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Nos EUA, empresas que enxugaram durante o boom agora cortam preços. 'Parem de chorar, diz a GM'
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Com a economia americana trope-
çando em meados do ano passado, a
Kimberly-Clark Corp., maior fabrican-
te de fraldas descartáveis dos Estados
Unidos, recorreu a uma velha tática
para melhorar os lucros: tentou meter
um aumento de 5% no preço cortando o
número de fraldas em cada pacote de
suas Huggies.

Ao invés de mais lucro, porém, a
companhia teve uma dura lição de
como sua arqui-rival, a Procter &
Gamble Co., está explorando agressi-
vamente os tempos duros da economia
e socando seus concorrentes.

O presidente da Kimberly-Clark,
Thomas J. Falk, esperava que a vice-
líder P&G viesse como um aumento de
preços similar em suas Pampers, como
havia feito no passado. Mas quando
pacotes menores de Huggies chegavam
às prateleiras, a P&G botou as mãos em
seus gordos bolsos. Ela torrou seus
dólares promocionais para incentivar
os varejistas a cortar os preços de seus
maiores pacotes de Pampers ou pôr dis-
plays especiais. E ela aumentou bastan-
te os cupons de desconto que distribui.

A P&G tratou de salientar o maior
número de fraldas em seus pacotes de
fraldas, imprimindo neles a palavra
"Compare". Em algumas lojas, com-

pradores de Huggies até recebiam
cupons ao passar pelo caixa oferecendo
US$ 5 de desconto em sua próxima
compra de fraldas - da Pampers.

Para Falk, o surpreendente contra-
ataque foi "inédito e impensável". Ele
lamentou, dizendo que "nós não espe-
rávamos que eles fossem reduzir o
preço das Pampers em 15% por cinco
meses". A Kimberly-Clark foi forçada
a cancelar seu aumento de preços
antes que ele decolasse e correr para
igualar algumas das promoções da
P&G, espremendo suas margens de
lucro. Suas ações caíram 12% em um
dia, quando anunciou que seu lucro no
terceiro trimestre havia ficado abaixo
do esperado.

Meses mais tarde, as perspectivas
da Kimberly-Clark para crescimento
de vendas estão tão ruins que recente-
mente ela cortou suas metas de longo
prazo, essencialmente admitindo que
perdeu poder de fixar preços no merca-
do americano de fraldas.

Na P&G, o presidente A. G. Lafley
não acha que precisa se justificar:
"Nós temos uma filosofia e uma estra-
tégia", diz. "Em tempos difíceis, nós
construímos participação de mercado."

A P&G na semana passada aumen-
tou estimativas pela sétima vez em
oito trimestres quando elevou suas
projeções para lucros no primeiro tri-

mestre fiscal. A P&G disse que o pro-
gresso de seu volume de vendas em
geral e de sua fatia de mercado lidera-
ram o crescimento.

A P&G é só uma entre várias gran-
des empresas americanas que seguem
essa agressiva cartilha. Elas passa-
ram os anos de vacas gordas reestru-
turando suas operações, acumulando
caixa e fazendo aquisições. Tendo
entrado no período mais difícil maio-
res e mais magras do que eram antes,
essas empresas agora estão usando
sua nova musculatura para tirar negó-
cios da concorrência.

Veja o setor automobilístico. Em
recessões passadas, as três maiores
montadoras dos EUA tendiam a agir
em conjunto, oferecendo generosos
descontos mas geralmente mantendo
preços inalterados e simplesmente
absorvendo a queda no volume de ven-
das. Elas presumiam que consumido-
res endividados cortariam despesas
num período econômico ruim e que as
empresas só precisavam segurar as
pontas até a má fase passar.

Isso mudou. Pressionada por impor-
tados, a General Motors Corp. assediou
sem trégua os consumidores durante o
recente desaquecimento da economia
dos EUA com generosos descontos e
financiamento barato, num esforço
extremo para ganhar mercado da Ford



Motor Co. e da Chrysler, a parte ame-
ricana da alemã DaimlerChrysler AG.

Embora as rivais mais fracas
tenham sido forçadas a seguir essa
onda, elas viram seu faturamento e
margem de lucro perder bastante. O
lucro líquido da Ford caiu 27% no
segundo trimestre, quando incentivos
cada vez maiores aos consumidores
não conseguiram melhorar as vendas.
A DaimlerChrysler, por causa de seu
braço americano, disse que o lucro
líquido caiu 90% no segundo trimestre.
A GM levou suas pancadas também,
embora sua fatia de mercado tenha se
segurado melhor que a de suas rivais
americanas menores.

A GM também tem sido criticada
por prejudicar todo o setor. Mas numa
conferência do setor este ano, o dire-
tor-presidente da GM, Rick Wagoner,
rebateu: "Eu digo que é hora de parar
de chorar e jogar o jogo", disse.

Batalha similar está acontecendo
em microcomputadores, onde a Dell
Inc., apoiando-se em sua magra estru-
tura de custo, vem cortando preços
continuamente em seus PCs, num
esforço para ganhar mercado da arqui-
rival Hewlett-Packard Co.

Da mesma maneira, a Wal-Mart
Inc. vem usando sua estrutura menos
cara e logística eficiente para manter
preços baixos durante e depois da
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recessão e ganhar terreno na área de
supermercados - um setor em que ela
mal competia cinco anos atrás.

Isso contrasta com recessões ante-
riores, quando supermercados nos
EUA acostumaram-se a aumentar
preços para preservar parte dos
lucros. Desta vez, com a ameaça da
Wal-Mart, outras redes lutam para se
diferenciar de alguma maneira, mas
a um alto custo. Uma delas, a Kroger
Co., recentemente alertou que seus
lucros ficaram abaixo do esperado, o
que ela atribuiu a "condições de con-
corrência". Outras redes já divulga-
ram quedas de até 48% nos lucros tri-
mestrais este ano.


