


A ascensão de Brasil,
Rússia, índia e China —
o chamado Bric — vai
incorporar ao mercado
um contingente de pessoas
que mudará o rumo
da economia mundial

José Roberto Caetano

ASIGLA BRIC — INICIAIS DE BRASIL, Rús-
sia, índia e China, os países que formam
o pelotão de elite das economias emer-
gentes — entrou apenas recentemente

para o jargão do mundo dos negócios. Mas daqui
para a frente será virtualmente impossível ignorar
seu significado para a economia global. O termo
foi concebido há três anos por uma equipe de pes-
quisadores do banco americano Goldman Sachs,
que descreveu num estudo os primeiros movimen-
tos do que deve se configurar como a mais impor-
tante transformação na ordem econômica mundial
nesta primeira metade do século 21. Baseados em
estimativas de evolução dos mercados, da produ-
ção e da demografia, os analistas do Goldman Sachs
prognosticaram que. no decorrer das próximas dé-
cadas, os quatro países líderes deverão ascender ao
topo do ranking das maiores economias do plane-
ta. Nessa trajetória, os desafiantes desbancarão
atuais potências, como o Japão e a Alemanha. Pe-
lo menos um dos quatro, a China, deverá ultrapas-
sar até mesmo os Estados Unidos e alcançar a lide-
rança económica do planeta. Se os pesquisadores
estiverem correios, os países do Bric deterão em pou-
cas décadas quatro das sete maiores economias do
globo. "Em breve o mundo será muito diferente do
que conhecemos hoje". diz Jím O'Neill, diretor de
pesquisas econômicas do Goldman Sachs. "Os ru-
mos dos negócios cada vez mais dependerão do su-
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cesso ou do fracasso desses quatro países."
Uma das mais espetaculares consequên-

cias da escalada dos Bric será a rápida
afluência de uma massa de novos consu-
midores em proporção inédita na história
dos negócios. Nos cálculos do Goldman
Sachs, já no período de 2005 a 2015, os
rendimentos de cerca de 800 milhões de
pessoas nos quatro países poderão cruzar
a marca de 3 000 dólares anuais, a linha
divisória para o patamar de consumo de
classe média. Considerando-se que há ho-
je no mundo cerca de 2 bilhões de pessoas
nessa faixa de renda, resulta que o fenó-
meno Bric pode fazer o mercado consumi-
dor global crescer quase 50% em apenas
dez anos. Na China, a mais bem-sucedida
das nações Bric, o número de pessoas ap-
tas a consumir pode ser multiplicado por
6 até 2015 — dos atuais 120 milhões pa-
ra 700 milhões. Na índia, o salto é de me-
nos de 20 milhões para cerca de 120 mi-
lhões de pessoas. O Brasil, atualmente com
60 milhões de habitantes nessa faixa de
renda, deve dobrar essa base. A Rússia já
conta com metade de sua população aci-
ma desse piso de renda e pode elevar a ou-
tra metade até 2015. Quando se observam
as projeções para a década seguinte — o
período entre 2015 e 2025 —, as estimati-
vas tornam-se ainda mais impressionantes.
Somados, os países do Bric poderão abri-
gar 1,8 bilhão de consumidores com ren-
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da superior a 3 000 dólares ao ano, dos
quais 200 milhões — a população atual de
Japão e Alemanha juntos — terão ganhos
anuais superiores a 15 000 dólares.

Fazer projeções é sempre um jogo ar-
riscado. Ainda é muito cedo para avaliar o
grau de acerto das previsões que se refe-
rem aos Bric. Mas, por ora, três dos qua-
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tro países não apenas estão corresponden-
do às expectativas como correm à frente
delas — a única decepção é o Brasil. No
seu conjunto, os Bric contribuíram nos úl-
timos cinco anos com mais da metade do
crescimento do produto global. No comér-
cio mundial, a participação conjunta dos
quatro países avança velozmente — cor-
responde hoje a 14%, o dobro da registra-
da em 2001. "Os Bric estão se saindo me-
lhor do que imaginávamos", diz O"Neill.
"A exceção do Brasil, a taxa de crescimen-
to desses países tem se mantido 2 pontos
percentuais acima do que prevíamos."

A inclusão de quase 1 bilhão de novos
consumidores no mercado em tão pouco
tempo deverá ter impacto explosivo sobre
a demanda de uma gama crescente de bens
e serviços. "Muitas pessoas que hoje não
ganham o suficiente para comprar um par
de sapatos vão começar a consumir", diz
Joydeep Mukherji, diretor do grupo de aná-
lise internacional da agência de classifica-
ção de riscos americana Standard and
Poor's. "Elas não poderão comprar carros
Mercedes-Benz, mas começarão a adqui-
rir bicicletas. TVs e aparelhos de som." É
essa possibilidade concreta de expansão de
vendas que tem inebriado investidores do
mundo todo. O consumo de aço dos qua-
tro países, atualmente em 143 milhões de
toneladas, deve atingir 450 milhões até
2010.O de petróleo deve crescer de 15 mi-

lhões para 20 milhões de
barris diários. Há hoje 700
milhões de usuários de tele-
fonia móvel nos Bric. Em
apenas cinco anos, deverão
ser quase 2 bilhões. "Os números são tão
impressionantes que muita gente demora
a acreditar que estão corretos", diz o con-
sultor Gustavo Zevallos, do Monitor Group.

Uma pequena mostra do potencial trans-
formador dos Bric já pôde ser vista nos úl-
timos anos pelo impacto do crescimento
chinês sobre inúmeros mercados. A de-
manda por minério de ferro, por exemplo,
produto necessário para sustentar o ritmo
de trabalho do maior canteiro de constru-
ção do mundo, elevou os preços e engor-
dou as receitas de empresas como a Vale
do Rio Doce — que lucrou 4,6 bilhões de
dólares em 2005.0 efeito se multiplica por
outras cadeias produtivas. A General Elec-
tric planeja triplicar no próximo ano a pro-
dução de locomotivas em sua unidade de
Contagem, em Minas Gerais. "À medida
que crescem as exportações, de minério da
Vale para a Ásia, aumenta a necessidade
de transporte e a oportunidade para ven-
dermos nossos equipamentos", diz Alexan-
dre Silva, presidente da GE no Brasil. Da-
qui para a frente, a força dos Bric será sen-
tida cada vez mais também em áreas co-
mo a de bens de consumo duráveis. A par-
ticipação na frota mundial de veículos, por

exemplo, ainda é da ordem de 11%. Mas
o mercado de automóveis já cresce acele-
radamente na China, onde todas as gran-
des montadoras instalaram fabricas. A fro-
ta chinesa de automóveis, inferior a 20 mi-
lhões de unidades, deve quadruplicar até
2015. No Brasil, o número de veículos em
circulação pode crescer pelo menos 70%
no período, para mais de 46 milhões.

Em larga medida, a força dos Bric pro-
vém da enorme fatia da população mundial
concentrada nos quatro países. Neles vivem
2,7 bilhões de habitantes, o equivalente a
40% da humanidade. A grande maioria des-
se contingente, claro, é chineses e indianos.
E são justamente a China e a índia os paí-
ses com as mais aceleradas taxas de cres-
cimento econômico. A China vem emba-
lada há mais de 25 anos por uma média
anual de 9% de expansão do produto inter-
no bruto (PIB). Há duas semanas, surpreen-
deu mais uma vez o mundo ao revelar que
cresceu 11,3% no segundo trimestre deste
ano. O PIB chinês, após uma revisão de mé-
todos feita recentemente, foi calculado em
2,3 trilhões de dólares em 2005. Superou o
da França e alcançou o quinto lugar no ran-
king global, no encalço do Reino Unido. A
projeção para a China é que chegará a 2050
com um PIB de quase 50 trilhões de dóla-
res, mais do que toda a riqueza produzida
hoje no mundo. A índia saiu do marasmo
no início dos anos 90, com uma onda de
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reformas liberalizantes, e atualmente se-
gue sua marcha a uma taxa de crescimen-
to anual de 7%. Até 2005, o país não apa-
receu na lista das 12 maiores economias
do mundo. Contudo, a previsão é que em
2025, com PIB de 3,6 trilhões de dólares,
estará na quinta posição e tomará impulso
para alcançar o terceiro lugar em 2050, com
27 trilhões de dólares.

Ambos os países encontraram manei-
ras de converter a imensidão populacional
— antes tida apenas como um problema
— numa espécie de motor de seu cresci-
mento. Com inesgotável fartura de mão-
de-obra barata, a China tornou-se a gran-
de fábrica do mundo, passando a produzir
a custos imbatíveis toda sorte de produtos
manufaturados, de têxteis e brinquedos a
computadores e bens de capital. Mas, co-

mo aconteceu anteriormente com o Japão
e a Coreia, a China já ultrapassou a fase de
ser apenas produtora de artigos baratos e
avança com desenvoltura cada vez maior
na seara da alta tecnologia. A Lenovo. que
comprou a divisão de PCs da IBM, e a Hu-
waei, concorrente que está dando cada vez
mais dor de cabeça à Cisco, são amostras
disso. A índia, por sua vez, despontou ocu-
pando espaço no setor de serviços de in-
formática, valendo-se de sua alta capaci-
dade de formar engenheiros e matemáti-
cos. Agora, o país começa a ganhar terre-
no também em setores industriais, como o
de remédios e o de automóveis. Ou seja,
além de gigantescos mercados, os países
do Bric são cada vez mais importantes tam-
bém como produtores. No setor do aço,
respondem por quase um terço do consu-

mo mundial e por 44% do volume de pro-
dução. A China tomou-se o país que mais
produz aço — mais de 300 milhões de to-
neladas por ano. E um grupo com sede na
Inglaterra, mas com origem e comando in-
diano, o Mittal, galgou a posição de maior
empresa do setor após definir a compra da
gigante europeia Arcelor.

Das quatro nações, Rússia e Brasil dis-
putam uma espécie de campeonato de se-
gunda divisão do bloco. Bem menos po-
pulosos, os dois devem ocupar posição de
destaque, mas vão ficar distantes de índia
e China — e. de certa forma, andarão a re-
boque dos gigantes da Ásia. A Rússia, com
suas reservas de petróleo e gás, já é uma
das principais fontes para atender ao au-
mento do consumo de energia dos chine-
ses. O Brasil participa de modo crescente
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como fornecedor de alimentos e de maté-
rias-primas. É o país que mais ganhou com
o aumento do intercâmbio com os outros
Bric — em 2005, essas trocas representa-
ram 8% do total do comércio exterior dos
quatro países, ante 5% no início da déca-
da. As exportações do agronegócio brasi-
leiro para a China, lideradas por soja e car-
ne de porco, cresceram 450% nos últimos
cinco anos, para 3 bilhões de dólares. "Uma
das coisas mais interessantes sobre os Bric
que não identificamos em 2003 é que a
Rússia e o Brasil estariam fornecendo os
produtos de que índia e China necessitam",
diz O'Neill. "Essa deve continuar a ser uma
vantagem estratégica na próxima década,
mas o Brasil precisa tomar cuidado para
não se tornar excessivamente dependente
da boa sorte das economias asiáticas."

A Sadia, maior produtora brasileira de
carnes, é um exemplo de como os ventos
de fora estão turbinando os negócios. Em
março deste ano, a empresa anunciou in-
vestimento de 70 milhões de dólares pa-
ra a abertura de sua primeira fábrica fora
do país. Não por acaso, a nova unidade
será montada na Rússia. "As exportações
para o mercado russo pegaram fogo de
2000 para cá e, hoje, o país é um de nos-
sos maiores compradores", afirma José
Augusto Lima de Sá, diretor comercial da
Sadia para mercados externos. Além da
investida na Rússia, a Sadia se movimen-

ta para aumentar a presença no mercado
chinês. "É o mais promissor do mundo,
sem dúvida", afirma Sá.

A possibilidade de criar sinergia entre
as operações dentro dos Bric é outra linha
de ação adotada pelas empresas para apro-
veitar o crescimento dos mercados. Há pou-
co mais de um ano. o grupo americano Na-
vistar International, um dos maiores do
mundo no ramo de motores diesel, adqui-
riu a alemã MWM. cuja principal base de
produção está no Brasil. Ao reforçar a atua-
ção no mercado brasileiro, a Navistar tem
como próximos alvos os demais membros
do Bric. A experiência da unidade brasi-
leira será fundamental nessa estratégia. Na
índia, o grupo começou no final de 2005
estabelecendo uma sociedade com a Ma-
hindra & Mahindra, uma das maiores do
setor automotivo daquele país. "Produzi-
remos no mercado indiano os mesmos mo-
tores fabricados para caminhões e ônibus
no Brasil", diz José Eduardo Luzzi, dire-
tor de vendas da MWM International. O
mesmo se aplica à China, onde o grupo de-
ve iniciar a produção de motores em 2009.
Lá. em alguns campos, o mercado já é dez
vezes superior ao brasileiro. Os números
enchem os olhos dos executivos e acionis-
tas das grandes empresas. "São mercados
suficientemente grandes e com demanda
tão forte que há espaço para todos", afir-
ma Luzzi. "Nem precisamos brigar tanto

com a concorrência por preços menores.
Mercados emergentes são instáveis por

natureza. Portanto, ninguém sabe dizer se
o fantástico crescimento demonstrado atual-
mente por China, índia e Rússia será ou
não sustentado. Afinal, o que não faltam
são problemas — seja o crescente desape-
go à democracia demonstrado pelo presi-
dente russo, Vladimir Putin, seja os enor-
mes danos causados ao meio ambiente chi-
nês, seja os recorrentes conflitos religiosos
na índia, dentre inúmeros outros. Também
o Brasil é considerado uma incógnita pe-
los analistas econômicos, especialmente
quanto à capacidade do país em lidar com
um setor público inflado e uma burocracia
que solapa o ambiente de negócios — e
conseguir mimetizar minimamente a pu-
jança demonstrada pelos parceiros de blo-
co. Imprevisibilidades à parte, o fato é que
o fenômeno Bric tem potencial transfor-
mador como poucos eventos na história do
capitalismo. "Não dá mais para ignorar es-
ses países", diz o indiano C.K. Prahalad,
um dos mais importantes pensadores de
administração da atualidade. "Estamos na
crista de uma revolução." •

Com reportagem de Angela Pimenta,
Carolina Meyer e Roberto Paduan

Leia entrevista com Jím O'NeÍII, do
Goldman Sachs, no Portal EXAME
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OS PAÍSES EMERGENTES NUNCA FO-

ram tão assediados pelas maio-
res empresas do mundo. Não
passa dia sem que planos am-

biciosos de investimentos apareçam no no-
ticiário de negócios. Recentemente, o gru-
po francês Accor anunciou ter reservado 2
bilhões de euros para a aquisição de em-
presas de serviços e a construção de hotéis
a fim de reforçar sua posição no Brasil, na
Rússia, na China e na índia — os Bric —
nos próximos quatro anos. Em fevereiro
passado, a Intel, maior fabricante mundial
de microprocessadores, lançou o World
Ahead ("Mundo à frente", em português),
um programa de inclusão digital de apoio
à produção de PCs baratos e acesso à in-
ternet sem fio que vai consumir 1 bilhão
de dólares. O objetivo é posicionar a em-

presa nos mercados emergentes. Para ace-
lerar sua expansão nos Bric, a americana
Microsoft e a holandesa Philips criaram
forças-tarefas e passaram a intensificar o
intercâmbio entre suas filiais. A ideia é que.
no balanço entre as similaridades e as di-
ferenças existentes nesses mercados, des-
ponte um denominador comum para a for-
mulação de novos modelos de negócios—
ainda que antípodas aos dos países desen-
volvidos — e produtos inovadores para
conquistar consumidores que. aos poucos,
descobrem o que é poder aquisitivo. É por
isso que executivos indianos e russos da
Microsoft acompanham passo a passo o
piloto de um projeto de venda de compu-
tador prè-pago em associação com a rede
de varejo Magazine Luiza, de Franca, no
interior de São Paulo. A suíça Nestlé testa

no Nordeste brasileiro um modelo regio-
nal de produção e marketíng que. se bem-
sucedido. pode vir a ser transplantado pa-
ra a China. A Philips do Brasil, que reagiu
aos desníveis de renda no país criando uma
segunda marca de eletroeletrônicos — al-
go inédito na corporação holandesa —, ex-
pôs sua receita a mais de uma centena de
executivos que, reunidos em Nova Délhi,
na índia, em março passado, delinearam
sua estratégia de atuação nos Bric.

Existe uma única e definitiva razão que
explica todo esse movimento. É a fase de
extraordinária transição experimentada nes-
tes tempos pelo capitalismo mundial, im-
pulsionada pelo fenômeno de migração de
consumo dos mercados ricos e maduros
para os promissores e desiguais emergen-
tes. De acordo com projeções de especia-
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listas, em dez anos esses mercados serão
responsáveis por 40% do crescimento da
produção mundial. Estar bem posicionado
neles, portanto, é algo visto como uma ques-
tão de sobrevivência no longo
prazo. Isso não significa que
consumidores de mercados
ricos serão ignorados daqui
para a frente. Mas. por mais
dinheiro que tenha, um ame-
ricano ou europeu não vai com-
prar mais um carro ou mais um
telefone celular apenas para sa-
tisfazer à indústria. Esses serão
mercados mantidos à base de ino-
vação — algo difícil, caro e arris-
cado. Teoricamente, o dinheiro
mais fácil virá de consumidores a
quem falta (quase) tudo,
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Como resultado disso, o que hoje se vê
é a maratona percorrida pela companhias
baseadas em países desenvolvidos para ga-
rantir seu futuro na nova geografia do con-

sumo. As empresas multinacionais
projetam colher 34% do fatura-
mento de vendas nos emergen-
tes até 2010, ante os 21 % atuais,

;m média. É verdade que algu-
mas delas já garantem nesses
mercados fatias até superio-
res de sua receita global. Des-
de o final da década passa-
da, 45% das vendas e qua-
se a metade do lucro ope-

Celular popular da
Nokia: vendas em alta
na China e na índia

racional da Colgate-Palmolive provêm de
suas operações na Ásia e na América La-
tina. Unilever. Coca-Cola, Nestlé e Gillet-
te também colhem nos mercados em de-
senvolvimento acima de um terço de sua
receita, com rentabilidade igual ou maior
do que nos maduros. Mas são exceções.
Segundo levantamento da consultoria
BCG, envolvendo mais de uma centena de
multinacionais, a maioria ainda não for-
mulou estratégias de longo prazo, carece
de organização e de recursos e tateia nes-
ses mercados aprendendo com seus erros
e acertos. Entre as novatas nesse proces-
so está a finlandesa Nokia, que. depois de
conquistar a liderança mundial nas ven-
das de celulares com aparelhos de design
avançado e dispositivos sofisticados, ago-
ra se volta para os consumidores da base
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Lafley, presidente da P&G (á dir.): visitas a supermercados e casas de consumidores

da pirâmide com sucessivos lançamentos
de modelos populares concebidos em seu
centro de pesquisa e desenvolvidos na Chi-
na. A Nokia atribuiu parte considerável do
crescimento de 43% nos lucros no segun-
do trimestre de 2006 — um recorde nos
últimos três anos — à aceleração das ven-
das de celulares mais baratos na China e
na índia. Sua estratégia é guiada pela pre-
visão de que metade do próximo bilhão de
assinantes de aparelhos móveis virá de paí-
ses emergentes. O perfil desses clientes—
acima de 70% serão compradores de ce-
lulares pré-pagos — é de gente com ape-
nas 5 dólares mensais para gastar com co-
municação móvel—menos da metade dos
gastos dos atuais usuários. "O grande de-
safio é baixar o custo total da telefonia pa-
ra o usuário sem perda de rentabilidade
para o negócio", diz Fernando Temi, pre-
sidente da filial brasileira da Nokia. Dian-
te disso, produzir aparelhos equipados com

funções de lanternas e relógios, em vez de
câmeras digitais, é só uma parte da tare-
fa. No Brasil, onde apenas 38% das clas-
ses D e E possuem celular, isso exigirá um
esforço hercúleo. O ritmo de crescimento
do número de assinantes de telefonia ce-
lular no Brasil diminuiu. É sinal de que as
operadoras estão privilegiando a rentabi-
lidade em suas operações em vez de cres-
cer sua base de clientes com subsídios e
promoções. Para atrair essa clientela, a No-
kia criou programas que permitem às ope-
radoras cobrar tarifas mais baixas fora dos
horários de pico. Também batalha para
massificar o sistema de recarga eletrônica
dos aparelhos em milhares de bares e ban-
cas de jornais, que venderiam frações de
tempo cada vez menores. Tal estratégia já
é usada em lojinhas de miudezas conhe-
cidas corno sari-sari nas Filipinas e paan-
wallas na índia, que representam um ter-
ço dos 6 milhões de varejistas indianos.

Compradora de computador pre-pago:

Foi essa lógica — pagar primeiro, uti-
lizar depois — que inspirou o projeto do
computador pré-pago concebido pela Mi-
crosoft com o Magazine Luiza. Ao alimen-
tar a máquina com créditos de hora de uso
— com programas liberados por uma se-
nha, até que somem o valor do aparelho —
, as 1 000 famílias envolvidas no teste do
projeto piloto proporcionam à Microsoft a
possibilidade de, pela primeira vez. reunir
informações confiáveis a respeito da fre-
quência de utilização. "Com elas. podere-
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Uma das 2 milhões de paanwallas, lojas indianas de miudezas: vendas de cigarros a eletrônicos

experiência brasileira

rnos simular o mo-
delo financeiro que
melhor se encaixa
no orçamento da
baixa renda", diz
Emilio Umeoka,
presidente da Mi-
crosoft do Brasil.
Conhecer na inti-
midade o estilo de

vida e as preferências que norteiam as com-
pras desse público é uma tarefa que não
dispensa as pesquisas formais, mas vai mui-
to além. Um dos adeptos mais fervorosos
dessa prática é o americano Alan Lafley,
presidente mundial da Procter & Gamble,
que se notabilizou por visitas a supermer-
cados e casas de consumidores, principal-
mente em viagens a países emergentes. O
mantra de que o cliente é quem deve ditar
a estratégia da companhia se espalhou ra-
pidamente pelos escalões da P&G e aju-

dou a jogar fermento nas vendas. Nos úl-
timos três anos, os volumes comercializa-
dos de suas marcas de detergente e pasta
dental mais do que dobraram na China e
na Rússia. Dos 16 maiores mercados mun-
diais da Procter & Gamble, dez estão lo-
calizados em países em desenvolvimento.

A decisão da Nestlé de dar a partida em
projetos regionais com o reforço de suas
operações no Nordeste foi lastreada não
por pesquisas formais, mas pelos relatos
de centenas de seus funcionários envolvi-
dos com o programa de educação alimen-
tar da companhia em comunidades caren-
tes. "Foi assim que descobrimos que as
classes de baixa renda não podem ser tra-
tadas como grupos homogêneos", diz Ivan
Zurita, presidente da Nestlé. "Os goianos,
por exemplo, têm hábitos que mais se as-
semelham aos dos sulistas do que aos dos
nordestinos." A decisão de eleger o Nor-
deste como piloto do projeto deveu-se ao

tamanho do desafio num mercado de for-
te competição de marcas regionais e maior
concentração de famílias de baixa renda.
Para eliminar custos de transporte, lançar
novidades exclusivas para a região e bai-
xar preços, a Nestlé está erguendo em Fei-
ra de Santana, na Bahia, uma fábrica orça-
da em 100 milhões de reais. As ações de
marketing e publicidade foram inteiramen-
te revisadas. A empresa passou a patroci-
nar festas juninas, entre outros eventos va-
lorizados na região. Embalagens de biscoi-
tos foram reduzidas. Promoções do tipo
"Leve 4 e pague 3'' foram eliminadas por
se mostrar ineficazes e substituídas por
ofertas com produtos mistos. O leite pas-
sou a ser oferecido também na versão re-
duzida de sache, assim como o Nescau e
o Dolca, o Nescafé local. E a lógica de aces-
so aos produtos de consumo popularizada
na índia. Metade dos volumes de detergen-
tes produzidos pela Unilever indiana é co-
mercializada nesse tipo de embalagem.

O pressuposto disso é que na região pre-
domina o hábito de compras pingadas em
varejinhos. Esse não é. de modo algum, um
fenômeno local. Por entender a importân-
cia estratégica das chamadas lojas de alta
frequência nos países emergentes, a P&G
conseguiu ampliar em 50% as vendas de
suas marcas nesses pontos-de-venda nos
últimos quatro anos. "Buscar novas rotas
de consumo frequente é a fórmula que per-
seguimos para crescer", diz Johnny Wei,
diretor da Nestlé no Nordeste. Ciente do
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peso do custo de transporte
para a baixa renda, o mais re-
cente canal, adotado também
na periferia paulistana, é o
sistema de venda porta a por-
ta de uma bolsa térmica com
leite, iogurte e sobremesas,
entre outros itens. Por cons-
tatar a preocupação com gas-
tos de energia de sua cliente-
la, a empresa planeja somar
à bolsa um sorvete líquido
para ser congelado próximo
do momento de consumo.
Com adaptações como essas,
a Nesllé vem atingindo resul-
tados surpreendentes. "No
ano passado, as vendas no
Nordeste cresceram em rit-
mo duas vezes superior ao da
companhia no Brasil", afir-
ma Wei. "E a região que ob-
tém hoje a maior taxa relati-
va de crescimento da Nestlé
no mundo."

Quem poderia imaginar,
poucos anos atrás, que uma
líder na produção de alimen-
tos para consumo de massa
um dia pudesse recorrer a es-
tratégias de venda mais co-
muns em remotas aldeias in-
dianas ou chinesas? Ou que
os maiores clientes globais
de uma gigante como a P&G seriam o con-
junto pulverizado de pequenas lojas do va-
rejo frequentadas por consumidores com
baixo ou médio poder de consumo? A ne-
cessidade de acelerar a expansão nos paí-
ses emergentes impõe soluções heterodo-
xas para as companhias e põe em xeque
mitos arraigados da globalização. Um de-
les — a tendência supostamente irrefreá-
vel de padronização de produtos mundo
afora—caiu por terra, como aponta o ca-
so emblemático da Ford na índia. De vol-
ta ao país que abandonara em meados dos
anos 50, a Ford lançou dez anos atrás no
mercado indiano o Escort, então um mo-
delo de sucesso na Europa. As vendas fo-
ram mornas. Foi então que a montadora
americana decidiu projetar um veículo sob
medida para a população local, o Ikon.
Seus engenheiros equiparam o carro com
um novo sistema hidráulico de embrea-
gem, reforçaram a carroceria para enfren-
tar altos níveis de poeira, umidade e o im-

Lançamento do Ford Ikon: carro sob medida para os indianos

Hotel da Accor, em Moscou: 2 bilhões de euros para os Bric

pacto de estradas esburacadas, instalaram
uma buzina potente, além de dotar a par-
te traseira com ar-condicionado. Tudo ao
gosto dos indianos. Decorridos dois anos
do lançamento, haviam sido comerciali-
zadas mais de 30 000 unidades do Ikon,
ante 6 000 do Escort. Transplantada para
o Brasil, a experiência indiana, que de-
mandou um mergulho em profundidade
no estilo de vida dos consumidores, foi
igualmente bem-sucedida com o lança-
mento do EcoSport. Projetado com tecno-
logia global e inovações locais, suas ven-
das ajudaram a Ford brasileira a sair de
um prejuízo de anos. Tanto o Ikon como
o EcoSport são produtos destinados à clas-
se média de países emergentes. Não é mui-
to diferente projetar bens duráveis para a
baixa renda. São consumidores até mais
exigentes em relação a certos quesitos de
qualidade. Foi com esse desafio — fazer
produtos de qualidade com preços mais
baixos — que a Philips do Brasil se con-

frontou em meados de 2003.
"Para atingir a meta de dupli-
car o faturamento a cada cinco
anos, precisávamos atender à
base da pirâmide de consumo",
diz Marcos Magalhães, presi-
dente da Philips. Foi criada uma
segunda marca, a Magnavox.
Sem tanta flexibilidade para re-
duzir custos de componentes,
a empresa inverteu a equação
e montou um modelo de logís-
tica econômico. As vendas pa-
ra os lojistas são feitas em car-
retas fechadas mediante enco-
mendas com até seis meses de
antecedência. O investimento
em publicidade para promover
os sete itens da linha de áudio
e vídeo é compartilhado com
os varejistas. "O que perdemos
na margem recuperamos em
economia de custos operacio-
nais", diz Paulo Ferraz, diretor
da Philips. Com isso foi possí-
vel oferecer ao consumidor pro-
dutos com preços entre 10% e
20%.inferiores aos similares
premium, Deu certo? No ano
passado, de acordo com Maga-
lhães, a Magnavox respondeu
por 8% do faturamento de 1,5
bilhão de dólares da filial da
Philips em 2005, sem roubar

vendas da marca-mãe.
A tendência de conceber produtos sob

medida para os clientes dos mercados emer-
gentes parece inevitável quando se obser-
vam os ganhos de escala que essa estraté-
gia proporciona. Três anos atrás, a ameri-
cana Whirlpool lançou a primeira lavado-
ra semi-automática destinada ao público
de baixa renda no Brasil, na China e na
índia. Trata-se do item mais desejado pe-
las brasileiras das classes C e D, conforme
apontam as pesquisas. Batizada de Ideale,
a máquina foi concebida no centro mun-
dial de desenvolvimento de lavadoras, em
Rio Claro, no interior de São Paulo. Ago-
ra surgiu uma concorrente. A mexicana
Mabe, associada à GE, prepara-se para lan-
çar um modelo similar que será vendido a
partir de 600 reais, preço 27% inferior, em
média, ao de uma lavadora tradicional. O
novo mundo do consumo ganha muscula-
tura competitiva com a opção preferencial
pela base da pirâmide. •
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