha sido feito por
um parceiro antigo, Kac aceitou conhecer
o programa, mais por educação do que por
preocupação empresarial. Era o projeto pilo-
to da 'Ação de Capacitação de Fornecedores'
do Sebrae em Minas Gerais. O processo não
era simples, mas também não era caro, então
a Simper decidiu experimentar sem grandes
expectativas.

O período de transição e adaptação às



mudanças, que poderia ter durado 18 me-
ses, levou três anos. "Nosso processo de
certificação foi extraído a fórceps", diz ele,
que hoje se diverte com a história. O bom
humor foi fundamental para contornar as
dificuldades. O treinamento teve que vol-
tar etapas algumas vezes porque, além de
as pessoas encararem a mudança como
uma ameaça aos seus empregos, foram
descobertos problemas inclusive de alfabe-
tização entre os colaboradores. "Quando

chegava o pessoal da capacitação, paráva-
mos a produção e ia todo mundo para uma
sala fazer o treinamento."

O desafio transformou a empresa fami-
liar e tradicional em uma das pioneiras da
maior Rede Petro do País. Hoje a Simper é
cadastrada na Organização Nacional da In-
dústria do Petróleo (Onip) como a primeira
indústria mineira fabricante de parafusos
certificada com ISO 9001:00 e CRCC da
Petrobras. Profissionalizou a gestão finan-
ceira e de pessoal, e como a reestruturação
deu bons resultados, o processo não parou
mais. "Não tem comparação entre o retrato
da empresa hoje e o que éramos cinco anos
atrás", diz Kac. A Simper produz 25 tonela-
das de peças por mês, e desde que come-
çou a fornecer para a Petrobras, em 2003,
cresce a uma taxa de 20% ao ano.

Inovar mesmo quando não parece ne-
cessário pode fazer muita diferença na hora
em que as variações de mercado sacodem
a economia. De acordo com Clarice Veras,
da unidade de atendimento individual do
Sebrae Nacional, para manter uma empresa
de sucesso é preciso, no mínimo, seguir o
ritmo das mudanças do mercado. "Qualquer
empresa precisa se manter atenta, porque o
mundo vai mudar de qualquer maneira, en-
tão é mais seguro ter em mente que inovar é
uma tarefa diária", afirma.

A receita para seguir esse conselho é
ouvir. Clarice diz que funcionários e clien-
tes são as melhores fontes de idéias inova-
doras para uma empresa. "Quem não tem

prática de ouvir não consegue manter rit-
mo de inovação", alerta. Apesar de o Brasil
ser considerado um país com alto índice
de empreendedorismo, nossa capacidade
inovadora não está muito bem cotada. Para
incentivar essa característica e ajudar as em-
presas o Sebrae vai lançar este ano novos
programas específicos sobre o tema. Em
maio vai ao ar uma série de boletins de três
minutos que serão transmitidos por mais
de 500 emissoras de rádio. "Fizemos muitas
pesquisas e perguntávamos para o empre-
sário se ele achava que devia inovar e ele di-
zia que não. Mas na hora que mostrávamos
exemplos que tiveram saltos de qualidade,
eles começavam a pensar melhor no assun-
to", explica Clarice.

O mais difícil é romper a inércia. Depois
que o processo entra em movimento, come-
ça a contagiar colaboradores e clientes, for-
necedores e executivos. É quando fica visível
que as empresas inovadoras movimentam o
mercado. Os outros correm atrás. l
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