
A CHINESA LI & FUNG É O CASO MAIS EMBLEMÁTICO DA NOVA ERA
NOS NEGÓCIOS. ATENDE A ENCOMENDAS DE GRANDES REDES E
COORDENA 10 MIL FORNECEDORES - EMBORA VOCÊ NÃO A CONHEÇA

POR M A R C E L O COPPOLA FOTO MOA SITIBALDI

& Fung, então uma trading exportadora de roupas, brin-
quedos baratos e flores de plástico, fundada em 1906. Com
a bagagem de anos de estudo nos Estados Unidos, eles im-
puseram algumas condições. Queriam que a gestão da Li &
Fung fosse profissionalizada. A empresa era, até então, um
cabide de emprego para os parentes. Queriam também que
seu capital fosse aberto. Mais do que a necessidade de levan-
tar fundos, os irmãos Fung desejavam trazer a governança
e a responsabilidade corporativa. Era uma mudança e tan-
to para um negócio então de 66 anos. O pai cedeu à pressão
dos filhos. Afastou os agregados, implantou a meritocracia
e, em 1973, ofereceu ações da companhia na Bolsa de Hong
Kong. A atual Li & Fung tem muito pouco em comum com

REDES GLOBAIS
Como a colaboração pode fazer a diferença
Quem sabe trabalhar com uma ampla rede de
parceiros leva vantagem na economia global. As
empresas precisam descobrir, a cada instante,
quem oferece custos baixos, prazos curtos e
soluções inovadoras. Nessa nova era, uma roupa,
um brinquedo ou um equipamento eletrônico
são resultado da ação conjunta de vários
fornecedores, muitas vezes espalhados por
vários continentes. Na vanguarda desse
conceito estão as empresas que adotam uma
estratégia de negócios flexível e ágil. As
companhias asiáticas largaram na frente.
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a empresa que os irmãos encontraram no início da década
de 70, e que se limitava ao papel de intermediária de vendas
entre fabricantes locais e varejistas europeus e americanos.
Aos poucos, os dois irmãos implantaram um novo modelo
de negócio que a colocou na vanguarda da globalização e a
transformou em objeto de estudo nas escolas de negócios
da elite mundial. O que fizeram os Fung? Depois de dotar a
empresa com práticas modernas de gestão aprendidas em
Harvard, perceberam que a expansão do mercado global
abriria imensas possibilidades de crescimento. Passaram a
comercializar produtos de outros países asiáticos. Mas ain-
da não estavam satisfeitos. A par-
tir dos anos 80, descobriram que
podiam entregar encomendas
com custos e preços mais baratos
e mais velozmente se dividissem
a sua produção em várias etapas,
cada uma sob responsabilidade
de um fabricante, mesmo que esti-
vessem baseados em países mui-
tos distantes. Criaram assim uma
rede de fornecedores que ampliou
os limites do comércio global.

O modelo inovador da Li
& Fung baseia-se em uma sofis-
ticada inteligência organizacio-
nal. Se um cliente encomenda a
produção de 100 mil calças de
certo modelo e com determina-
das cores, a companhia escolhe
uma empresa para fornecer o fio,
outra para tecê-lo e uma terceira
para fazer o tingimento. Diferen-
tes fornecedores são encarrega-
dos da produção de zíperes e botões. O corte, a costura e o
acabamento são confiados a outras indústrias. São, no total,
mais de 10 mil fornecedores distribuídos em 40 países. O
mais impressionante é que, se o mesmo pedido for repetido
pouco depois, a Li & Fung fará uma nova seleção de forne-
cedores. Seus executivos se orgulham de nunca repetir a
cadeia de produção. Além disso, estimulam a interação en-
tre os parceiros, para que encontrem a melhor solução para
cada item da encomenda. A empresa construiu uma rede
de informação aberta aos fornecedores. Também cuida da
distribuição e de todas as etapas da logística. "A Li & Fung

VICTOR FUNG Professor da Harvard Business SchooJ, foi
convocado pela família nos anos 70 para tocar, com o irmão
William, a Li &Fung em HongKong. A dupla profissionalizou a
empresa, abriu seu capital e criou um novo modelo de negócio.
Chairman do grupo, está entre os dez mais ricos da China

consegue orquestrar essa rede complexa e flexível porque
detalha as especificações de cada item a ser produzido por
parceiro e deixa a decisão de como executar a tarefa por con-
ta de cada um", afirmam os consultores americanos John
Hagel e John Seely Brown, num estudo em que analisam o

sucesso da empresa. "Ao definir a
cor de um produto, por exemplo,
não diz como produzir essa cor."

FÁBRICA
SEM FUMAÇA

A melhor definição da Li
& Fung provém de seus contro-
ladores. Trata-se de uma fábrica
sem fumaça. Mas é também uma
fábrica sem nome. Os clientes
que vão às lojas comprar as suas
roupas, embaladas em grifes co-
nhecidas, nunca ouviram falar
da companhia dos irmãos Fung
e, portanto, não têm a menor idéia
de sua estratégica importância. A
Li & Fung foi responsável por 4%
dos volumes de roupas importa-
dos pelos Estados Unidos no ano
passado - o mercado americano
consome 70% das exportações
da Li & Fung, seguido pela Eu-

ropa, com 18%. É possível que, mesmo que continue a agir
nos bastidores do comércio mundial, a Li & Fung comece a
ficar mais conhecida do público comum. Seu desempenho
atinge cifras estratosféricas. Suas vendas globais saltaram
de US$ 3,2 bilhões em 2000 para US$ 8,7 bilhões no ano
passado. O lucro atingiu US$ 2,3 bilhões. Hoje a empresa
cuida da produção de roupas da Levi Strauss, dos tênis da
Reebok, de equipamentos da Canon e de brinquedos da Dis-
ney. A rede americana Wal-Mart é um de seus 350 clientes.
A companhia já tem 70 escritórios no mundo - o Brasil ain-
da está fora dessa geografia, apesar de redes de varejo, como

Muitos apontavam a internet como uma
ameaça à ti & Fung, mas a empresa soube
usar a rede alavancar seus negócios



a Riachuelo, trabalharem com a companhia chinesa. Com a
Li & Fung ganhando projeção mundial, seus controladores
passaram a ter visibilidade na mídia, apesar de avessos a en-
trevistas. No ano passado a revista.Forbes os colocou entre os
dez homens mais ricos da China, com uma fortuna avaliada
em US$ 4,3 bilhões cada um. Victor, de 61 anos, é o chair-
man do grupo e William, de 58, diretor de administração.

OS TRUNFOS DA LI & FUNG
A estrutura flexível da Li & Fung possibilita que

a companhia obtenha vantagens especialmente no mer-
cado de roupas, de onde provém o grosso de sua receita. A
empresa consegue fazer os pedidos"aos fornecedores num
período muito próximo ao das vendas ao consumidor final,
o que diminui os riscos de que seja surpreendida por uma
mudança brusca nos humores da moda, por exemplo. O re-
sultado é uma melhora na gestão de estoque dos varejistas e
menos encalhe. Agilidade é hoje uma das qualidades mais
admiradas no mercado da moda. A Zara, fabricante de rou-
pas espanhola, cresceu nos últimos 20 anos mundialmen-
te por colocar peças nas suas prateleiras quinzenalmente,
em vez de respeitar a tradição do setor de lançar coleções
apenas a cada primavera, verão, outono e inverno. São nu-
las as chances de seu cliente encontrar velharias nas lojas.

A flexibilidade da Li & Fung reduz também a vulne-
rabilidade aos mercados nacionais. Logo depois do atentado
de 11 de setembro, em Nova York, por exemplo, a companhia
transferiu a produção de países como o Paquistão, que pas-
saram a viver um ambiente político conturbado, para regiões
onde a rotina das fábricas não sofresse ameaças de paradas.

A complexa linha de montagem da Li & Fung fun-
ciona graças a sua estrutura descentralizada. A compa-
nhia foi dividida em cerca de 150 unidades que operam
como empresas independentes, cada uma responsável por
um grupo de clientes e por cada um de seus pedidos. Os
executivos que as comandam, poderosos dentro de seus
pequenos universos, são chamados na empresa de "os pe-
quenos John Waynes". "O que une a coisa toda são dois fa-
tores que levamos muito em consideração. Nosso sistema
de tecnologia da informação e nosso controle financeiro
são totalmente centralizados. Com esses elementos, po-
demos descentralizar todo o resto", escreveu Victor Fung
num artigo para a revista Focus, da consultoria Egon.

Uma das proezas da Li & Fung nos seus 101 anos de
existência, desde que foi fundada na cidade de Guangzhou, é
a capacidade de se reinventar à medida que o mundo muda
à sua volta. Quando, em 1949, os comunistas tomaram o
poder na China, a empresa se instalou em Hong Kong e
passou a vender os produtos feitos pelos empresários chi-
neses exilados na ilha. Décadas depois, o país se abriu para
o Ocidente e a companhia voltou a negociar com fornece-

dores do continente. Um de seus maiores desafios aconte-
ceu em meados dos anos 90, com o surgimento da internet.
Alguns analistas previam que a criação de um mercado
virtual planetário acabaria com os intermediários. Lojistas
poderiam comprar os seus produtos diretamente dos for-
necedores. O que era uma ameaça virou uma alavanca para
o crescimento da empresa. A internet facilitou e barateou a
comunicação com a sua rede de fornecedores. Por que, com
as novas tecnologias, os clientes da Li & Fung não a dispen-
sam e fazem seus pedidos diretamente aos fornecedores?
"Apesar de todos os avanços tecnológicos, não dá para dis;
pensar os serviços de quem conhece os fornecedores de per-
to e cobra pela qualidade de seus produtos", afirma Manoel
de Andrade e Silva Reis, professor de logística da Escola de
Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas.
"O sucesso da Li & Fung se deve muito à confiança que ela
conquistou entre seus clientes europeus e americanos", diz.

O modelo baseado em redes globais ignora as fron-
teiras nacionais. Na visão do professor Silva Reis, a Li &
Fung ainda não trabalha com fornecedores brasileiros por-
que o país e seus vizinhos, apesar da mão-de-obra barata,
ainda não se abriram para as possibilidades do comércio
mundial. "Somos muito fechados", afirma. "É um proble-
ma cultural que ainda levará um tempo para ser resolvido."
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Text Box
Fonte: época negócios: inspiração para inovar, n. 5, p. 86-89, jul. 2007.




