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KIMBERLY-C LARK
João Damato, presidente da Kimberly-Clark Brasil, comandava
uma reunião com os diretores da empresa, em outubro do ano
passado, quando as luzes se apagaram. Na sala escura, apesar dos
murmúrios e da agitação, Damato continuou sua apresentação
como se nada tivesse acontecido. A queda de energia foi um efeito
proposital, programado por ele. Depois de algum tempo falan-
do no escuro, o presidente concluiu: "Ninguém sabe para onde
a crise vai. Teremos de trabalhar no escuro por um tempo. Mas é
possível. Assim como esta palestra não vai terminar por falta de
luz, também não vamos deixar que a crise nos impeça de crescer".

O desconcerto com a repentina escuridão foi apenas uma
fração do temor experimentado meses antes por Damato, quan-
do percebeu que o dólar começava a subir e isso teria fortes conse-
qüências na empresa, por dois motivos. Primeiro: por ser uma
multinacional, o balanço é transformado em dólar. Mesmo com
vendas crescendo a dois dígitos, os resultados na moeda america-
na seriam negativos. O segundo temor estava relacionado aos in-
sumos importados, responsáveis por até 40% do
custo final dos produtos da Kimberly-Clark, dona
de marcas como a das fraldas Turma da Môníca,
do papel higiênico Neve e dos absorventes Intimus
Gel, Os primeiros sinais de alta do dólar e queda no
preço do petróleo foram interpretados por Damato
como um alerta para renegociar todos os contra-

tos. E foi o que fez. Era agosto, a economia ainda estava (ou parecia
estar) sob controle e por isso ninguém levou muito a sério quando
ele bateu na porta de fornecedores da Ásia, Europa e dos Estados
Unidos dizendo que estava cm situação de perigo. Muitos não qui-
seram negociar no primeiro momento. Nem no segundo. Ou no
terceiro. Foram necessárias até cinco reuniões, centenas de e-mails
e muitas idas e vindas para fazê-los repensar os contratos. Mas.Da-
mato conseguiu. "Não negociei usando psicologia, mas números",
diz."Tinha de mostrar que aquele cenário era impensável. Fizemos
os parceiros compreenderem que manter os preços no mesmo pa-
tamar era inviável, porque teríamos de repassá-los ao consumidor."

Outra estratégia adotada por Damato para lidar com a cri-
se dentro da Kimberly-Clark foi falar abertamente e sensibilizar
os funcionários para cortar custos. E-mails seus chegara-as caixas
postais, informando sobre a importância de cada um na redução das
despesas. Damato diminuiu suas viagens de oito para uma a cada
dois meses e hoje não pode ver uma sala vazia comas luzes acesas.
O resultado foi um corte de 5% nos custos. Apesar de boa parte da
produção estar ancorada no dói ar, que teve alta de. 35% desde agos-

to, a empresa não aumentou o preço dos produtos.
As metas de crescimento para este ano continuam
as mesmas "A' crise é uma dificuldade momentânea.
Perdi muitas noites de sono buscando soluções, mas
agora me sinto recompensado", afirma. Certamente
Damato e seus 5 mil colaboradores não estão mais no
escuro. Pelo menos enquanto houver alguém na sala.
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Empresa global, publicidade
ictem. Desde a estreia na Bolsa

de Valores de Nova York, em março de 2008, a Visa
tem se posicionado como uma só companhia - e não
mais uma série de divisões regionais, Nesse espírito,
e diante do agravamento da crise, confiou à agência
TBWA a criação de uma campanha publicitária
única para o mundo todo. O modelo favorece a ra-
cionalização das verbas de marketing. "Há um bom
ganho de eficiência, especialmente na negociação de
mídia", afirma Luís Cássio de Oliveira, diretor-exe-
cu tivo da Visa no Brasil. Além da tradução para cada país, os filmes so-
freram pequenas adaptações locais. A logomarca Go, laranja no resto
do mundo, foi pintada de azul no Brasil, para evitar a associação com a
companhia aérea Gol. "Também tivemos uma grande sorte. No dia de-
finido pela matriz para o lançamento da campanha, havia um clássico
de futebol em que justo o time de Ronaldo estava sem patrocinador",
diz Oliveira. A Visa patrocinou esse jogo do Corinthians, no início de
março. O mote dos filmes publicitários ("Mais pessoas vão com Visa")
também está relacionado ao momento econômico atual - ainda que
não o mencione diretamente. O diretor-geral da Visa no Brasil, Rubén
Osta, afirma que o objetivo não é estimular as pessoas agastarem mais
e, sim, mostrar a elas que os cartões de crédito podem ser uma ferra-
menta de planejamento financeiro. "Temos como objetivo fazer com
que as pessoas migrem os pagamentos realizados hoje com dinheiro
para os meios eletrônicos, que são mais práticos, rápidos e seguros."
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DULOREN Quando se deu
conta de que o

custo de produção de suas mercadorias aumentaria
pelo menos 20% em função da alta do dólar, Roni Ar-
galji, presidente da fabricante de lingeries Dulorcn,
tomou uma atitude drástica: saiu para pescar. Não
seria essa a primeira ação que a maioria dos empresá-
rios tomaria. Ele sim. "Dormir com a idéia, distrair a
cabeça e decidir depois é urna estratégia que dá certo
para rnim. Quando você está na operação do negócio
num momento de crise, não pode ser precipitado. Qual
o problema de decidir no dia seguin-
te?", diz Argalji, 55 anos, cujo hobby, a
pescaria, pratica desde a adolescência.

Pois a cabeça fria mostrou que
as respostas não seriam dadas por ele,
mas por seus colaboradores e clientes,
"Em um cenário de crise, você começa a
prestar mais atenção nos detalhes, para
saber o que está ern excesso. E ninguém
entende melhor de detalhes do que as
pessoas que estão na linha de produ- '
cão e na frente do cliente. É preciso ouvi-las"1, diz. Não é
nada diferente do que Argalji já costumava fazer. Uma
vez por mês, ele se junta a uni grupo de funcionárias
para discutir o que está dando certo e o que pode me-
lhorar na fábrica e faz visitas periódicas às lojas reven-
dedoras. Depois da crise, ele passou a visitá-las com
mais freqüência. E foi numa dessas conversas que Veio
uma idéia para o corte de custos. Na frente de um bal-
cão, Argalji percebeu que as lingeries estavam expostas

dentro de um cesto - e não em caixas individuais, como
elas eram enviadas aos lojistas. Curioso para saber por
que isso ocorria, ouviu como resposta: 'As caixas ocu-
pam muito espaço. Nem as clientes as querem". Só que
elas custavam RS 1,2 milhão à empresa ao longo de um
ano. As caixinhas individuais foram, então, substituí-
das por embalagens maiores, com 12 unidades cada.
Ate dezembro, a empresa gastara menos de um décimo
do que teria dispendido em uma fase sem turbulência.

Ao reunir o grupo de funcionárias com quem
tem discussões mensais, Argalji foi lembrado de que

unia parte da fábrica estava com má-
quinas paradas. Há alguns anos, com
a queda do dólar, a importação de
produtos, como rendas e bordados,
era mais vantajosa financeiramente.
Essas máquinas voltaram à ativa em
novembro, quando foram contratadas
50 pessoas para produzir localmen-
te aquilo que vinha de fora e os US$
2 milhões gastos com importação se
transformarão, neste ano, em apenas

US$ 60 mil. De sua linha de produção deixarão de sair
modelos sofisticados de lingeries e serão feitas coleções
mais básicas e menos incrementadas. 'As mulheres
não vão deixar de comprar suas roupas de rotina, não
importa quão grave seja a crise", diz Argalji. Como
resultado das mudanças, o preço das lingeries con-
tinua o mesmo e a previsão de produzir 11 milhões de
peças neste ano também se manteve. O mar, pelo vis-
to, seguirá born, para Argalji continuar sua pescaria.
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Qual a primeira
coisa que um

consumidor corta da cesta básica ao apertar o or-
çamento? Supérfluos. Seguindo esse raciocínio,
se a atual crise tivesse ocorrido há dez anos, o seg-
mento de alimentos funcionais, aqueles que tam-
bém apresentam um beneficio à saúde, estaria em
maus bocados. Esses produtos eram vistos como
luxo. Mas com o aumento do poder aquisitivo da
população brasileira, os itens funcionais passaram
a freqüentar mais geladeiras. Seu corte, no entanto,

está condicionado ao aumento de preços, mostram as pesquisas. É por
isso que, depois da crise, o iogurte Activia passou por uma mudança
radical. Lançado há cinco anos, já responde por 20% do faturamento
da Danone e está presente em três de cada dez lares do país. Com a mar-
ca consolidada, a estratégia da Danone foi não aumentar um centavo
seu preço e oferecê-lo a um custo condizente com os consumidores dos
diferentes canais de venda, do hipermercado à quitanda da esquina. A
primeira mudança aconteceu nas embalagens, que ficaram mais sim-
ples. E importante: agora estampam um preço sugerido. Com isso, evi-
ta-se a discrepância entre os valores praticados em um hipermercado
e um estabelecimento menor. O processo de distribuição também foi
reformulado. Vão para os hipermercados as bandejas maiores, para
atender os consumidores que procuram escala. Para os menores, se-
guem embalagens individuais. "Com o preço em conta, o consumidor
permaneceu fiel", diz Leonardo Lima, gerente de marketing da Activia.
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RODOBENS Poucas empre-
sas conseguiram

explorar tão bem os anseios da classe C no Brasil como a
construtora Rodobens. Ao fornecer casas populares encra-
vadas em condomínios com jardim, churrasqueira e pisci-
na, a empresa tornou o sonho do imóvel próprio acessível a
famílias com renda de até RS 4 mil. Com menos de R$ 300
por mês elas conseguem financiar apartamento ao longo
de 30 anos. No ano passado, a receita com a venda de casas
triplicou, chegando a R$ 400 milhões. Mas, com a crise,
esse cenário ficou nebuloso. O custo para construir as casas
aumentou cerca de 20% desde maio de 2008, e esse valor
precisou ser repassado às prestações. Com o reajuste, quem
antes se qualificar) a para a liberação de credito ficou de fora
na triagem dos bancos. O cenário de prosperidade c desen-
volvimento se transformou em retração e freio. "Cada RS 50
que você aumenta na prestação, aumenta exponencialmen-
te a quantidade de pessoas que não podem pagar. Tínha-
mos de encontrar uma maneira de trazer mais gente", diz
Eduardo Gorayeb, presidente da Rodobens.

O jeito mais viável de fazer isso se-
ria com o corte nos custos operacionais das
casas, construídas em etapas, com uma
tecnologia importada dos Estados Unidos.
Foi por meio da observação do trabalho no
canteiro de obras e de muitas reuniões que

Gorayeb, engenheiro civil por formação, deu-se conta de
que as casas poderiam ser erguidas em menos tempo se
fosse alterada a dinâmica de produção. Os condomínios
tinham, em média, 500 casas e elas só eram'entregues
depois que iodas estavam finalizadas, o que demora cer-
ca de um ano. No lugar de construir um. grande condomí-
nio, Gorayeb dividiu o processo em cinco partes e, agora,
entrega as casas conforme termina de fazer cada lote de
100 unidades. Obtém, assim, duas vantagens competi-
tivas. O tempo de construção de cada unidade caiu pela
metade, reduzindo custos. E no lugar de/entregar as casas
em um ano, é possível fazê-lo em meses, dando um fluxo
maior de caixa. Quando o dinheiro de uma centena de ca-
sas entra, ele financia a outra centena''- e assim por diante.

Uma mudança no projeto também gerou impactos po-
sitivos. Os condomínios, antes desenhados com estradas pavi-
mentadas que interligavam todas a,S casas, passaram a ter mais
área verde e alamedas. Além de gerar maior valor agregado,
cortou em quase 10% o custo total de produção. O novo projeto,

batizado de pioradas, fez com que o preço de
construção/voltasse ao mesmo patamar de ja-
neiro do ano passado, sem comprometer o ta-
manho ou a qualidade das casas. Para 2009,
estão /previstas mais 15 mil unidades. Essas
medidas relativamente simples foram essen-
ciais para não deixar a casa cair na crise.
/

a b r i l a o o 9 É P O C A N C G Ó C Í O S 97

Text Box
HESSEL, Camila; TODESCHINI, Marcos. Criatividade, Época Negócios, São Paulo, n. 26, p. 90-97, abr. 2009.




