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Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

P&G precisa voltar
a inovar e cobrar
mais por isso
Est rat é g i a
Lauren Coleman-Lochner e Carol
H y m ow i t z
Bloomberg Businessweek

Durante a maior parte de sua
história, a Procter & Gamble não
apenas lançou produtos, como
criou novas categorias: das pri-
meiras fraldas descartáveis pro-
duzidas em massa a kits Crest pa-
ra branqueamento dos dentes.
Essa é uma das razões pelas quais
a P&G tem mais de mil PhDs en-
tre os 8 mil funcionários em suas
26 unidades de inovação ao re-
dor do mundo. “A P&G é predo-
minantemente uma marca de
empresa científica”, diz Larry
Huston, ex-diretor de inovação
da P&G e atual diretor da 4inno,
uma empresa de consultoria.

Ultimamente, porém, tem havi-
do uma escassez de marcas pionei-
ras surgidas da maior empresa do
mundo no setor de produtos de
consumo. Seus gastos com pesqui-
sa e desenvolvimento no ano fiscal
de 2012, findo em 30 de junho, foi
de US$ 2,03 bilhões, ou 2,4% das
vendas, um montante igual ao do
ano anterior e abaixo dos 3% das
vendas em 2006. Os mais recentes
sucessos de faturamento desenvol-
vidos pela própria P&G — os dispo-
sitivos de limpeza Swiffer, os Crest
Whitestrips e os purificadores de
odor Febreze — foram todos lança-
dos há pelo menos uma década.
Peter Golder, professor da Tuck
School of Business do Dartmouth
College, diz: “A P&G baseia-se na
criação de novas categorias e a ino-
vação está em seu DNA, mas eles
precisam redescobrir isso.”

Redescobrir sua habilidade má-
gica para o desenvolvimento de
novos produtos é crucial porque a
estratégia de negócios da P&G tem
sido cobrar preços mais altos por
produtos de vanguarda. Um deter-

gente Tide líquido custa US$ 18 na
Target, por exemplo, ou seja, 20%
mais do que a marca da própria va-
rejista. Como os preços das com-
modities fizeram subir o custo de
produtos domésticos mais bási-
cos, os consumidores, com pouco
dinheiro no bolso, ainda podem
estar dispostos a pagar mais por
inovações verdadeiras, mas não
necessariamente pelo tipo de ex-
tensões de produtos e maquiagens
às quais a P&G tem recorrido.

Isso criou um desafio para CEO,
Bob McDonald, que por três vezes
reduziu as previsões de lucro des-
de janeiro. Ele está tentando cortar
US$ 10 bilhões em custos até 2016
e reverter as perdas de participa-
ção de mercado em categorias tão
importantes como detergentes,
nos EUA. McDonald está sob pres-
são do investidor William Ack-
man, que em julho assumiu uma
participação de US$ 1,8 bilhão na
P&G e poderá pressionar por mu-
danças de gestão. Os produtos de
grande vendagem “secaram um
p o u c o”, reconhece Bruce Brown,
diretor de tecnologia P&G.

Neste ano, McDonald reuniu
uma equipe de pesquisadores, ge-
rentes de marketing e altos execu-
tivos para traçar um curso de ino-
vação mais ousado. O grupo pas-
sou 10 semanas analisando novos
produtos em fase de seleção pela
P&G e elegendo as ideias mais pro-
missoras para desenvolvimento.
Mas a maioria não estará pronta
em pelo menos um ano.

A história de 175 anos da P&G,
está repleta de inovações de pro-
dutos de consumo, como o primei-
ro detergente sintético (Dreft, em
1933), o primeiro creme dental
com flúor (Crest, em 1955) e o pri-
meiros chips de batata empilhá-
veis (Pringles). Usualmente, os
pesquisadores aproveitam tecno-
logias já utilizadas em produtos da
P&G para produzir ideias inteira-

mente novas. Para o Crest Whites-
trips, lançado em 2002, eles adap-
taram métodos de branqueamen-
to da divisão de negócios de lavan-
deria da P&G, tecnologia de pelí-
culas de plástico da divisão de em-
balagens para alimentos e tecno-
logias de colas da divisão de papel.

Nos últimos anos, no entanto, a
fila potencial de produtos da em-
presa tem se concentrado princi-
palmente na “reformulação, e não
na invenção, de produtos”, diz Vic-
toria Collin, analista da Atlantic
Equities, em Londres. Entre eles,
estão os novos aromas de Tide para
os mercados do leste europeu e a
linha Mineral Natural de desodo-
rantes Secret. Como resultado, os
analistas dizem que a P&G perdeu
clientes nos EUA e em outros paí-
ses desenvolvidos, que passaram a
adquirir produtos mais baratos
produzidos por concorrentes co-
mo a Unilever, bem como marcas
próprias de varejistas.

Quando o ex-CEO, A. G. Lafley,
assumiu o cargo em 2000 procu-
rou acelerar o ritmo de desenvolvi-
mento de produtos mediante a co-
laboração com parceiros externos
que poderiam ajudar em tudo, de
embalagens ao design de produ-
tos. Trabalhar com pessoas de fora
permitiu à P&G ter acesso a algu-

mas tecnologias importantes, co-
mo um ingrediente redutor de ru-
gas produzido pela empresa fran-
cesa Sederma, que é usado em seu
Olay Regenerist, creme para a pele
que é um campeão de vendas.

Mas Lafley também descentrali-
zou as operações de P&D, tornan-
do os presidentes das unidade de
negócios responsáveis pelo desen-
volvimento de novos produtos.
Brown, o diretor de P&D, diz que
isso retardou, inadvertidamente,
as inovações, pelo fato de vincular
mais intimamente os gastos em
pesquisas aos objetivos de lucro
imediato. Entre 2003 e 2008, as
vendas de lançamentos encolheu à
metade. No momento em que Mc-
Donald tornou-se CEO, em 2009, o
número do que a empresa consi-
derava grande invenções de pro-
dutos caiu para uma média infe-
rior a seis por ano, à medida que os
diretores das unidades passaram a
focar resultados de curto prazo e
invenções menores, diz Brown.

McDonald, que reconheceu que
a atividade de P&De e da empresa
foi “i n a d e q u a d a” em alguns pro-
dutos e regiões, agora centralizou
entre 20% e 30% dos esforços de
pesquisa da P&G. Ele também no-
meou Jorge Mesquita, já no co-
mando das operações de cuidados

com animais de estimação e salga-
dinhos, para a chefia de criação de
novos negócios e da unidade de
inovações da P&G e atribuiu-lhe a
responsabilidade de coordenar os
lançamentos de produtos.

Uma área de foco são os produ-
tos de beleza, onde “perdemos
nosso rumo por um par de anos”,
diz Brown. Esses negócios, que in-
cluem desodorantes, cosméticos e
cuidados com os cabelos contri-
buíram com 24% dos US$ 83,7 bi-
lhões faturados pela P&G no ano
fiscal de 2012, ficou aquém de con-
correntes como a L’Oréal em lança-
mentos de produtos.

McDonald espera que os cortes
de custos liberem mais dinheiro
para o desenvolvimento de pro-
dutos. Mas o aperto obrigou a
P&G a fazer escolhas difíceis, mes-
mo ao não introduzir produtos
atraentes. Um exemplo: as verbas
de marketing do Olay, um novo
popular produto de depilação
drenou dinheiro de outros produ-
tos, “de modo que a operação bá-
sica de empresa perdeu mais do
que os ganhos proporcionados
pelo novo produto”, diz Brown.

Por seu turno, a Unilever diz ter
condições de lançar 10 novos
produtos em 60 países no mesmo
tempo que antes levava para in-

troduzi-los em apenas 10 países.
Suas recentes novidades incluem
um xampu anti-caspa Clear e um
desodorante Rexona que adota a
tecnologia proprietária Motion-
sense para ativar o produto quan-
do o usuário se move.

A Kimberly-Clark, fabricante de
fraldas Huggies, abriu centros de
pesquisa na Coreia do Sul e na Co-
lômbia e ampliou seu esforço de
P&D no primeiro semestre deste
ano em dois dígitos em relação ao
ano anterior. “Nossos negócios in-
ternacionais estão crescendo tão
rapidamente que a demanda por
inovação tem aumentado”, diz
Mark Buthman, diretor financeiro.

A P&G continua trazendo mui-
tos novos produtos ao mercado. O
relatório New Product Pacesetters,
da SymphonyIRI, que monitora as
principais inovações fora do setor
alimentício, mostrou que a P&G
detém um terço das 25 principais
no ano passado. E ao longo dos
anos a empresa adquiriu grandes
marcas, entre elas as linhas de cui-
dados com a pele Olay e SK-II, e a
Gillette. Mas produtos desenvolvi-
dos na própria companhia perma-
necem sendo o desafio. Huston, da
4inno: “É preciso estar constante-
mente criando inovações”. (Tradu -
ção de Sérgio Blum)

A l i m e n to s Companhia investe R$ 50 milhões em formato inédito de 1,350 litro para diminuir o preço da porção

Danone lança iogurte em garrafa PET
ANA PAULA PAIVA/VALOR

Lozano, presidente da Danone: investimento vai acelerar a partir de 2013

Daniele Madureira
De São Paulo

Ao lado do frango, o iogurte é
considerado símbolo do aumen-
to do poder de compra da popu-
lação. Nos últimos sete anos, a
demanda per capita continuou
em alta e deu um salto de 41%,
para 6,5 kg por pessoa em 2011.
Para a líder Danone, no entanto,
o brasileiro ainda encara o pro-
duto como “artigo de luxo”, nas
palavras do presidente da em-
presa no país, Mariano Lozano.
Por isso, a multinacional france-
sa, que já tem 30% do seu portfó-
lio formado por itens que cus-
tam menos de R$ 1, está empe-
nhada em tornar a categoria
mais acessível.

A fábrica da Danone em Poços
de Caldas (MG) está recebendo
investimentos de R$ 50 milhões
para iniciar a produção de um
formato inédito no país: a garra-
fa PET de 1,350 litro. Até agora, o
maior formato da Danone era o
da garrafa de 900 ml e, no merca-
do, quem apresentava a maior
embalagem era a V i g o r, com 1 li-
tro de iogurte. “Queremos ofere-
cer uma garrafa maior, a um cus-
to por porção menor”, afirmou
Lozano ao Va l o r .

A nova linha de produção vai
aumentar em 50% a capacidade de
fabricação de iogurtes líquidos da
Danone — cerca de metade do con-
sumo brasileiro está nos iogurtes
líquidos e, a outra metade, nos cre-
mosos. A fornecedora Graham Pa-
ckaging introduziu uma nova tec-
nologia de sopro de embalagens,
que passam a ser produzidas den-
tro da fábrica da Danone em Poços
de Caldas. Com o novo conceito, o
peso das embalagens é reduzido e,
consequentemente, há diminui-
ção das emissões de gás carbônico,
outra preocupação da multinacio-
nal, diz Lozano. Entre 2010 e 2012,
a Danone mundial se comprome-
teu a reduzir em 30% as emissões
de gases do efeito estufa. “O Brasil
já conseguiu reduzir em 35%”, diz.

No início de outubro, o primei-
ro produto em PET de 1,350 litro
será o Activia, com preço sugerido
entre R$ 8,49 e R$ 8,99. A porção de
100 ml da garrafa PET será até 14%
menor que o da embalagem de
900 ml do Activia. Com isso, Loza-
no espera fazer com que a média
de consumo no país vá bem além
de um iogurte por semana.

“Na Holanda, onde o consu-
mo é de praticamente um iogur-
te por dia, o índice é de 34 kg
per capita ao ano, mas mesmo

aqui perto, na Argentina, o índi-
ce é muito maior: 15 kg por pes-
soa ao ano”, diz Lozano, um ar-
gentino que está há 12 anos na
Danone e assumiu a direção da
empresa no Brasil há três anos,
depois de passar pelas subsidiá-
rias da Eslováquia e da África do
Sul. “Nosso ideal é que o iogurte
faça parte da cesta básica do
b r a s i l e i r o”, diz o executivo.

O Brasil é o quarto maior mer-
cado da multinacional, depois de
Estados Unidos, França e Espa-
nha. “Brincamos internamente
que, até 2015, seremos maiores
que a Espanha”, afirma Lozano,
ressaltando que o faturamento
da Danone no Brasil está a “algu -
mas poucas centenas de mi-
lhões” de distância da Espanha.
No país, afirma, a Danone não re-
gistra desaceleração nas vendas e
vem crescendo 15% ao ano.

Em 2012, o investimento em
bens de capital (capex) se mante-
ve igual ao de 2011 e 2010, em
torno de R$ 100 milhões. Mas, a
partir de 2013, esse montante de-
ve aumentar, afirma Lozano. “A
fábrica que inauguramos em
2010 no Ceará, em Maracanaú, já
está perto da capacidade total”,
diz o executivo. No mundo, a Da-
none é dona de 47 fábricas, duas

delas no Brasil. A de Poços de Cal-
das é a terceira maior do grupo,
só atrás de unidades industriais
do México e dos Estados Unidos.

Além de aumentar a capacidade
de Maracanaú, é possível que o au-
mento do capex da Danone em
2013 seja usado em novos produ-
tos. A empresa costuma fazer gran-
des lançamentos a cada dois anos.
Em 2009, a empresa presentou a
marca Actimel, quando passou a
disputar o segmento de leite fer-
mentado. Em 2011, foi a vez de
apresentar Densia, um iogurte
sem gordura que supre 50% das
necessidades diárias de cálcio.

Com as investidas, a Danone
procura diminuir a dependência
do o Activia, iogurte que garante
auxiliar no funcionamento regu-
lar do intestino e que se tornou o
carro-chefe da companhia no
país. Lozano afirma que essa me-
ta vem sendo cumprida. “Há qua-
tro anos, o Activia representava
50% das vendas, hoje, responde
por 30%”, diz o executivo.

O mercado de produtos lácteos
frescos (iogurtes, leite fermentado
e petit suisse) movimentou R$ 5 bi-
lhões no Brasil em 2011. Desse to-
tal, a participação da Danone é de
38%. A segunda colocada, Nestlé,
tem cerca de 19%, apurou o Va l o r .

No Brasil, empresa resiste ao grego, sucesso nos EUA
De São Paulo

A Danone investiu US$ 220,6
milhões em publicidade no ano
passado, segundo o Ibope. O mon-
tante a coloca entre os 40 maiores
anunciantes do país. Mas Mariano
Lozano, presidente da empresa no
Brasil, diz que gostaria de dividir
essa exposição com outros compe-
tidores. “Oitenta e cinco por cento
dos investimentos em mídia da ca-
tegoria iogurtes são feitos pela Da-

n o n e”, diz ele. “Quem entrar anun-
ciando qualquer produto será
bem-vindo, é um impulso para o
consumo da categoria”.

A rival Nestlé resolveu “ajudar ”.
Este mês, a fabricante levou ao ar
uma campanha nacional, pela Re -
de Globo, para anunciar o seu io-
gurte grego. A categoria foi inau-
gurada no país em julho, pela Nes-
tlé e pela V i g o r. As empresas ainda
não fornecem dados sobre o de-
sempenho do produto mas, se-

gundo a Nestlé, “superou as expec-
tativas”. Nos Estados Unidos, a
venda de iogurte grego representa
22,8% do consumo e já ultrapassou
a demanda por iogurte light.

Lozano desconversa quando o
assunto é lançar o iogurte grego
no Brasil. Nos EUA, a sua marca a
Dannon Oikos é a terceira em ven-
das do segmento. Segundo Loza-
no, trata-se de um produto 100%
proteína, sem gordura, diferente
das fórmulas lançadas no Brasil,

“que têm muita gordura”, alfineta.
A diretriz mundial da Danone

é fornecer produtos de apelo sau-
dável — por isso a empresa saiu
dos biscoitos em 2007, quando
vendeu a divisão para a Kraft.
Dois anos depois, em 2009, mor-
reu Daniel Carasso, filho do fun-
dador da Danone, aos 103 anos.
Seu segredo? Tomar um iogurte
por dia. O nome Danone foi ins-
pirado nele: na Catalunha, “Da -
non” é apelido de Daniel.(DM)

JAY LAPRETE/BLOOMBERG

Bob McDonald, CEO, da Procter & Gamble, reuniu equipes de pesquisadores e altos executivos para analisar e eleger as ideias mais promissoras
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 set. 2012, Empresas, p. B6.




