
Pouco mais de uma década atrás, a Kim
berly-Clark Brasil estava ameaçada. Com 
problemas de gestão e então uma empresa 
de médio porte, não tinha lucro. Hoje, é a ter
ceira maior operação da corporação, respon
dendo por 5% a 6% dos negócios mundiais, 
e alvo de benchmarking pelas outras subsi
diárias. Por trás da virada de jogo, um nome: 
o do executivo João Luiz Damato. Desde que 
ele assumiu sua presidência, em 2002, até 
2012, o faturamento da empresa cresceu 5,5 
vezes, o lucro bruto, oito vezes, e o lucro ope
racional, 40 vezes -em dólares. 

Em entrevista exclusiva a HSM Manage
ment, Damato mostra o raciocínio de gestão 
que levou a esse desempenho. A meta da lide
rança permanente em cada categoria de pro
dutos exige uma estratégia flexível o suficiente 
para, se preciso, virar o jogo e inovação, muito 
voltada para a sustentabilidade. A proposta de 
basear-se em uma cultura de confiança inclui 
dar autonomia de decisão às pessoas e pode 
contrariar o formato de multinacional mais 
conhecido, bastante hierárquico e estruturado. 

A Kim berly-Clark é percebida como uma po
tência mundial em sustentabilidade e orien
tação para pessoas, mas, ainda assim, a 
subsidiária brasileira parece destacar-se na 
rede. Por quê? 
Acho que foi muito marcante nossa virada, 
apoiada em uma cultura de confiança que 
gerou engajamento nas pessoas [leia o es
tudo de caso na página 30]. Mas creio que, 
de modo geral, fazemos várias coisas bem 
diferenciadas. Um exemplo é nossa inova
ção organizacional. Criamos miniempresas 
dentro do Brasil para cobrir as regiões como 
se fossem países: Norte/Nordeste, Centro e 
São Paulo/Sul. Isso nos leva a atender me
lhor consumidores e clientes de varejo, fo
cando o que importa localmente. 

Outro exemplo é a inovação de produto, no 
caso, o papel higiênico Neve Naturali Com
pacto, que agora está rodando todo o mundo 
K-C. O Neve Naturali tinha sido o primeiro 
grande produto sustentável da K-C no Bra
sil, mas o compactamos para que coubes
sem 19% mais produtos no mesmo cami
nhão. Como a celulose tem o que chamamos 
de memória, basta o consumidor desempa
cotá-lo que ele fica redondinho de novo. 

Isso economizou espaço no caminhão, 
nos pontos de venda -que às vezes devol
viam produtos por falta de espaço para 
estocagem- e nos depósitos de nossa 
companhia -milhões de rolos ocupavam 
quase um CD [centro de distribuição] in
teiro. Economizou espaço também para os 
consumidores, muitos deles moradores de 
apartamentos pequenos. E economizou o 
plástico da embalagem. Fizemos o produto 
instigados por um de nossos grandes clien
tes, o Walmart. 

Foi sustentabilidade sob encomenda... Até 
que ponto a sustentabilidade influencia as 
decisões? 
Ela baliza todo o nosso pensamento. Por 
exemplo, quando fomos definir o local des
sa última planta, fazia todo o sentido deixá-
-la em São Paulo, onde já havia duas fábri
cas -que podiam até ser ampliadas-, mas 
preferimos instalá-la na Bahia, porque lá 
economizaríamos 7,3 mil toneladas de C0 2 

ao ano emitidas com transporte, uma vez 
que serviríamos o mercado local a partir 
de um ponto de produção mais próximo. 

Todos os produtos vão pelo caminho do Neve? 
Estamos correndo para fazer isso. Agora 
mesmo, em nosso pacote de fraldas, co
locamos mais tensão para compactá-lo 
e vamos continuar a investir nessa com-
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pactação, mas cada marca seguirá na velocidade 
possível e exequível, conforme planejado. 

Muitas empresas falam em sustentabilidade, mas 
fazem greenwashing. Vocês se preocupam em não 
ser percebidos desse modo? 
Temos uma auditoria interna que classifica nos
sas práticas em uma escala. Um produto com ín
dice 100 já é tido como ecológico -significativa
mente acima da média do mercado nos quesitos 
de sustentabilidade- e o Neve Naturali, por exem
plo, tem índice 240. 

A sustentabilidade já pode ser marketing suficiente 
para uma empresa no mundo atual ou ainda não? 
A prática mais sustentável melhora a imagem de 
uma empresa e a torna mais atraente para pes
soas e empresas conscientes, porém, por enquanto, 
mais com os clientes internos e os externos varejis
tas. Os consumidores finais talvez ainda não valo
rizem tanto esse compromisso, mas a mudança de 
mentalidade é questão de tempo. 

A fralda Turma da Mônica é uma marca bem bra
sileira. Mais recentemente, vocês desenvolveram 
a linha TMJ, ou Turma da Mônica Jovem, de pro
dutos pessoais para teens. Marcas brasileiras são 
uma tendência crescente para a K-C? 
Na verdade, temos muitas marcas nacionais desde 
sempre, frutos de aquisições: Turma da Mônica, 
Neve, Intimus... Vejo essa associação com a cultura 
brasileira como uma força importante; as marcas 
de produtos de consumo precisam ter cara global, 
mas reconhecimento local do consumidor. Vemos 
mais e mais o uso de personagens locais em cam
panhas de marcas internacionais. Essa importân
cia cultural explica o fato de que a linha TMJ, lan
çada no início deste ano, já é um sucesso. 

A tendência são mais marcas nacionais ou globais? 
Estamos vestindo nossas marcas com a qualidade e 
as cores globais para formar um conjunto harmôni
co com as marcas Kimberly-Clark vendidas em ou
tros países. Mas os nomes nacionais predominam. 

Falando em qualidade, há pouco tempo vocês fi
zeram recall de um produto Intimus. O mercado 
se assusta com isso? 
O mercado precisa saber que, sempre que houver 
algum risco de desconforto para o consumidor, se
remos os primeiros a anunciá-lo. Fizemos o recall 
nesse caso porque, na fabricação, feita no México, 
houve um problema: as pétalas dos aplicadores de 
absorventes internos foram cortadas um pouqui

nho além na ponta, o que poderia originar algum 
desconforto na colocação. Detectamos o problema 
e paramos de distribuir o produto imediatamente. 
No varejo, recolhemos tudo e fizemos a reposição. 
E, para proteger nossa consumidora, estamos tro
cando o que ela comprou, pois queremos que ela 
confie em nós e fique conosco a vida inteira. 

A K-C está há apenas 17 anos no Brasi l . Ela já tem 
toda a confiança do consumidor de que precisa? 
Não são só 17 anos construindo confiança, porque 
nossas marcas vêm dos Klabin, que estão em ativi
dade há cem anos, ou da Kenko, fundada na déca
da de 1980. Mantivemos e melhoramos essas mar
cas e as inovações foram logo percebidas. Toda vez 
que reconhece que aquela marca é um veículo de 
utilidades com que sonha, a pessoa deposita con
fiança nela. Ela só perde essa confiança e se desilu
de quando a marca a deixa na mão, como quando 
ocorre um problema muito sério e a empresa não 
se responsabiliza por corrigi-lo. Vejo nesse recall 
de Intimus um processo de construção de confian
ça, acima de tudo. 

Isso tem a ver com a mesma confiança que nor
teou a virada da Kimberly-Clark no Brasil com 
seus funcionários... 
Sim. Não é simples fazer uma empresa com sérias 
dificuldades virar uma pop star no mundo de uma 
multinacional como a K-C, e fizemos isso com base 
na confiança. 

Por que confiança? Toda a lógica de recursos hu
manos de vocês se apoia nisso? 
Em primeiro lugar, confiança reduz o custo da 
transação: é muito bom confiar mais, porque re
duz o número de reuniões, telefonemas e tempo 
gasto; tudo é feito com simplicidade. Em segun
do, descobrimos também que grupos que con
fiam em sua gestão tendem a se dispersar menos, 
porque vão direto ao ponto nas coisas e, assim, 
têm desempenho melhor. 

Eu diria que, em nossa política de recursos hu
manos, existem duas peças muito importantes: a 
confiança e o talento. A fim de que haja confian
ça, damos um norte claro para onde as pessoas 
devem caminhar, oferecemos a elas capacitação 
a ponto de desenvolverem suas tarefas bem e da
mos palco para que apareçam e sejam reconhe
cidas. Quanto ao talento, agora estamos nos es
forçando para construir um grupo cada vez mais 
talentoso. Trazemos do mercado pessoas qualifi
cadas e de bons valores, e as apoiamos. Assim, 
elas melhoram o talento grupai. 
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O que são bons valores para a K-C Brasil? 
São vários, mas destaco integridade, trabalho em 
time, paixão pelo que fazemos e comprometi
mento com o consumidor. Nossa lógica é selecio
nar a pessoa com base nos valores e promovê-la 
pelo desempenho. 

Por que são tantos funcionários (30%) jovens? 
Acho que isso se deve ao fato de não termos mui
tos níveis hierárquicos. Delegamos responsabili
dades relativamente cedo -ganha-se importância 
já no primeiro cargo- e há muitas oportunidades 
de fazer carreira. Uma pesquisa nos mostrou que, 
em nossos quadros, 65% das pessoas estão atrás de 
oportunidades de carreira e grande parte destas é 
bastante jovem. 

Além de incorporarmos, todos os anos, uma 
massa de 100 estagiários e os formarmos, ofere
cemos programas para quem deseja estudar mais 
-distribuímos 120 bolsas de estudo por ano, em 
nível universitário, e patrocinamos cursos de in
glês e espanhol-, e isso retém particularmente os 
mais jovens. 

Aos mais novos também gostamos de propor
cionar a oportunidade de trabalhar em outro país 
por um período, o que aumenta as chances de pro
moção; recentemente uma moça nossa foi para a 
Austrália e, quando voltou, tornou-se líder. 

Vocês não têm muitos níveis hierárquicos? 
Sim, mas não tantos quanto o que vemos por aí: 
temos os diretores, os gerentes e os colaboradores 
individuais. E, acima de tudo, está o líder da orga
nização. É um desenho um pouco mais achatado 

até do que o das unidades K-C pelo mundo. Em 
nossas fábricas, é mais achatado ainda: decidimos 
utilizar grupos semiautônomos que se autorregu-
lam, sem supervisão. Regem-se por KPIs [indica-
dores-chave de performance, na sigla em inglês], 
ou seja, têm de fazer entregas com determinada 
qualidade, determinado custo, sem acidentes e por 
aí vai. E funciona muito bem. É mais uma faceta 
da confiança. 

O projeto-piloto de home off ice que a K-C Brasil de
senvolveu em 2012 atraiu os jovens? Esse é o futu
ro, em sua opinião? 
Acho que é o futuro, sim, sobretudo em grandes 
centros, tanto que estamos dando continuidade ao 
projeto: o colaborador escolhe um dia na semana 
para trabalhar a partir de casa. Só não encontra
mos solução ainda para incluir, nesse programa, o 
pessoal de produção, que tem de estar na frente da 
máquina, e o de distribuição. 

A Kimberly-Clark cresceu por aquisições até ago
ra. Como crescerá na segunda década? 
Eu diria que a primeira década foi a do entendi
mento do mercado e da consolidação. Na segunda 
década é que o foco será expansão para valer. Daí 
abrirmos nossa nova fábrica na Bahia e um novo 
centro de distribuição no Nordeste. 

Com o ritmo de crescimento de vendas atual, 
em um prazo relativamente curto, de três a cin
co anos, vamos poder pensar em coisas grandes e 
novas para a companhia no Brasil: novos pontos 
de produção e de distribuição, maior equipe, mais 
marcas. O Brasil é um continente com 200 milhões 
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de habitantes que não vão fugir ao consumo de 
nossas categorias, porque o que fabricamos é o que 
dá normalidade e dignidade ao usuário. 

Como é a estratégia de vocês? Ela é feita com auto
nomia em relação à matriz? 
Nosso plano permanente é ser líder em cada cate
goria que operamos e, para tanto, sempre temos de 
propiciar ao mercado o contato com nossas mar
cas. Essa meta nos força a modificar a realidade 
hoje, amanhã, daqui a um mês, a um ano, a quatro 
e oito anos. Nesse tipo de estratégia, não podemos 
parar de tomar decisões ou de agir. 

Utilizamos um planejamento chamado "Vi
sion Driven Strategy" [estratégia orientada pela 
visão], em que, a partir do sonho, traçamos pla
nos ultra-ambiciosos para o futuro. A cada três 
meses, apresento os progressos desses planos 
para a equipe; a cada seis meses, paro a compa
nhia toda por meio dia para falar detalhadamente 
disso. Aqui a estratégia não é separada da execu
ção; quem executa sabe tanto quanto o líder so
bre a estratégia, e é isso que nos faz andar juntos, 
sem dispersão. 

Sobre se temos autonomia para fazer a estraté
gia? Sim. Até porque a cultura da K-C é muito sim
ples em suas raízes do Meio-Oeste norte-america
no. Não tem a vaidade das multinacionais. 

Com o sr. enxerga a importância da tecnologia para 
o tipo de negócio da K-C? 
Temos cinco pontos de produção e cinco de ex
pedição, possuímos 350 itens de vendas e 2 mil 
clientes ativos por mês, atendemos cerca de 
2 mi l cidades no Brasil. Então, a tecnologia da 
informação é fundamental para que possamos 
conviver com essa complexidade: temos de mo
nitorar, por foto, cada fralda produzida, a uma 
velocidade absurda. 

Quanto à tecnologia de produção, temos máqui
nas proprietárias em nossas fábricas, que só nós 
possuímos no mundo. Nos últimos seis anos, te
mos investido muito em tecnologia de produção. 
Para ficar no jogo, é preciso investir muito nessa 
indústria. Não se consegue parar de investir e con
tinuar indo bem. 

Para o médio e longo prazos, novas tecnolo
gias, do tipo nanotecnologia, deverão nos aju
dar a fazer avanços hoje impensáveis; estamos 
estudando isso. Por exemplo, poderemos fazer 
um protetor íntimo que reconheça que a mulher 
está grávida -com uma interação química, sei lá. 
Acredito que a tecnologia será mais e mais deci
siva na inovação. 

Para terminar, qual é a real importância da subsi
diária brasileira para a companhia global? 
A importância é muito grande em termos de 
inovação de produto: o sistema para recém-nas
cidos com lenços umedecidos, espuma e fralda 
só existe aqui; nossa linha profissional, com dis-
pensers e produtos em rolo para bares e restau
rantes, foi desenvolvida aqui e é exportada para 
a Rimberly mundial. 

Na inovação sistêmica, nós nos tornamos refe
rência graças ao sistema de informação que desen
volvemos aqui, chamado Tempos. Ele nos informa 
em tempo real a performance de tudo -basta um 
duplo clique e as telas vão ficando amarelas, ver
melhas ou verdes, indicando se a performance 
anda boa ou ficou aquém. E agora está sendo ex
portado para outras unidades mundiais. 

Somos reconhecidos ainda por inovar no siste
ma comercial, tendo grande sucesso ao pulverizar 
a linha B2B, a K-C Professional; nosso maior clien
te responde por cerca de 2% das vendas. Em venda 
direta, atendemos a quase 15 mil pedidos por mês. 

E, na parte gerencial, eu diria que influencia
mos a corporação inteira com nosso sistema de 
confiança na gestão, e o engajamento que vem 
disso, e com nossas práticas de recursos huma
nos em geral. Sentimos muito orgulho por todas 
essas influências, mas também aprendemos mui
to com os outros, é claro. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 6, ano 17, n. 101,  p. 24-29, nov. /dez. 2013.




