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O QUE FICA E O QUE SOME

Matéria de capa

Com Nicolas Fischer, a empresa revê seu portfólio de higiene e
beleza para enxugar o número de marcas e se tornar mais rentável.

Em um ano, pelo menos metade delas deve deixar de existir

● Escolha das marcas
O processo de reestruturação
começa pelos produtos com maior
volume de negócios ou que tenham
maior potencial de crescimento no
momento, conforme pesquisas
feitas pela empresa.

● Cada qual com seu segmento
O posicionamento de cada marca será
redefinido. No primeiro time estarão as
marcas com potencial para serem líde-
res de mercado. A antigas serão renova-
das. A empresa também terá marcas
de preço competitivo, como Adocyl.

● Modernização
As marcas que ficarem serão moderni-
zadas. As demais serão simplesmente
descontinuadas ou absorvidas por ou-
tras. Toda produção está sendo transfe-
rida para Senador Canedo, em Goiás,
(E), onde já funcionam algumas linhas.

HYPERMARCAS
com menos marcas

Lílian Cunha

A Unilever está no Brasil há 83
anos e tem 25 marcas. A rival
Procter & Gamble, que chegou
aqui em 1988, trabalha com 31
marcas no varejo nacional. Mas
se você perguntar a algum execu-
tivo da Hypermarcas quantas
marcas de bens de consumo a
companhia tem, ele terá de fazer
as contas. Fundada em 2007 pe-
lo empresário goiano João Alves
Queiroz Filho – o Júnior –, a em-
presa viveu nos últimos anos
um ciclo de aquisições que fez
seu número de marcas de higie-
ne pessoal e beleza chegar a
mais de 100.

Em breve, porém, vai ser
mais fácil fazer essa conta. A
Hypermarcas está reduzindo
seu portfólio de marcas e produ-
tos. A empresa não confirma os
números, mas os planos são
chegar a 30 ou, no máximo, 40
marcas em um ano. O processo
começou em janeiro, com a con-
tratação do alemão Nicolas Fis-
cher. Depois de ter comandado
por seis anos a operação da Ni-
vea no Brasil, e com mais de
duas décadas de experiência
no setor de bens de consumo,
ele assumiu a presidência da
unidade de consumo da Hyper-
marcas, no lugar de Nelson Mel-
lo (agora em relações institu-
cionais).

Fischer é o homem encarrega-
do de avaliar cada uma das mar-
cas, decidir quais ficam, quais
deixam de existir e que caminho
as remanescentes vão seguir.
“Venho de uma empresa que ti-
nha uma marca só. Vivia sonhan-
do com uma segunda, mas a ma-
triz nunca deixava. Agora tenho
um campo vasto para traba-
lhar”, diz ele.

Embora tenha sido o embrião
da empresa, a divisão de consu-
mo foi perdendo espaço dentro
donegócio, à medida quea unida-
de farmacêutica crescia.A Hyper-
marcas começou como Assolan,
em 1996, com produtos que iam
de temperos a lã de aço. Hoje, es-
sa divisão responde por 44% da
receita,contra 56% vindos do seg-

mento de medicamentos.
Oque atrapalhou o desenvolvi-

mento da divisão de consumo, se-
gundo analistas, foi o crescimen-
to acelerado demais da compa-
nhia. “Em 2007, quando a Hyper-
marcas foi oficialmente criada, o
Júnior queria que a empresa, em
cinco anos, tivesse 50 marcas pa-
ra abrir o capital”, diz uma pes-
soapróxima ao empresário. “Por-
tanto, isso deveria estar aconte-
cendo agora, mas o ritmo acabou
sendo muito mais frenético.”

A Hypermarcas lançou ações
na bolsa em 2008. No mesmo
ano, a empresa fez cinco aquisi-
ções. Em 2009, mais quatro e,
no ano seguinte, dez. Em toda
sua história, foram 23 compras,
que somaram R$ 8,4 bilhões.

A origem e a expansão da em-
presa fundada por Júnior coinci-
dem com o período em que o
consumo brasileiro explodiu,
com o ganho de renda da popula-
ção. “A Hypermarcas se empol-
gou e saiu aceleradamente às
compras, mas acabou perdendo
o controle”, diz o analista Fer-
nando Labes, do banco J. Safra,
que agora vê com bons olhos a
reestruturação. “A empresa está
arrumando a casa e deve dimi-
nuir custos e elevar vendas, cres-
cendo a rentabilidade.”

O primeiro passo dessa faxina
aconteceu no fim de 2011. A em-
presa precisava vender ativos pa-
rareduzir adívida ao mesmo tem-

po que queria se concentrar em
mercados mais rentáveis, com
maior potencial de crescimento.

Esse raciocínio, levou a Hyper-
marcas a se desfazer das marcas e
fábricas de alimentos (Etti, Salsa-
retti) e de produtos de limpeza
(Assolan e Mat Inset). Os ativos
foram vendidos para a Flora, do
grupo JBS, e para a Química Am-
paro por R$ 445 milhões. Sem as
marcas de alimentos e de limpe-
za, o passo seguinte, era melho-
rar o desempenho dos produtos
de beleza e higiene pessoal.

“Esse é o meu desafio”, diz Fis-
cher. “Agrupando marcas, tere-
mos mais foco e aí mais sinergia.
Poderemos desenvolver nomes
mais fortes, otimizando o inves-
timento em marketing.”

Fischer diz isso porque man-
ter mais de 100 marcas custa
muito dinheiro e, sem investi-
mento, elas se enfraquecem.
“Ter no portfólio muitas marcas
que não giram não faz sentido ”,
diz Beto Almeida, diretor execu-
tivo da Interbrand, consultoria
que já teve a fabricante da linha
de produtos Bozzano entre seus
clientes.

No varejo, a percepção é de
que muitas das marcas da em-
presa não tinham um posicio-
namento claro. “Com tanta va-
riedade, é difícil focar em estra-
tégia. Muitos produtos começa-
ram a competir entre si”, afir-
ma um empresário do setor de
supermercados, que não quis
se identificar.

Processo. As marcas com
maior volume de negócios e
com mais potencial de cresci-
mento foram as primeiras a pas-
sar por uma revisão (leia abai-
xo). Uma delas é a linha de ab-
sorventes femininos. Hoje, a
Hypermarcas tem, nesse seg-
mento, quatro marcas: Miss
York, Única, Discreet e Si-
lhouette. A que vende mais é a
Única. Só que, como esse é um
nome muito comum, a empresa
apostou em Silhouette, que se-
rá relançada em outubro. As
duas marcas aparecerão juntas
na embalagem até que a consu-
midora de Única se familiarize

com o novo nome. Miss York e
Discreet deixam de existir.

“Algumas marcas menores
vão ser absorvidas, de forma gra-
dual”, admite Fischer. “Mas nes-
se processo, resgatamos o con-
sumidor. Por isso é importante
fazer uma boa administração da
transição das marcas”, afirma.

Em outros segmentos, a tare-
fa da Hypermarcas não é enxu-
gar marcas mas sim definir o
posicionamento de cada uma
delas. É o caso das fraldas infan-
tis. Hoje, a empresa está no
mercado com Pom Pom, Cre-
mer e Sapeka. A primeira atua-
rá como marca de primeira li-
nha; a segunda terá um posicio-
namento mais tradicional, já
que é um nome antigo no mer-
cado; e a terceira será a marca
de combate, que brigará no
mercado com preços baixos.

“Quando se tem muitas mar-
cas, e algumas no mesmo seg-
mento, é preciso ter muito cla-
ro qual é o papel de cada uma,
qual seu segmento de atuação,
com qual se deseja trabalhar e
quais as diferenças entre elas”,
explica Fischer.

A empresa tem ainda mais uma
frente de ação, que é tirar produ-
tos de linha. Isso já começou a ser
feito na marca de produtos den-
tais Sanifill, que já teve 180 itens
diferentes e foi reduzida à meta-
de. A mudança foi feita em julho e
já surtiu resultado. Agora com 90
itens, essa linha continua geran-
do o mesmo faturamento.

“O foco em um número me-
nor de marcas pode trazer
maior eficiência para a cadeia to-
da, de produção ao estoque e
também às vendas. Poderá au-
mentar a rentabilidade e reduzir
a necessidade de capital de gi-
ro”, afirma Daniela, da Ray-
mond James.

A própria Unilever, lembra a
analista, passou, em 1999, por
um megaprocesso de reestrutu-
ração de marcas. Mundialmen-
te, reduziu seu portfólio de 1,2
mil marcas para 400. “Todo
mundo enxuga, a Hypermarcas
também tinha que enxugar”,
diz a analista.
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Foco.
‘Quando se
tem muita
marca, é
preciso ter
claro o
papel de
cada uma’,
diz Nicolas
Fischer

● Empolgação

R$ 8,4 bi
foi o valor total das 23 aquisições
feitas pela Hypermarcas entre
2007 e 2011. A companhia com-
prou grandes empresas, como
Niasi, dos esmaltes Risqué. Mas
também adquiriu marcas peque-
nas, regionais, como Zene, Bia
Blanc e Eve.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 set. 2012, Negócios, p. N4.




