


NEM TUDO AZUL 
Apesar da bonança, há algumas nuvens no horizonte. Em 
âmbito mundial, a situação não tem sido fácil para o setor. 
Segundo seus respectivos relatórios, a Colgate-Palmolive e 
sua rival Procter&Gamble registraram fortes perdas no ano 
de 2010 em mercados como os Estados Unidos e a Europa. 
Os consumidores deixaram de adquirir marcas reconhecidas 
durante a recessão, optando por produtos mais baratos. 

A ameaça, agora, é a alta nos preços dos alimentos. "A 
porcentagem do orçamento familiar dedicada ao consumo 
de alimentos poderá aumentar, provocando uma queda no 
consumo de outros bens", afirma Mayorline Aguilera, sócia 
e diretora da divisão Consumer Business da Deloitte Chile. 

Segundo o último relatório trimestral da Colgate, as ven
das caíram 7,5% na América Latina. Os números aumenta
ram no México, no Equador, na República Dominicana e 
na América Central, mas decresceram no Brasil e na Vene
zuela, dois mercados-chave. O lucro anual da empresa ficou 
3,8% menor com relação a 2009, segundo o relatório anual, 
influenciado pelo impacto negativo das taxas de câmbio, pe
lo encarecimento das matérias-primas 
e pelo aumento dos gastos em campa
nhas promocionais. As ações da Col
gate caíram aproximadamente 7% em 
julho de 2010, quando ela reconheceu 
que seus resultados financeiros foram 
golpeados pela desvalorização da moe
da na Venezuela. 

Para o economista José Manuel 
Puente, coordenador do Centro de Po
líticas Públicas do lesa (Instituto de 
Estudos Superiores de Administração) 
em Caracas, o principal problema da 
Colgate-Palmolive (e de todas as trans
nacionais da Venezuela) não é a taxa de câmbio, mas sim o 
sistema cambial, que não permite nenhum mecanismo legal 
de acesso a dólares e repatriamento de seus benefícios para a 
matriz. "Apesar da alta rentabilidade da empresa no país, o 
jogo está fechado, já que não é possível passar esses resulta
dos de bolívares para moeda forte, que é o objetivo de qual
quer empresa desse porte", explica. 

O economista acrescenta que, até o momento, a única via 
legal implementada pelo governo para que as empresas pos
sam ter acesso a dólares é por meio de emissões de bônus da 
PDVSA (Petróleos de Venezuela), que são pequenas e escas
sas. Sob esse aspecto, segundo Puente, é urgente que o gover
no gere outro tipo de mecanismo. "Cedo ou tarde, as grandes 
empresas deixarão de operar no país", afirma. 

A Colgate-Palmolive, no entanto, nega veementemente 
essa hipótese. "A Colgate está no mercado da Venezuela há 
décadas, e a filial venezuelana tem um sólido histórico de 
crescimento, tanto em participação de mercado quanto em 
rentabilidade", assegura Skala. É essa alta rentabilidade e a 

solidez entre os consumidores o que, na opinião de Puente, 
mantém a empresa no país. A companhia acredita que os úl
timos resultados serão revertidos graças ao velho A B C das 
marcas de consumo de massa: lançar novos produtos, pro
movê-los com força por meio de publicidade e trabalhar nos 
pontos de venda. "Continuamos com nossos planos de au
mentar o investimento em publicidade, o que deve impul
sionar nosso crescimento em todo o mundo", afirmou Ian 
Cook, presidente e executivo-chefe da Colgate-Palmolive, 
ao apresentar os resultados financeiros de 2010. 

MARKETING 101 
"A Colgate tem ampla experiência na América Latina", 
afirma Justin Skala, assegurando que o sucesso da empresa 
na região, onde está desde 1925, não obedece apenas a um 
posicionamento forte em termos de marca. "O comércio 
varejista é variado e complexo em toda a região. Mas, com 
nossa longa experiência neste mercado, desenvolvemos uma 
capacidade de obter sucesso em cada segmento do comércio: 
hipermercados, supermercados e farmácias", aponta. 

A empresa atua em meio aos va
rejistas para comunicar os benefícios 
de seus produtos. Na Guatemala, por 
exemplo, foram instalados estandes em 
diferentes lojas para mostrar aos com
pradores as qualidades do sabonete 
Palmolive Nutri. "Essa ação, e outras 
similares, fortaleceram a liderança da 
Colgate no mercado de sabonetes em 
barra", assegura Skala. 

Além das promoções no comércio 
varejista, a empresa realiza campa
nhas sociais para fidelizar os clientes 
desde a infância. A campanha "Sorri

sos brilhantes, brilhantes futuros", por exemplo, busca en
sinar às crianças a importância dos bons hábitos de higiene 
bucal. O programa está ativo em 18 países e atingiu 40 mi
lhões de crianças entre 2005 e 2010. 

Será suficiente para manter a liderança? "Nos últimos 
anos, o comportamento do consumidor em âmbito mun
dial sofreu mudanças relevantes", afirma Mayorline Agui
lera, da Deloitte Chile. "Estamos expostos às recessões eco
nômicas, à inflação pela alta dos preços, à falta de água e às 
catástrofes naturais." 

Além disso, os consumidores estão mais bem informa
dos e conectados. "Um produto que é a sensação em deter
minado momento pode desaparecer por conta de opiniões 
desfavoráveis em redes sociais", ressalta. A Colgate sabe bem 
disso. Há quatro anos, esteve na mira dos consumidores eu
ropeus por testar produtos em animais. O protesto teve direi
to a grupos organizados contra a empresa no MySpace, que 
chegaram a ter algumas dezenas de seguidores e incomodar 
a gigante. Mas, desde então, apenas sorrisos. 
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