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Na sala de Peter Brabeck na se-
de da Nestlé em Vevey, uma pe-
quena cidade na região da Suíça
em que o francês é o idioma pre-
dominante, tem-se uma boa vi-
são do lago Geneva e dos picos
gelados dos Alpes.

É um cenário apropriado para
o principal executivo e presiden-
te designado do conselho de ad-
ministração da maior compa-
nhia de aumentos do mundo.
Mas também parece um mundo
distante dos protestos desenca-
deados no Reino Unido na sema-
na passada pela decisão da Nes-
tlé de mudar a embalagem do
seu popular confeito Smarties.

Após 67 anos sendo embala-
dos em tubos de papelão que
acabaram virando um símbolo,
as pastilhas de chocolate serão
vendidas em uma caixa com o
formato de um hexágono. É par-
te de uma remodelagem que, se
bem-sucedida, poderá ser esten-
dida para o mundo inteiro.

Protestos parecidos irrompe-
ram em 1999, quando a Nestlé
decidiu reinventar o Kit Kat, uma
das barras de chocolate mais ven-
didas no Reino Unido, dando-lhe
um formato mais corpulento.

A ligação do consumidor com
as embalagens de seus produtos
reforça o significado da identida-
de da marca e do marketing para
a Nestlé. Na verdade, Brabeck, 61,
está no lugar de Ed Marra, o mar-
keteiro mais graduado da com-
panhia, que pediu licença por
um longo período para se tratar
de uma doença grave.

O fato de a tarefa ter sido dele-
gada para cima na hierarquia do
grupo indica o quanto o marke-
ting e as marcas são importantes
para a Nestlé, que tem cerca de 8
mil produtos com até 20 mil va-
riantes e um orçamento anual de
marketing de US$ 2,5 bilhões.

"Somos uma companhia de
produtos de consumo de marca",
diz Brabeck. "O marketing é im-
portante porque é o motor do
crescimento e as marcas têm um
papel-chave nisso."

Ã operação de marketing é
parte de um império tão vasto
que, se fosse um país, sua receita
de US$ 65,5 bilhões no ano passa-
do o tornaria a 67- economia do
mundo — mais ou menos do ta-
manho da Síria. A empresa em-
prega cerca de 250 mil pessoas e
tem unidades em 80 países.

As marcas dão uma alavanca-
gem extra aos produtos Nestlé jun-
to aos consumidores, mas é seu
efeito sobre o equilíbrio de poder

junto a grupos varejistas interna-
cionais cada vez mais concentra-
dos que Brabeck mais preza.

"Dez anos atrás estávamos em
guerra com os varejistas. Mas eles
investiram em sistemas de distri-
buição caros, que reduziram os
preços e contribuíram para o cres-
cimento do nosso volume de ven-
das. Agora queremos ser parceiros,
e não fornecedores."

Estimulada pela compra da
Gillette pela Procter & Gamble
por US$ 57 bilhões, este mês,
uma visão está se disseminando
pelo mercado, de que grupos de
produtos de marca como a Nes-
tlé ou suas concorrentes ameri-
canas, sairão perdendo em con-
frontos com os grandes grupos
varejistas, sejam eles a Wal-Mart
ou redes de descontos européias
como a Aldi, da Alemanha.

Brabeck diz que a decisão de
alguns fabricantes de aumentos
e produtos de mercearia de se
tornarem fornecedores de gru-
pos varejistas produzindo mais
itens de marcas próprias é uma
admissão de fracasso. "Marcas
próprias são a declaração do fra-
casso do setor em criar valor."

Ele aceita que a concentração
no varejo é um fato, mas argu-
menta que o relacionamento
com os fornecedores não vai so-
frer na medida em que os varejis-
tas se tornarem maiores. Para
Brabeck, o crescimento de gru-
pos como Wal-Mart, Carrefour e
Tesco está ajudando os dois lados
— assim como os consumidores
- ao diminuir a complexidade
da distribuição, um dos maiores
fatores de custos do negócio.

O marketeiro mais graduado da

empresa é considerado muito im-
portante para fazer esses relacio-
namentos funcionarem. Sua posi-
ção tem três principais áreas de
responsabilidade, sendo que a bá-
sica é estar encarregado do que
chama "função geradora de de-
manda" —compreensão do consu-
midor, comunicações, promoções,
vendas e gerenciamento de canais
e relações com grupos varejistas.

Depois há a proteção da mar-
ca. Com um portfólio de produ-
tos gigante, a Nestlé obtém foco
por meio de seis marcas "guarda-
chuva" que usa para cobrir a
maior parte de suas atividades: a
Nestlé, que responde por 40% do
negócio, a Purina (de alimentos
para animais de estimação),
Maggi, Nescafé, Nestea e Buitoni.

Brabeck, ele mesmo um ex-
marketeiro, confessa que no pas-
sado se viu frustrado pelo papel
periférico do marketing e com a
falta de contabilidade que surge
em "organizações matrizes" onde
os gerentes com responsabilida-
des específicas se sobrepõem ao
gerenciamento local de mercado.

"Tínhamos o marketing de um
lado. Ele respondia por uma cer-
ta inovação, mas não era respon-
sável pelo desempenho do país.
Eles falavam de retorno sobre os
investimentos com propaganda,
ao invés de retorno sobre os in-
vestimentos nos negócios. Por
muito tempo o marketing foi
apenas uma parte do negócio."

Ele enfrentou o problema tor-
nando seu diretor de marketing
responsável pelas sete unidades
estratégicas de negócios da Nes-
tlé —laticínios, produtos de mer-
cearia, bebidas, sorvetes, aumen-

tos, aumentos para animais de es-
timação e serviços de aumentos.

Essas unidades estabelecem a
estratégia global de negócios e
são responsáveis pela pesquisa e
desenvolvimento, experiência de
produção e controle de sistemas.
Daí surge a estratégia regional de
negócios, que é por sua vez c
ponto de partida para as estraté-
gias para mercados locais.

Brabeck não gosta da idéia das
marcas globais. "Há sempre um
equilíbrio entre eficiência e efi-
cácia nas marcas globais", diz ele.
"A eficiência operacional vem de
nossas marcas guarda-chuva,
mas acreditamos que não existe
essa coisa de consumidor global,
especialmente num setor tão car-
regado psicológica e cultural-
mente como o de alimentos."

Como resultado, a Nestlé man-
tém a força de sua marca usando
o que ele chama de marcas locais
muito fortes, como a Rolo no Rei-
no Unido ou a Unha de produtos
de mercearia Rossyia na Rússia.

Além disso, as formulações de
produtos também variam de
mercado para mercado, refletin-
do os gostos locais. "Todos os dias
bilhões de consumidores têm a
oportunidade de escolher nossos
produtos. Eles somente vão esco-
lher nossos produtos se tivermos
respeito por eles. Isso significa
ter uma característica local", diz.

Por esse motivo, ele repudia a
noção de campanhas globais de
propaganda. "Já tentamos fazer
uma campanha mundial para o
Nescafé. No papel parecia efi-
ciente, mas foi um fiasco. Esse ti-
po de campanha, quando não é
irrelevante, é ofensiva."
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