


reformas econômicas. Mais tarde, com o surgimento de um
segmento nobre do mercado, passou a vender maquinário
de alta qualidade para a iniciativa privada. Nunca buscou, no
entanto, estender os tentáculos para outros nichos. No início
da década de 2000, Komatsu, Hitachi, Daewoo e outras con-
correntes do Japão e da Coréia tinham invadido o mercado
intermediário com ferramentas e equipamentos de custo in-
ferior, mas, ainda assim, confiáveis. Paralelamente, uma leva
de empresas locais que até ali servia apenas a ponta menos
sofisticada do mercado se armava para enfrentar as grandes
do setor, produzindo e lançando máquinas próprias voltadas
diretamente à clientela mediana.

Como sugere a experiência da Caterpillar e de outras mul-
tinacionais, surge um novo — e crítico — campo de batalha

grandes mercados emergentes (Brasil e índia, por exemplo)
e, em última instância, para nações desenvolvidas. Diante
da parcela da China no crescimento econômico mundial (a
Goldman Sachs calcula que o país responderá por 36% do
aumento do PIB do planeta entre 2000 e 2030) e o papel
da China em preparar empresas para explorar oportunida-
des em outras zonas em desenvolvimento, fica patente que
empresas interessadas em triunfar em escala global terão de
vencer antes na China.

Nas páginas seguintes, vamos tratar da importância do
mercado chinês como ponta-de-lança. Discutiremos o salto
registrado na atividade do mercado intermediário nacional,
o momento certo para empresas multinacionais e chine-
ses entrarem nessa vibrante arena de crescimento (se é que

para quem deseja estabelecer, sustentar ou expandir a pre-
sença na China: é o segmento de mercado "bom o bastan-
te", reduto de produtos de desempenho satisfatório a preços
suficientemente baixos para atrair a nata da clientela inter-
mediária do país, que cresce a passos largos.

Professor em Harvard e autor de O Dilema da Inovação,
Clayton Christensen usa o termo "bom o bastante" para su-
gerir que uma empresa nova, ao conceber e lançar produtos
e serviços, não precisa necessariamente buscar a perfeição
para competir com nomes estabelecidos. A idéia pode ser
igualmente aplicada a empresas do mercado intermediário
na China que conseguiram roubar terreno das líderes ao
criar e lançar produtos suficientemente bons, capazes de
desbancar rivais mais nobres.

Visionárias, essas empresas (tanto multinacionais como
nacionais) estão fazendo mais do que conquistar share of
wallet e share of mind no mercado intermediário de rápido
crescimento da China — o que em si já é um feito. Estão, ain-
da, se preparando para competir mundialmente no futuro:
estão ganhando a escala, a tarimba e a capacitação neces-
sárias para exportar o que produzem na China para outros
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devem) e, mais importante ainda, como competir satisfato-
riamente no segmento bom o bastante. Como descobriram
a Caterpillar e outras estrangeiras, chegar à liderança do
mercado intermediário chinês não é fácil.

Oportunidade em evolução
Na China, a estrutura de mercados tem sido historicamen-
te simples. Situado no topo, um pequeno segmento nobre,
ou premium, é atendido por empresas estrangeiras; nele, as
margens são sólidas e o crescimento é acelerado. Na base,
um vasto segmento popular é atendido por fabricantes de
artigos indiferenciados e de baixa qualidade (entre 40% e
90% mais baratos do que os nobres) que em geral perdem
dinheiro — quando a contabilidade é correta. Entre os dois
está o segmento bom o bastante, em rápida expansão (veja
a divisão de um mercado específico no quadro "Estrutura do
mercado de televisores na China").

O mercado bom o bastante cresce na China por uma série
de motivos, incluindo transformações recentes em hábitos
de consumo e preferências do consumidor. Essas mudanças
vêm de duas direções: consumidores cuja renda sobe estão
abandonando os produtos populares que adquiriam até en-
tão. Ao mesmo tempo, consumidores de renda maior estão
migrando de marcas estrangeiras caras para alternativas na-
cionais mais baratas e de qualidade razoável. O mesmo vale
para trocas entre empresas, o mercado B2B.

Com isso, o mercado intermediário na China cresce a
um ritmo maior do que o dos segmentos nobre e popular.



Em certas categorias, o espaço bom o bastante já responde
por quase metade de todo o faturamento. De cada dez má-
quinas de lavar roupa e aparelhos de televisão hoje vendidos
no país, oito são de marcas boas o bastante. Não surpreende,
portanto, que a China — e, sobretudo, o mercado interme-
diário do país, com sua fartura de oportunidades — esteja
atraindo cada vez mais recursos e atenção de executivos de
multinacionais. É como disse recentemente ao Detroit News
Mark Bernhard, diretor financeiro da subsidiária da General
Motors em Xangai, o GM China Group: "Para que a GM con-
tinue a ser uma líder mundial do setor, precisamos liderar
também na China".

A estratégia da montadora na China personifica essa cren-
ça. A GM sempre deixou a desejar no segmento de compac-
tos. Contudo, a aquisição da combalida coreana Daewoo
Motor em 2002 permitiu à americana competir e, no final,
assumir uma posição de liderança na China. Com o acordo, a
GM foi capaz de desenvolver novos modelos por metade do
que teria gasto se tivesse criado os carros nas operações oci-
dentais. Hoje, veículos concebidos pela Daewoo representam
mais de 50% das vendas da GM na China, o segundo maior
mercado da montadora atualmente. Além disso, a GM está
usando esses veículos para competir com montadoras asiá-
ticas e vender compactos em mais de 150 mercados mundo
afora, da índia aos EUA.

A Colgate-Palmolive tomou rumo similar na China. Che-
gou no começo da década de 1990. Fez uma joint venture
com uma das maiores fabricantes de dentifrícios do país e,

uma década depois, comprou a líder chinesa do mercado
de escovas de dentes. Com isso, ganhou escala e alavancou
processos de produção para competir em outras partes do
mundo. A receita da Colgate no setor de higiene bucal na
China mais do que dobrou entre 1998 e 2005. Hoje, a empre-
sa exporta o que produz na China para 70 países.

Para multinacionais interessadas em explorar tais em-
preendimentos dentro e fora da China, o maior desafio vem
de concorrentes locais. No setor automotivo, por exemplo,
montadoras chinesas como Geely e Chery avançaram so-
bre a fatia de mercado de rivais ocidentais na China com
o lançamento de veículos suficientemente bons para o
consumo local. Hoje, várias dessas empresas começaram a
exibir veículos em feiras do automóvel nos EUA e na Euro-
pa, a comprar marcas ocidentais disponíveis e a exportar
veículos para outros mercados emergentes. É verdade que,
para elas, é dificílimo se adequar a normas de segurança e
emissão de poluentes — e montar a rede de distribuição
necessária para competir na Europa e na América do Norte.
Nenhuma empresa ocidental deveria, no entanto, subes-
timar a determinação das chinesas de achar saídas para
atingir padrões internacionais de qualidade e conquistar
presença global.

Fabricantes européias e norte-americanas de microondas,
televisores e eletrodomésticos de maior porte sabem mui-
to bem disso. Deixaram a China para empresas nacionais
barateiras na década de 1990 e, hoje, penam para competir
mundialmente contra essas mesmas marcas. A Haier, que



começou em 1984 com a produção de refrigeradores, virou
uma das marcas mais conhecidas da China e usou as van-
tagens de escala e o poderio manufatureiro, conquistados
a duras penas, para adentrar — e dominar — mercados no
exterior. Hoje, é uma das maiores fabricantes de geladeiras
do mundo e detém 8,3% do mercado mundial, altamente
fragmentado. Seus produtos são vendidos em mais de cem
mercados, incluindo EUA, África e Paquistão.

Naturalmente, a situação na China mudou. Empresas
locais estão usando o crescente mercado doméstico para
burilar a estratégia em casa antes de encarar o mundo. Lo-

de modo orgânico no espaço intermediário, comprar urna
empresa já atuante nesse mercado ou achar uma sócia boa
o bastante.

Em linhas gerais, competir no mercado bom o bastante
não é nem indispensável nem sensato para multinacionais
que atuam em segmentos nobres estáveis. Para uma empre-
sa dessas, o ideal é se ater a reduzir os custos e a inovar para
manter a posição premium, ou de nicho, e para sustentar
as margens. Um caso que estudamos foi o de um grande
fabricante de equipamentos de automação que sabiamen-
te decidiu ficar onde estava, no segmento nobre. Pesquisas

go, a multinacional precisa defender sua posição na China
não só para tirar proveito do crescimento econômico naque-
le mercado, mas para impedir concorrentes locais de vira-
rem uma ameaça em escala mundial. É no segmento bom
o bastante que multinacionais e empresas chinesas vão se
enfrentar — e é dele que surgirão empresas que vão liderar
mundo afora.

Entrada em cena
Uma coisa é reconhecer a importância do mercado inter-
mediário na China. Outra, totalmente distinta, é converter
a informação em, ação. O primeiro passo para sair vitorioso
da batalha pelo mercado bom o bastante na China é definir
quando — ou quando não — entrar na briga. Isso vai depen-
der da qualidade do segmento nobre. É um mercado que
continua crescendo? Ainda permite que a empresa obtenha
altos retornos? Ou o retorno está em queda? Outra coisa a
considerar é a posição de mercado de sua empresa: é a líder
ou ocupa um nicho? (veja o quadro "Sua empresa deve en-
trar no mercado intermediário?").

Empresas estrangeiras às voltas com essa decisão terão de
computar todos esses fatores e efetuar uma análise exaus-
tiva do mercado e de concorrentes — além de segmentar o
público e analisar detidamente suas necessidades. São, todos,
instrumentos clássicos de estratégia, mas aplicados, aqui, no
contexto de uma economia em rápida transformação que
talvez careça de dados históricos sobre participação de mer-
cado, preços e afins. Caberá a altos gerentes definir fatores
cruciais para o sucesso — do branding à precificação, passan-
do pela distribuição. Esse conhecimento embasará decisões
importantes sobre aquilo que a empresa deve fazer: crescer

de mercado sugeriam que sua clientela seguia disposta a
pagar mais pela confiabilidade, mesmo diante de várias al-
ternativas de custo inferior. A empresa seguiu investindo em
P&D, na esperança de diferenciar ainda mais seus produtos
daqueles produzidos por empresas locais. Ampliou a rede
de distribuição e serviços para garantir maior prontidão no
atendimento ao cliente e cortou custos com o uso de recur-
sos locais de produção.

Mas poucas multinacionais estão em posição tão favorável.
Se o crescimento no segmento nobre estiver desacelerando
e o retorno caindo, a multinacional terá de entrar no mer-
cado bom o bastante. Até empresas que, devido à forte po-
sição competitiva, a princípio evitam esse espaço interme-
diário deveriam volta e meia reconsiderar a decisão — para
se protegerem de novas ameaças por parte da concorrência.
De sua parte, empresas chinesas terão de investir no mer-
cado nobre à medida que a disputa no segmento inferior for
se acirrando.

Nossa pesquisa e nossa experiência sugerem que a em-
presa, ao contemplar a entrada no espaço bom o bastante,
adota uma de três táticas: grandes multinacionais do seg-
mento nobre atacam de cima. Para uma organização dessas,
a meta é reduzir o custo de produção, lançar produtos ou
serviços simplificados e ampliar a rede de distribuição sem
abrir mão de uma certa qualidade. Já empresas chinesas
atuantes na ponta inferior do mercado naturalmente des-
pontam de baixo. Sua meta é puxar o tapete de empresas
estabelecidas com o lançamento de opções de qualidade
razoável, mas preço muito inferior ao cobrado por produtos
nobres. Por último, multinacionais incapazes de derrubar o
custo à velocidade exigida, bem como empresas nacionais



com recursos, tecnologia e talentos insuficientes, compram
outras para disputar.

Cada lance desses traz uma série de dificuldades especí-
ficas. Para empresas de olho no mercado intermediário o
desafio é descobrir por que aquelas que vieram antes não
triunfaram nesse espaço — e como evitar as armadilhas que
as antecessoras enfrentaram. Vejamos em mais detalhe cada
abordagem dessas.

Atacar de cima
Seja no mercado de pasta de dente, seja no de equipamentos
de transmissão de força, empresas multinacionais dominam
o segmento nobre na China — que, embora pequeno, tem
altas margens e sempre foi o único no qual as estrangeiras
competiam com sucesso. Logo, partir para o centro do mer-
cado traz uma bela dose de risco, sobretudo para quem já
prospera no espaço premium. Um grande temor é o da cani-
balização. Afinal, buscar o público de segmentos inferiores
ao nobre poderia ter impacto negativo sobre a venda de pro-
dutos de ponta. Outro risco é o de criar um mercado "cinza"
para a mercadoria. Se a empresa vende uma camiseta por
US$ 10 na China, mas US$ 20 nos EUA, é alto o risco de que
alguém vá achar um jeito de comprar o produto na China e
exportá-lo para a venda nos EUA.

Quem dirige multinacionais precisa, portanto, analisar
detidamente o mercado para entender a diferença entre
os segmentos nobre e intermediário na China. Pode haver,
por exemplo, fortes diferenças geográficas a serem capitali-
zadas pela empresa. Peguemos a estratégia da GE Health-
care para ampliar a venda de equipamentos de ressonância

magnética no país. A empresa criou uma linha de aparelhos
simplificados para hospitais em cidades chinesas menores

— localidades afastadas e com limitações financeiras co-
mo Hefei e Lanzhou, que outras multinacionais raramen-
te cortejavam. Esse terreno cumpria os requisitos de um
mercado bom o bastante: tinha crescimento acelerado e os
critérios de compra da clientela provavelmente tardariam
a mudar. Graças a sua estrutura de custos, a GE conseguiu
competir com outras empresas do mercado intermediário
no setor. Havia, além disso, pouco risco de que a empresa
fosse canibalizar sua linha premium de equipamentos de
diagnóstico, pois hospitais das grandes cidades não tinham
intenção nenhuma de baixar o nível de seus equipamentos
de ressonância.

Qualquer mercado é dinâmico, e em nenhum lugar do
planeta sua transformação é tão rápida ou dramática como
na China. Logo, outro ponto a ser considerado por executi-
vos de multinacionais é o grau de convergência dos segmen-
tos nobre e intermediário ao longo do tempo. É possível
usar métodos tradicionais de projeção (planejamento de
cenários, jogos de guerra, consulta a clientes na vanguar-
da) para descobrir ameaças emergentes e oportunidades
iminentes. Isso nos leva de volta aos planos de expansão da
GE Healthcare na área de ressonância magnética: o antigo
compromisso da empresa com o desenvolvimento do setor
de saúde na China casava perfeitamente com a intenção
expressa do governo chinês de melhorar a situação da saúde
em zonas menos privilegiadas do país. Diante das metas
do governo, a GE Healthcare entendeu que, a certa altura,
haveria alguma convergência dos mercados nobre, interme-



diário e popular — e oportunidades rentáveis no segmento
bom o bastante.

Tendo ponderado os riscos trazidos pela canibalização
e pelo dinamismo do mercado para a posição da empresa
no espaço nobre, executivos de multinacionais devem con-
siderar possíveis oportunidades no espaço bom o bastante.
É possível tirar proveito de custos de compra inferiores, da
escala maior na manufatura e de sinergias de distribuição
da empresa? O passo seguinte é determinar que recursos
seria preciso desenvolver. Quão capaz é a organização de
conceber produtos, serviços, marcas e abordagens de vendas
que atraiam clientes no mercado intermediário sem pre-
juízo para a posição da empresa no mercado nobre? Talvez
seja preciso montar equipes exclusivamente para analisar
oportunidades e recursos exigidos no segmento bom o bas-
tante, como fez a GE Healthcare (veja o quadro "Avanço
no mercado bom o bastante — de hospital em hospital").
Outra possibilidade é contratar gerentes locais — gente
com experiência em atuar no mercado intermediário — ou
comprar empresas nacionais para adquirir tecnologia ou
conhecimento novos.

Multinacionais que resolvem entrar no mercado interme-
diário tendem a adotar uma estratégia "ofensiva-defensiva"
— fincando bases agressivamente no espaço bom o bastante
para obstruir o caminho de empresas locais emergentes e
de adversárias globais estabelecidas, também interessadas
em obter vantagens de escala. Por ter chegado ao segmen-

to antes das demais, a GE Healthcare conseguiu defender
sua posição contra novatas nacionais, incluindo Mindray,
Wandong e Anke. A empresa ainda não montou uma car-
teira ideal de produtos e trata, agora, de definir a melhor
maneira de garantir manutenção a esse equipamento, en-
tre outras questões. Ainda assim, teve 52% de um mercado
de US$ 238 milhões em 2004, gerando cerca de US$ 120
milhões em vendas. Tendo burilado a abordagem ao mer-
cado bom o bastante, a GE está repetindo a estratégia em
novos mercados em vários países em desenvolvimento,
incluindo a índia.

A multinacional naturalmente vai achar difícil deixar o
pedestal para atacar. Fora o risco de canibalização e todos
os desafios associados a incursões mercado abaixo, a em-
presa terá de se adaptar depressa, à medida que mudam as
preferências de clientes e concorrentes reagem. Além dis-
so, provavelmente terá de dissecar a estrutura de custo de
concorrentes boas o bastante — para descobrir como con-
seguem ganhar dinheiro cobrando preços tão baixos. Usar
fornecedores locais, por exemplo, pode não ser suficiente
para que grandes multinacionais derrubem custos de produ-
ção ao nível de adversárias domésticas.

Despontar de baixo
Durante anos multinacionais subestimaram a capacidade e o
desejo de empresas locais do segmento popular de competir
no andar de cima — erro que agora ameaça voltar para as-



sombrá-las. Fatos recentes fortaleceram adversárias locais na
China e facilitaram a incursão dessas empresas no mercado
nobre e em outros espaços.

Comecemos pela consolidação. Durante anos, um único
setor podia abrigar centenas de empresas voltadas basica-
mente ao consumidor de baixa renda e a mercados regionais.
Muitas delas eram deficitárias — empresas como Red Star
Appliances e Wuhan Xi Dao Industrial Stock, por exemplo.
Com a abertura do mercado chinês, as mais fraquinhas dessa
turma estão quebrando. Há, no mercado, uma onda de con-
solidação. A Red Star, a Wuhan Xi Dao e outras 16 empresas
que operavam no vermelho passaram por várias transfor-
mações na década de 1990 e acabaram dando origem à fa-
bricante de eletrodomésticos Haier. Cada setor gerou uma
ou duas empresas competentes como a Haier, em geral com
apoio nacional. A efervescente economia chinesa permitiu
a essas sobreviventes adquirir escala e desenvolver recursos
de mercado como P&D e branding. Conforme vimos, com o
tempo várias dessas potências nacionais emergentes viraram
adversárias diretas de multinacionais em diversos setores

Vejamos, agora, a base de clientes no espaço intermediário,
que cresce rapidamente. O cliente na China — seja o cidadão
comum, sejam empresas, seja o poder público — está menos
disposto a pagar um prêmio de 70% a 100% por produtos
internacionais. No máximo, aceita pagar entre 20% e 30%
a mais por marcas de renome mundial. Foi o que descobriu
a italiana Parmalat ao tentar vender iogurte com sabor de
fruta pelo equivalente a 24 centavos de dólar o copinho. O
público optou por produtos nacionais, que custavam metade
disso. Ao que parece, marca, inovação e qualidade — símbo-
los das multinacionais na China — já não são pontos críticos
de diferenciação na mente do cliente. Essa atenção aos pre-
ços abre espaço para empresas chinesas ambiciosas que até
então se limitavam ao mercado popular — empresas que
estão concebendo e lançando artigos bons o bastante que
derrubam as suspeitas do público em relação à qualidade e
têm preços muito menores, garantindo margens maiores do
que as obtidas com produtos populares. A dinâmica compe-
titiva no segmento popular, muitas vezes brutal, também é
um enorme incentivo para que empresas locais bem admi-
nistradas busquem ascender no mercado. Antes da explosão
do consumo na China, essas empresas simplesmente não
tinham para onde ir. Agora, têm.

A jornada do popular para o bom o bastante e, por fim,
para o global costuma levar uma década ou mais — mas
cresce o número de empresas que se lançam à empreitada.

Fundada em 1984, a Lenovo entrou no segmento interme-
diário com uma joint venture, floresceu nesse mercado e
estabeleceu sua marca em caráter mundial com a compra do
braço de microcomputadores da IBM em 2005, por US$ 1,75
bilhão. Hoje, é a terceira maior fabricante de computadores
do mundo. Na mesma veia, a Huawei Technologies não pa-
rou de crescer desde 1998. Hoje, 31 dos 50 nomes no ranking
Standard & Poor das maiores empresas de telecomunicações
do mundo são clientes da fabricante chinesa de redes fixas e
móveis de telecomunicações.

Assim como a empresa estrangeira que parte do andar su-
perior do mercado precisa enfrentar suas debilidades — cus-
tos elevados, recursos limitados de distribuição e risco de ca-
nibalizar os próprios produtos —, empresas locais que fazem
o caminho inverso também possuem limitações. A principal
delas é a escassez de talento administrativo, sobretudo para
operações internacionais. Um número crescente de chineses
está fazendo MBAs e outros cursos no exterior. Aos poucos,
essa geração se destaca do grande contingente de gestores
hoje no mercado — gerentes cujo estilo de liderança, na base
do comando-e-controle, domina a indústria local. Segue difí-
cil, porém, preencher a lacuna, pois o acelerado crescimento
econômico do país supera a capacidade da China de formar
e treinar gerentes do século 21.

Outro obstáculo para empresas chinesas é sua incapa-
cidade de competir com multinacionais por meio da ino-
vação ou com o estabelecimento de uma marca forte — devi-
do a seu porte limitado e à falta de ferramentas e experiência
de gestão. "Quanto devemos gastar em publicidade?" é o
tipo de pergunta que desnorteia gestores locais interessados
na expansão. Há muito habituados a disputar apenas com
base no preço, esses gestores têm pouca experiência em en-
tender e satisfazer necessidades de segmentos específicos,
em vincular tais necessidades a iniciativas de P&D e de for-
talecimento da marca e em criar a infra-estrutura exigida
para vendas e distribuição.

Vejamos as vitórias conquistadas pela fabricante chinesa
de celulares Ningbo Bird no início de sua trajetória. A Ning-
bo Bird fazia parte de um pequeno grupo de empresas locais
que entre 2000 e 2002 tirou de 20% a 30% da participação
no mercado de telecomunicações de empresas como Nokia
e Motorola. O feito foi obtido graças aos preços. Mas o su-
cesso durou pouco e sua marcha rumo à expansão global foi
frustrada. A Ningbo Bird simplesmente não tinha tarimba e
recursos equiparáveis aos das multinacionais em segmenta-
ção de clientes, P&D, inovação e distribuição.



Já a Huawei conseguiu superar esse tipo de obstáculo. Sur-
gida inicialmente como distribuidora de equipamentos de re-
de, a empresa adquiriu a capacitação técnica e administrativa
necessária para migrar da ponta popular do mercado. Desde
que foi criada, a Huawei investiu 10% da receita em P&D.
Criou produtos próprios para entrar em novos segmentos na
China e firmou parcerias técnicas para ampliar ainda mais a
cesta de produtos. Com o apoio do governo, estimulou a con-
solidação no mercado doméstico, adquirindo imensa escala
no processo. Hoje, a empresa controla 14% do mercado local
de redes de telecomunicações. Firmemente estabelecida no
espaço bom o bastante do próprio país, a Huawei fortaleceu a
marca para atender aos requisitos de clientes mundiais. Abriu
12 centros de P&D no mundo todo, lançou tecnologias de
nova geração (redes de comunicação customizadas e sistemas
de acesso via voz) e se associou a nomes globais como a 3Com
para tornar sua própria marca conhecida entre o público.

A entrada da China na Organização Mundial do Comércio
em 2001 colaborou para a explosão na atividade de F&A.
Hoje, porém, empresas estrangeiras enfrentam um processo
de aprovação de acordos mais difícil. O compromisso público
da China com a abertura do mercado permanece forte, mas
várias transações importantes emperraram no governo de
províncias ou no âmbito de ministérios devido à crescente
preocupação pública com a perda do controle para estran-
geiros. Um exemplo é o da firma de participações americana
Carlyle Group, que enfrentou resistência inesperada do go-
verno ao tentar comprar a maior fabricante e distribuidora
de equipamentos de construção do país, a Xugong Group
Construction Machinery. A Carlyle teve de diminuir duas
vezes a participação buscada. No final, ficou com 45%. A cada
oferta rejeitada, autoridades em Pequim faziam questão de
afirmar que a indústria de equipamentos de construção do
país devia permanecer sob o controle de chineses.

A Huawei ampliou seu alcance gradualmente no decorrer
de 14 anos. Primeiro, tratou de se estabelecer em regiões em
desenvolvimento da China, nas quais multinacionais tinham
menos incentivo para competir. Em seguida rumou para eco-
nomias emergentes, como Brasil e Rússia. Por último, partiu
para países desenvolvidos. Na expansão internacional, usou
uma tática agressiva de vendas e marketing, tirando pro-
veito da P&D de paixo custo da China e da capacidade de
terceirizar parte do processo de produção para empresas
conterrâneas. Pouco mais de uma década atrás, a Huawei
era um nome regional num mercado local que poucas mul-
tinacionais julgavam importante. Com um faturamento de
US$ 8,2 bilhões em 2005, a empresa perde hoje apenas para
a Cisco, segundo o ranking do setor de equipamentos para
redes da InfoTech Trends. A Huawei jamais teria chegado lá
sem ter usado como trampolim para o crescimento o merca-
do intermediário da China.

Comprar para disputar
Para multinacionais incapazes de alterar custos ou proces-
sos com rapidez suficiente para brigar com adversárias lo-
cais e para empresas chinesas incapazes de competir com ri-
vais estrangeiras por não contarem com escala na produção,
mecanismos de P&D e recursos de interação com clientes,
resta ainda uma opção arrojada para entrar no mercado
intermediário: fusões e aquisições.

Como descobriu o grupo Carlyle, conseguir aprovação re-
gulamentar e política para F&A na China é uma empreitada
considerável. Uma empresa estrangeira atrás dessa aprovação
pode ser obrigada a formular (e a reformular) uma justificati-
va convincente para a aquisição, enumerando logo de cara os
benefícios para empresas e autoridades locais. Assim como a
Carlyle, deve estar disposta a ajustar (e a reajustar) a estrutu-
ra, os termos e as condições do acordo para obter o aval do go-
verno. Além disso, uma séria campanha para forjar relações
pode ser necessária, com o investimento de tempo e recursos
para conquistar o apoio de partes críticas para o acordo.

Assim como em F&A no resto do mundo, o acordo deve
fazer sentido. Deve haver sinergias de custo e distribuição
entre a multinacional e a empresa visada e pouco risco
de que os produtos da empresa local venham a canibali-
zar as marcas nobres da multinacional. Quem compra com
sucesso na China — tanto multinacionais como empre-
sas locais — adota uma lógica estratégica muito clara para
escolher o alvo certo. Além disso, prioriza o processo de due
diligence. E, por último, adota uma abordagem sistemática
à integração pós-fusão.

Foi esse o plano de ação adotado pela Gillette em 2003,
quando comprou a Nanfu, então a maior fabricante de
pilhas da China. Ao longo da década de 1990 a Duracell,
divisão da Gillette, perdera mercado no país para produtos
mais baratos. Em 2002, tinha 6,5% do mercado chinês. Já



a Nanfu detinha mais de metade do mercado. Depois de
uma análise detida, a equipe gestora da Gillette reconheceu
que a Duracell tinha uma desvantagem de custo em rela-
ção às rivais e concluiu que seria difícil ampliar a pene-
tração da marca no mercado. Diante desse cenário, a Gil-
lette decidiu entrar no mercado intermediário na base da
aquisição, comprando uma fatia majoritária na Nanfu. Pro-
cedeu, contudo, com extrema cautela para proteger as duas
marcas em seus respectivos segmentos. A Gillette seguiu
vendendo pilhas mais caras na China, sob a marca Duracell,
e manteve a Nanfu como marca nacional líder no merca-
do popular. A preservação das duas marcas, sinergias de
custo, crescimento das vendas, cesta de produtos maior,
economias de escala e distribuição para mais de três mi-
lhões de estabelecimentos comerciais na China deram
frutos para a Gillette, cujas margens operacionais no país
tiveram alta considerável.

Comprar outra empresa para entrar no segmento bom
o bastante também deu certo para grandes fabricantes
de bens de consumo como Danone, LOréal e Anheuser-
Busch — que viam o vasto potencial da China, mas eram
incapazes de reduzir suficientemente os custos para poder
competir. Em 2004, por exemplo, a Anheuser-Busch venceu
a rival SABMiller na disputa para comprar a Harbin, quarta
maior cervejaria da China. A aquisição permitiu à Anheuser-
Busch chegar às massas e impediu a Harbin de avançar mer-
cado acima. No ano seguinte, a Anheuser-Busch aumentou
a participação na Tsingtao Brewery de 9,9% para 27%. Com
as duas tacadas, conseguiu elevar rapidamente sua presença
no mercado local de cerveja mais popular.

Empresas chinesas também estão adotando estratégias de
aquisição, tentando estabelecer sua presença no mercado
intermediário com a obtenção de marcas e outros recursos
— talentos, por exemplo — de empresas visadas na Europa
e na América do Norte. Até aqui, os resultados variaram. Há
o exemplo da Lenovo, que ao comprar a divisão de micro-
computadores da IBM virou a terceira maior fabricante de
micros do mundo. Mas há, também, as experiências da TCL,
grande fabricante chinesa de aparelhos eletrônicos, que teve
menos sucesso na hora de comprar.

A TCL conquistou uma posição sólida no mercado chinês
com a produção e a distribuição de aparelhos básicos de te-
levisão (com tubo de raios catódicos) a preços incrivelmente
baixos. Produzia, ainda, para empresas dos EUA e Europa
(incluindo private-label). Mas a TCL percebeu que precisaria
de uma marca forte para subir a partir do ponto em que esta-
va — o mercado popular na China — e que crescer de modo
orgânico num setor maduro como o de televisores teria cus-
to proibitivo. Daí a decisão de comprar a francesa Thomson,
que detinha uma série de marcas famosas, incluindo a RCA.
Infelizmente, a Thomson tinha também instalações fabris
de custo elevado e baixa produtividade na França. Desde a
compra, a TLC vem penando, pois o mercado de televisores

migrou para tecnologias de plasma e de LCD. Em 2006 a •
empresa teve prejuízo de US$ 351 milhões com as opera-
ções. Muitas empresas chinesas acreditam que, para atuar
na arena mundial, basta sair comprando marcas ocidentais e
sistemas de distribuição já estabelecidos — tenham ou não
a experiência e os recursos de gestão para processar essas
aquisições. Como sugere o caso da TCL, executar um plano
desses é tudo, menos simples.

Nas décadas de 1960 e 1970 o mantra de muitas organi-
zações era "Quem conquista espaço no mercado america-
no conquista o mundo". Hoje, a China — e, em particular,
seu mercado intermediário — virou o objeto do ardente
desejo das multinacionais. O imenso potencial de merca-
do da população chinesa, o formidável crescimento da eco-
nomia e a posição consagrada do país no suprimento e na
manufatura de baixo custo trazem vantagens competitivas
a muitas empresas — benefícios que estão sendo alavanca-
dos dentro e fora da China.

Empresas chinesas sabem que seu futuro depende do in-
gresso no espaço bom o bastante e do ataque a líderes mun-
diais (e ao posicionamento premium destas) com produtos
de qualidade razoável que, em última instância, possam ser
lançados no mundo todo. Já as multinacionais começam a
perceber que ceder o terreno intermediário a empresas chi-
nesas pode levar ao surgimento de concorrentes que, um dia,
imporão desafios em escala global. Ironicamente, empresas
chinesas que já se globalizaram também estão na defensiva.
Segundo artigo recente àaForbesAsia, enquanto a Haier in-
vadia mercados internacionais e ganhava terreno fora do pa-
ís, tanto empresas chinesas como multinacionais atacavam
sua participação no mercado intermediário da China — que
caiu de 29% em 2004 para 25% no ano passado.

Há muito em jogo. Para empresas que levaram uma inver-
tida na China no passado, é mais motivo ainda para redobrar
o esforço. Foi o que fez a Danone, cujos custos elevados pre-
judicaram sua tentativa inicial de vender produtos lácteos no
mercado intermediário chinês. Mas o obstáculo foi removido
quando a empresa voltou à luta, reduzindo custos com a
compra de um laticínio local.

A Caterpillar é outra que não desviou o foco da China e da
importância do segmento bom o bastante. Seu plano é ver o
faturamento triplicado até 2010 com a inauguração de mais
fábricas e revendedoras e a formação de novas joint ventures
com empresas locais. "O sucesso operacional e comercial
na China é crucial para o crescimento e a rentabilidade da
empresa a longo prazo", disse Rich Lavin, vice-presidente da
divisão de operações da Caterpillar na Ásia-Pacífico, em no-
vembro de 2006. Pouco depois, a empresa transferiu a sede
da divisão — de Tóquio para Pequim.

Text Box
Fonte: Harvard Business Review: ed. em português, v. 85, n. 9, p. 54-63, set. 2007.




