
A vantagem

emprego, crédito mais restrito e queda nas vendas. No

entanto, esses sinais negativos do cenário econômico

têm impactos completamente diferentes em cada

segmento de atividade da economia (veja reportagem

nas páginas 30-33) e também na realidade de cada

empresa. Afinal, algumas organizações brasileiras

estão mantendo bons resultados nos últimos meses e

ganhando vantagem competitiva. Entender o motivo

desse sucesso é uma tarefa bastante complexa, pois

depende da compreensão de peculiaridades de cada

negócio. Porém, no mercado varejista e de bens de

consumo, um fator comum a todas as organizações

que hoje estão sendo bem-sucedidas, do segmento

supermercadista ao de serviços hoteleiros, é o fato

de estarem buscando, ao longo dos últimos anos,

reposicionar sua marca e conquistar novos públicos

consumidores.
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de ver além
Ganhar espaço em um mercado consumidor que

já é o oitavo maior do mundo e que, contrariando

o movimento global, mantém na média uma

tendência de manutenção da demanda, não é

desafio para amadores e aventureiros. Nesse cenário,

quem se diferencia pela estratégia tende a colher

mais e melhores frutos, como avalia Altair Rossato,

sócio que lidera na Deloitte o atendimento às

empresas dos setores de varejo e bens de consumo.

"O mercado interno brasileiro, que já vinha

crescendo consideravelmente nos últimos anos,

tende a se tornar a grande base de sustentação da

economia brasileira em 2009, independentemente

de eventuais resultados negativos nas vendas de

determinados segmentos. No entanto, para

competir em um setor com tendência de

amadurecimento, como é o varejo nacional, as

empresas de toda a cadeia precisam de estratégias

e modelos de gestão consistentes, baseados em

planejamento de longo prazo", analisa Rossato.

Ele lembra que as organizações que mais se

preocuparam com isso são justamente as que

demonstram hoje maior capacidade de tomar

decisões rápidas diante de transformações bruscas

do mercado.

O segmento supermercadista está entre aqueles

que devem passar por 2009 incólumes a grandes

variações da economia. Contam ao seu favor o

crescimento da classe C e a chegada de novos

consumidores ao mercado nos últimos anos. Um dos

gigantes da indústria, o Grupo Pão de Açúcar, traçou

como meta para este ano a abertura de 100 novas

unidades, com enfoque nos formatos de conveniência

e atacado. A atitude, aparentemente ousada, é

resultado do que a empresa fez em 2008: buscou

eficiência operacional e aumento de produtividade.

Depois de uma reorganização interna, direcionou

seus esforços para os pilares da venda: aumentou

a variedade dos produtos, planejou seus preços,

investiu em comunicação e aprimorou os serviços.

No Rio de Janeiro, a estratégia de marketing do

Pão de Açúcar já trouxe uma melhora significativa

nos resultados e na rentabilidade, além de uma

tendência positiva no tráfego de clientes dentre

das lojas.

Com relação à oferta de produtos, por exemplo,

o grupo readequou a variedade ofertada levando

em consideração o poder de compra, os hábitos de

consumo e a demanda dos consumidores divididos

nas microrregiões onde estão instaladas as lojas.

A comunicação deixou de ser linear, passando a ser

direcionada a cada público-alvo. O objetivo não é

apenas manter as vendas, mas avançar em outras

fatias do mercado. Para isso, ainda em 2008, nos

primeiros momentos da instabilidade econômica

global, a empresa decidiu se capitalizar, reforçando

o caixa em RS 500 milhões e encerrando o ano com

um caixa de RS 1,6 bilhão. Segundo o último balanço

da empresa, as vendas brutas cresceram 18,2% em

comparação a 2007, totalizando R$ 20,9 bilhões.

O crescimento do lucro líquido também seguiu essa

tendência e fechou o ano com crescimento de 41,6%.

O grupo acredita na recuperação dos mercados e

na retomada dos negócios a partir de bases mais

sólidas e realistas, conforme informou sua assessoria

de imprensa.

Uma fabricante que vem investindo na ampliação

dos negócios, a partir de uma resposta rápida e

bem planejada à nova conjuntura, é a General

Brands, maior produtora nacional de refrescos em

pó. Em pleno período de instabilidade econômica,

a organização decidiu diversificar e explorar novos

mercados, entrando no negócio de adoçantes,

achocolatados e gomas de mascar. A estratégia da

empresa ao entrar no mercado de adoçantes, por

exemplo, é aproveitar os pontos de venda espalhados

pelo País para oferecer um produto cujas vendas

não sofrem tanto de sazonalidade.



Geralmente dedicada a atingir um público mais

popular, a General Brands optou por ampliar seus

horizontes e conquistar um outro mercado: o de

consumidores com maior poder de compra - que

agora tendem a buscar alternativas de marca - por

meio da venda de sucos prontos para beber. A

disputa por essa fatia do "bolo" dos sucos prontos

demandou investimento de RS 10 milhões em

máquinas, produção e marketing. Assim, sem reverter

seus planos, a empresa foca um segmento que fatura

anualmente no Brasil cerca de R$ 1,2 bilhão.

A expectativa é alcançar 10% do mercado brasileiro

em um ano. "Queremos atingir todas as faixas de

público com nossos produtos, de A a Z", afirma

Isael Pinto, diretor-presidente da empresa.

A linha de hotéis Blue Tree é outra que vem planejando

explorar novos mercados. O Grupo prepara-se para

lançar uma nova bandeira, a Spotlight by Chieko Aokí,

para concorrer com hotéis que oferecem diárias a um

custo mais baixo. O primeiro empreendimento será na

capital paulista e outros quatro hotéis da nova marca

já estão previstos para serem lançados nos próximos

18 meses, no interior de São Paulo, nos Estados da

Bahia e do Paraná e na Região Centro-Oeste do País.

Ao todo, os cinco empreendimentos contarão com um

volume de investimentos de R$ 120 milhões.

Chieko Aoki, fundadora da cadeia de hotéis Blue

Tree, explica que o objetivo do Grupo é oferecer ao

mercado uma alternativa que amplie as opções do

público consumidor de hotelaria- Quando questionada

sobre o atual momento econômico, Chieko mostra-

se confiante. "Desde que comecei a trabalhar, vi

passarem muitas crises, como a do Plano Collor,

a que veio depois do ataque terrorista de 11 de

setembro de 2001, em Nova York, e outras, inclusive,

envolvendo questões da nossa própria empresa. Em

todas elas, encontramos soluções que nos fortaleceram

e conduziram para o crescimento e a melhoria da

organização. Acredito que, neste cenário atual, em

que a crise é mais profunda e global, os ganhos da

mudança para melhor serão maiores, provocando

transformações radicais nos valores, na atitude das

pessoas e na qualidade, no preço e nos benefícios

reais dos produtos. As pessoas focarão em oferecer

o melhor, a preço mais competitivo e justo para cada

produto", afirma.

O mercado de hotéis de categoria econômica no Brasil

conta hoje com 134 unidades, perfazendo um total

de 17.537 apartamentos. E as perspectivas são as

melhores possíveis. A estimativa do setor é de que esse

segmento cresça 32% em número de hotéis neste ano.

A Lupo, urna das maiores fabricantes de roupas do

País, é outra que mantém os planos de investimento

para este ano. Apesar do novo cenário econômico,

toda ã coleção de inverno, que corresponde a 50% de

toda a produção anual da Lupo, está vendida. No ano

passado, a empresa produziu 80 milhões de peças,

entre meias, cuecas, lingeríes sem costura e blusas.

Segundo o diretor comercial da. Lupo, Valquírio Cabral

Júnior, algumas ações fazem a diferença em momentos

de crise. Ele explica que, há alguns anos, a Lupo vem

trabalhando para diversificar sua linha de produtos.

Hoje, a marca oferece 10 mil itens aos clientes. Em

1995, a fabrica tinha em seu catálogo 2 mil itens.

"A primeira coisa que as concorrentes fazem (em

momentos de crise) é cortar a coleção. Nós optamos

pelo caminho inverso", relata.
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Para 2009, a estimativa é de crescimento de 12%,

contratação de 280 pessoas e mais produção. Otimista

para atender à demanda, a empresa está construindo

uma unidade para fabricação de roupas íntimas

masculinas e femininas em Araraquara, no interior do

São Paulo, a ser inaugurada em junho, o que elevará

em 20% a capacidade de produção desse tipo de

produto pela empresa.

Outro segmento que praticamente não tem sentido

os efeitos da conjuntura econômica é o de cosméticos.

Como a política de restrição ao crédito dos bancos

não afetou as vendas - em sua maioria, feitas à vista

- as vendas subiram 8% desde setembro, quando os

reflexos negativos da instabilidade financeira global

ficaram mais evidentes, e os investimentos não foram

cancelados. Segundo a Associação Brasileira da

Indústria de Perfumes e Cosméticos, o total estimado

para investimentos neste ano chega a US$ 300 milhões.



A Avon, uma das mais importantes empresas de

produtos de beleza do mundo e com um faturamento

anual de mais de US$ 10 bilhões, planeja ganhar

mundialmente mais US$ 430 milhões até 2012,

quando estará completa a implementação de todas as

iniciativas de seu plano plurianual de reestruturação,

lançado no final de 2005. Apesar de ter tido suas

vendas afetadas no quarto trimestre de 2008, a

empresa aposta na estratégia da "democratização

do luxo", conceito que faz parte da marca desde sua

fundação, para superar os desafios da retração da

economia global. E afirma que os investimentos para

2009 serão mantidos.

Recentemente a Avon lançou um perfume que traz

a assinatura do estilista francês Christian Lacroix e

um batom que contém ouro 24k na fórmula. Ambos

fazem parte da linha de luxo do catálogo, mas são

comercializados por preços bastante competitivos

em relação às opções importadas. Têm então tudo

para conquistar consumidoras das classes C e D,

considerando o conceito "aspiracional" (busca de

ascensão social) embutido nos produtos, e até mesmo

abocanhar uma fatia dos públicos A e B em tempos

de mudanças na economia.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Andréa Jung,

presidente e Chief Executive Officer (CEO) da Avon

no Brasil, afirmou que, em momentos de mudanças

econômicas, esse posicionamento tende a gerar boas

oportunidades de negócio, como já ocorreu em outros

momentos da história da empresa. "Nosso modelo

permite que enfatizemos ofertas de produtos atraentes

e acessíveis. Tais produtos sempre foram uma marca

registrada da Avon e hoje estão mais atraentes do

que nunca, já que temos mais produtos inovadores e

melhor imagem de marca. Ao longo da trajetória de

nossa empresa, essas vantagens sempre permitiram

que a Avon emergisse em posição favorável quando

melhoraram as condições econômicas", relata Jung.

Como lembra Altair Rossato, da Deloitte, "seja em

conjuntura de prosperidade, instabilidade ou mesmo

declínio, o setor varejista sempre vai demandar

uma capacidade de resposta muito rápida. Neste

momento, o sucesso vai estar, mais do que nunca,

com as empresas que conseguirem se antecipar às

necessidades de seus clientes e se posicionar em

condições de oferecer produtos e serviços com

agilidade e na medida adequada da demanda",

alerta. *
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