
Negócios

os últimos seis meses, o egíp-
cio Tarek Farahat. presidente
da Procter & Gamble no Bra-
sil, adotou como rotina a visi-

ta diária a supermercados. O objetivo é
observar os consumidores na hora da
compra, o que faz parte de uma estraté-
gia maior. Só neste ano, a empresa re-
forçou em 20% sua verba de pesquisas
no país, para mapear os hábitos de
consumo locais. "Temos uma meta:
dobrar as vendas. E para isso é preciso
adaptar ao máximo os produtos à reali-
dade e ao gosto dos brasileiros", diz
Farahat. A tendência de adaptar produ-
tos para atender às particularidades de
um país começou nos anos 50 com a
indústria automobilística e tornou-se
crucial depois da globalização. Hoje,
multinacionais do setor de bens de
consumo, como a Procter & Gamble,
lideram os investimentos nessa dire-
ção. A medida é estratégica quando se
trata de conquistar mercado era países
emergentes, onde a ciasse média ainda
alarga suas fronteiras. No Brasil, nada
menos do que 20 milhões de pessoas
foram alçadas à ciasse C nos últimos
três anos, dando novo contorno à so-
ciedade de consumo. Isso é o que com-
pensa os altos gastos com aquilo que o
jargão do marketing chama de segmen-
tação. O processo pode ser simples.
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como a adição de açúcar à re-
ceita de um biscoito, ou im-
plicar na completa transfor-
mação de um produto. Tudo
para contemplar hábitos ou
até condições climáticas que
variam de um país para outro.
No Brasil, a tarefa é tanto
mais difícil quanto mais ne-
cessária. Por sua dimensão
continental, muda quase tudo
de uma região para outra.

O segmento de bens de
consumo abarca alimentos,
bebidas e produtos de higiene
e limpeza — basicamente tu-
do o que se encontra em um |
supermercado. Ele é compos-
to, grosso" modo, de quinze 5
grandes empresas no mundol
entre gigantes de alimentos
como a Pepsico e a Kraff e
aquelas voltadas exclusivamente para
higiene e beleza, como a Johnson &
Johnson. Apenas duas dessas compa-
nhias globais, a Procter & Gamble e a
Unilever, produzem mercadorias tão
variadas como sorvete, xampu, deter-
gente; ração para cachorro e pilha.
Ambas estão esparramadas por mais
de uma centena de países e, juntas, fa-
turam algo como 140 bilhões de dóla-
res por ano — quase o mesmo que todo
o setor de eletrônicos. Para as empre-
sas, o melhor seria investir na fabrica-
ção, por exemplo, de uma única pasta

de dentes e vendê-la no mundo inteiro.
Mas, para se firmarem em tantos paí-
ses, elas se vêem obrigadas a diversifi-
car seu portfólio de produtos e adaptá-
lo ao gosto d.e cada lugar.

Segmentar significa, num primeiro
momento, sacrificar ganhos de escala.
Se o item é voltado para um grupo es-
pecífico, o volume da produção se re-
duz e os custos aumentam. Em merca-
dos como o brasileiro, o chinês ou o
indiano, contudo, mesmo quando ura
produto se destina a determinado ni-
cho, seu alcance é grande. A Nestlé

criou, em 2005, um leite em pó exclu-
sivamente para o Nordeste, ao qual
adicionou vitaminas que são deficien-
tes na alimentação local, e ainda o em-
balou em saco plástico, para baixar o
preço. Com tais ajustes, já vende nessa
única região brasileira quantidade de
leite em pó equivalente à que consome
a população inteira de um país como o
México. "Criar e adaptar produtos para
atender às demandas de um país torna-
se interessante quando ele oferece um
mercado consumidor de tamanho razoá-
vel e que dá sinais de efervescência",



diz Eugênio Fogariholo, diretor de uma
consultoria especializada em varejo.

Boa pane das adaptações feitas em
países mais pobres, como o Brasil, tem
como prioridade tornar esses produtos
acessíveis a pessoas com poder aquisi-
tivo menor. É o que se observa no
exemplo do leite em pó, mas também
na decisão dos fabricantes de chocolate
de substituir manteiga de cacau por
gordura vegetal, o.que significou um
corte de 50% no preço final das barras
brasileiras, ou na aposta da indústria no
velho sabonete em barra, em detrimen-

to das versões líquidas, que dominam o
mercado, na Europa e nos Estados Uni-
dos (veja esses e outros exemplos no
quadro da pâg. 135). O que ocorre hoje
no Brasil, no entanto, é uma verdadeira
ampliação no rol de adaptações.

Adaptar um produto custa caro e é
muito trabalhoso — uma verdadeira
operação de guerra. Á depender do ti-
po de modificação, setores que vão do
laboratório ao departamento de marke-
ting se envolvem no processo. Eis o
que aconteceu, por exemplo, quando a
Procter & Gamble decidiu lançar, nes-

te ano, uma nova pasta de dentes no
Brasií. Ainda que a fórmula fosse bas-
tante semelhante à de outras pastas já
criadas pela empresa, só nessa foi pre-
ciso investir algo corno 100 milhões de
dólares e três anos de trabalho, período
em que se realizaram nada menos do
que quinze pesquisas com 5000 con-
sumidores para desbravar, entre outras
coisas, hábitos de escovação e a predi-
leção por sabores. Foram criadas ainda
cinqüenta embalagens, para se esco-
lher apenas uma.

Esse tipo de investimento leva de
três a cinco anos para ser recuperado. Se
as escolhas são acertadas, o retorno é al-
to. "Nossas vendas quadruplicaram de-
pois que fizemos ajustes nos chocolates
vendidos rio mercado brasileiro'', diz a
gerente de marketing da americana
Hersbey's no Brasil, Renata Vieira. Em
2001, com os tabletes importados enca-
lhando nas prateleiras, a Hershey's não
teve alternativa senão construir uma fá-
brica para atender a uma exigência lo-
cal: os brasileiros desaprovavam a barra
individual, por considerá-la grande de-
mais. O peso. de 70 gramas, havia sido
calculado para atender à demanda dos
americanos. Para fabricar os atuais ta-
bletes de 25 gramas no Brasil, foi neces-
sário montar uma linha de produção in-
teiramente diferente. À receita original,
adicionaram-se ainda açúcar e cacau na-
cional, que, ao contrário do americano,
deixa um leve gosto de queimado. Era o
que queriam os brasileiros, segundo
apontavam as pesquisas. Curiosamente,
o mesmo chocolate sofreu mutação con-



Juliana Azevedo, da
Pantene: fórmula para

pessoas habituadas
a usar condicionador

traria na China. Ali. a
Hershey!s reduziu o açú-
car para. ajustar-se a um
paladar que preza mais o
salgado.

Existe o consenso de
que em poucos países o
desafio da adaptação é
tão complexo quanto no
Brasil. "Em nenhum dos
175 países em que atua-
mos é preciso segmentar
tanto os produtos", diz
Juliana Sztrajtman, ge-
rente de marketing da
Johnson & Johnson no
Brasil. Isso porque não
há algo como um perfil
único do consumidor
brasileiro. Além das dis-
paridades de renda, é
preciso levar em conta os hábitos re-
gionais e a diversidade do clima —
coisa que não se vê, por exemplo, em
países menores e culturalmente mais
homogêneos. No Brasil, até o paladar
varia de uma região para outra. Assim,
a Nestlé se viu obrigada a inventar três
versões de café solúvel — mais con-
centrado no Sul, intermediário no Su-
deste e suave no Nordeste. Em razão

de sua diversidade racial, o Brasil ain-
da reúne dezenas de tipos físicos. Para
uma empresa como a L´Oréal, a maior
do mundo no setor de produtos de be-
leza, isso significa produzir uma varie-
dade quatro vezes maior de xampus e
condicionadores do que em outros paí-
ses. Só para cabelos cacheados, há cin-
co variações. "É tão difícil criar produ-
tos para o mercado brasileiro que, se

eles dão certo aqui, têm
'grande chance de fazer
sucesso em outros luga-
res1', diz o francês Olivier
Blayac, diretor de desen-
volvimento da empresa
na América Latina.

Em meio a crises co-
mo a atual, criar produtos
ajustados à demanda se
torna um imperativo ain-
da maior. Daí a tendência
de que, nesses períodos,
o volume de lançamentos
aumente — estratégia
anunciada, na semana
passada, pela operação
brasileira da Procter &
Gamble. Explica o ame-
ricano Philip Kotler, con-
siderado um dos maiores
especialistas do mundo
em marketing: "Com um

s tremor na economia, as
pessoas ficam mais cau-
telosas e, para convence-
as a comprar, é preciso

se esmerar para oferecer
o que elas realmente buscam". A crise,
portanto, só veio reforçar a prática da
segmentação no país. Com a quinta
maior população do mundo, a econo-
mia estável e o oitavo mercado consu-
midor mais lucrativo do planeta -
que, diga-se, se expandiu 5,4% no ano
passado, mesmo sob o impacto da cri-
se —, o Brasil é hoje tido como priori-
tário pelas empresas globais do setor

de bens de consumo. Diz
o holandês Kees Kruy-
thoff, que assumiu o co-
mando da operação bra-
sileira da Unilever, no
ano passado, com a am-
biciosa meta de transfor-
má-la na segunda maior
da companhia no mundo.
"Para chegar lá. precisa-
remos criar produtos ca-
da vez mais específicos
para os brasileiros". A
velha expressão "ao gos-
to do freguês" nunca fez
tanto sentido no mundo
dos negócios. •
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