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CONSUMO

Nova geopolítica
Gigantes como Kraft, Unilever e P&G dão mais poder à  
administração de marketing dos países em desenvolvimento

Por Jack Neff, do Advertising Age

Converse a respeito do consumidor com 
executivos de alguma multinacional e 

a imagem que virá à mente não deve mais 
ser a de uma mãe residente em um bair-
ro nobre do Meio-Oeste americano, mas, 
provavelmente, da China, Índia ou Brasil.

Há um nítido contraste entre o cenário de 
aceleração do crescimento econômico, po-
pulacional e ascensão das classes médias nos 
países emergentes e o de estagnação e de-
cadência dos mesmos segmentos nos EUA.

Entretanto, os negócios e a estrutura 
administrativa de muitas empresas ain-
da estão muito concentrados neste país. 
À medida, porém, que as companhias vão 
se adaptando à nova conjuntura, essa si-
tuação começa a mudar.

No início do ano, a Kraft Foods resolveu 
a questão de forma objetiva, com um plano 
de cisão em duas sociedades distintas: uma 
voltada principalmente ao mercado ameri-
cano e às categorias de alimentos com cres-
cimento mais lento e a outra, ao setor de pe-
tiscos em todo o mundo, que apresenta um 
potencial muito maior nos mercados em 
desenvolvimento, em expansão acelerada.

Segundo alguns, para adaptar-se à am-
pliação de sua base de consumo fora dos 
Estados Unidos, a próxima a tomar me-
dida semelhante, ainda que não tão ra-
dical, deve ser a Procter & Gamble, cujo 
diretor-presidente, Bob McDonald, ali-
mentou as especulações a respeito de 
uma reestruturação na última divulga-
ção de resultados, em agosto:

“Acredito que não haja dúvidas de que, 
ao considerar os dias de hoje daqui a dez 
anos, os analistas se perguntarão se a atual  
administração tomou as medidas acerta-
das para transferir o centro de gravida-
de da empresa mais para a Ásia e a Áfri-
ca, onde as taxas de natalidade são mais 
elevadas e se formam mais famílias, e, 
com certeza, desempenhamos um papel 
fundamental nisso”, afirmou o executivo.

Essa declaração foi um dos fatores que 
levaram a Sanford C. Bernstein a aumen-
tar a nota da P&G, que, para a agência, es-
taria se preparando para enxugar uma es-
trutura que teria se tornado grande demais 
para o tamanho e a importância relativa do 
mercado consumidor americano, no qual, 
contudo, ainda se encontra muito concen-
trada. Conforme o analista Ali Dibadj, a re-
estruturação poderia chegar a um valor en-
tre US$ 2 bilhões e US$ 5 bilhões, além de 
exigir milhares de demissões.

Já para outros, o processo deverá atin-
gir proporções mais modestas e, segun-
do uma fonte bem informada sobre o as-
sunto, será bem menos amplo. É prová-
vel que a P&G transfira funcionários para 
mercados em desenvolvimento, embora 
oferecendo a muitos dos atuais executi-
vos a escolha de mudar-se ou não.

Dibadj aventou outra possibilidade: 
a venda de algumas divisões mais vol-
tadas aos EUA, tal como a de toalhas de 
papel, cuja presidência foi assumida no 

mercado consumidor. Nos dias atuais, 
55% das atividades da companhia estão 
nos mercados emergentes. A expectativa 
é de que esse percentual chegue a 75% 
até o final da década. Dessa forma, das 
oito novas regiões, que têm, para a Uni-
lever, mais ou menos o mesmo peso, seis 
constituem- se inteira ou principalmente 
de países em desenvolvimento.

Para as grandes corporações, como a 
Unilever e outras, a transferência do po-
der de consumo para esses locais é um 
processo de duas etapas, revelou Marc 
de Swaan Arons, presidente da consulto-
ria de marketing global Effective Brands. 
Em primeiro lugar, centraliza-se a admi-
nistração das marcas globais na matriz e 
simplifica- se a organização regional, sobre-
tudo nos mercados desenvolvidos, para se 
concentrar mais diretamente nas vendas, 
ações de marketing locais e “ativação” ou 
promoção, explicou. Após isso, Arons pre-
vê que se comece a transferir a adminis-
tração mundial das marcas para os locais 
onde se concentra a maior parte das ven-
das: nos mercados em desenvolvimento. 

Agências
No entanto, não são apenas as empresas 

que terão de se adaptar, afirmou Jim Sten-
gel, ex-diretor de marketing global da P&G 
e atualmente consultor. À medida que as 
companhias forem transferindo a admi-
nistração de marketing cada vez mais pa-
ra os países em desenvolvimento, as agên-
cias de publicidade e outras empresas do 
ramo terão que seguir o mesmo caminho; 
segundo Stengel, este grupo, em geral, es-
tá ficando para trás nesse sentido.

Tradução: antônio carlos da Silva

mês passado por Kirk Perry, que, há pou-
co tempo, conduziu um projeto ainda a 
ser implantado sobre a melhor forma de 
reestruturação para a P&G, o que alimen-
tou mais ainda os boatos. Um porta-voz 
da empresa negou-se a comentar o caso.

A recente reestruturação da Unilever, 

que descentralizou o grupo mundial que 
supervisiona desenvolvimento e publi-
cidade em mais categorias de produ-
tos, ao mesmo tempo que reorganizou 
as operações, que agora se dividem em 
oito regiões  cada uma abrangendo vários 
países, também visou a readequação ao 
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Campanha da Huggies, da Kimberley-Clark: foco na China, Índia, Brasil e outros emergentes
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1482, p. 25, 24 out. 2011.




