
NINGUÉM PRECISA SER CONVENCIDO de que a situação
econômica hoje vivida é praticamente inédita. Ainda as-
sim, boa parte dos conselhos ouvidos por executivos é mui-
to similar àquilo que foi dito durante a recessão de 2000.
Sobretudo em empresas dos países ricos, os antídotos prefe-
ridos parecem ser os típicos: avaliar riscos, traçar planos de
contingência, fechar o foco no core, reduzir custos, esperar
o inesperado, e por aí vai. A meta implícita parece ser sobre-
viver ou, no máximo, manter a participação de mercado.
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Estratégias de value-for-money para tempos difíceis

Assim como muita ortodoxia, no en-
tanto, essa não terá grande utilidade
no momento. O mundo mudou tanto
- devido, em parte, à desregulamenta-
ção, à queda de barreiras comerciais, a
rápidos avanços tecnológicos, a mudan-
ças demográficas e à maior urbaniza-
ção — que estratégias que funcionaram
uma década atrás dificilmente voltarão
a surtir efeito. No passado, uma crise
em geral favorecia empresas estabele-
cidas, pois suas economias de escala e
relações com clientes permitiam que su-
perassem rivais mais novas. A diferença,
agora, é que empresas de vários merca-
dos emergentes estão em condições de
tirar participação de mercado de adver-
sárias do mundo desenvolvido, e até de
comprá-las. Além disso, uma recessão
pode alterar a dinâmica de um setor.
Estudos feitos tanto pela McKinsey &
Company quanto pelo Boston Consul-
ting Group mostram que cerca de um
terço das empresas situadas no primei-
ro quartil de seu setor perdeu a posi-
ção privilegiada que ocupava durante
a retração de 2000. Cinco anos depois,
somente 10% haviam retomado o pos-
to, enquanto 15% das que hoje lideram
o mercado chegaram ao topo durante
aquela recessão.

Uma empresa astuta não enxerga só
ameaças na crise. Vê também oportuni-
dades. Sua meta é crescer para sair fortalecida do aperto. Aliás,
foi durante a Grande Depressão, nos anos 1930, que empresas
como General Electric, Kellogg e Procter & Gamble desbanca-
ram as rivais e chegaram à liderança. Cada qual à sua maneira,
transformaram adversida-
de em vantagem. Uma
rápida análise revela,
no entanto, um traço
comum a todas: du-
rante a depressão, es-
sas empresas criaram
o que chamamos de
estratégias de value-
for-money. Ou seja,
cresceram com a ofer-
ta de produtos e servi-
ços que permitiam a
um consumidor com
dinheiro curto fazer
mais com os mesmos

Na década de 1930,
empresas como
GE, Kellogg e P&G
cresceram com uma
estratégia de produtos
e serviços que davam
ao consumidor muito
mais por menos.

recursos e ser mais eficaz; fazer o mes-
mo com menos recursos, o que aumen-
tava sua eficiência; ou fazer menos com
bem menos recursos, o que o ajudava a
economizar.

Esse value-for-tnoney virou de novo
um imperativo estratégico — e não
só devido à recessão. Mesmo antes de
iniciada a retração, havia sinais de que
devia ser um grande tema na pauta de
empresas. Em países desenvolvidos, o
crescimento da renda das famílias na úl-
tima década favoreceu os 20% de maior
renda, enquanto o poder aquisitivo da
maioria dos lares estagnou ou caiu. De-
pois de pagar por necessidades como
hipoteca, transporte, serviços básicos e
saúde, muita gente nos Estados Unidos,
por exemplo, vem tendo dificuldade pa-
ra manter o padrão de vida sem contrair
empréstimos. Mais recentemente, os re-
duzidos aumentos salariais e o contínuo
corte de empregos fizeram muitos con-
sumidores apertar o cinto e sair atrás de
pechinchas.

Não surpreende que o Wal-Mart ve-
nha tirando mercado do varejo nobre
e que, com a exceção de automóveis de
luxo, somente a venda de veículos com-
pactos ou econômicos venha crescendo
nos últimos cinco anos. Na Europa Oci-
dental, segundo estudo recente do Cre-
dit Suisse, a participação de mercado de

marcas com boa relação preço-qualidade no varejo subiu dois
pontos porcentuais em 2007. Já a de marcas nobres caiu na
mesma proporção.

Em países em desenvolvimento, o consumidor sempre es-
teve atento aos preços. Muita gente entrou há

pouco na classe consumidora e tem pouca
renda disponível. O Credit Suisse projeta, por
exemplo, que o número de lares chineses cuja
renda supere as necessidades básicas vá subir
de cerca de 55 milhões em 2008 para 212 mi-
lhões até 2013. Contudo, em muitos casos essa
renda será de pouco mais de US$ 5 mil por
ano. Segundo projeções da firma de pesquisa
de mercado Information Resources, até 2020
5% da população da índia virá de lares com
renda superior a US$ 4 mil por ano, embora
também seja pouco provável que sobre muito
dessa renda. Paralelamente, consumidores de
classe média e alta nos dois países precisam
fazer milagres com uma renda limitada para



lidar com aspirações e inflação em alta.
Já que dependem de custos baixos para
ganhar vantagem competitiva, clientes
empresariais em países em desenvol-
vimento sempre buscam pechinchas
ao comprar equipamentos e contratar
serviços.

Tanto no mundo desenvolvido como
no em desenvolvimento, garantir o cha-
mado value-for-money virou, portanto,
algo crucial. Que capacidades deve ter
a empresa para vicejar nesse entorno?
Nossa pesquisa sugere que, em vez de
burilar técnicas de corte de custos, a
empresa devia desenvolver recursos de
inovação em custos. Precisa aprender
a reorganizar a estrutura de custos de
tal modo que possa oferecer ao cliente
muito mais por menos. Talvez não seja
boa notícia para muitas empresas nos
EUA, na Europa e no Japão — empre-
sas que, para lidar com adversárias de
baixo custo, em geral migraram merca-
do acima e criaram segmentos nobres,
tanto no próprio país como no exterior.
Já que empresas astutas de mercados
emergentes adquiriram recursos de ino-
vação em custos para abrir mercados
de massa, essa já não é uma estratégia
viável. Se não aprenderem com rivais
emergentes e, em certos casos, com suas
próprias subsidiárias no exterior, muitas
multinacionais não enfrentarão bem a
recessão — nem continuarão competi-
tivas por muito mais tempo.

Três dimensões da
inovação em custos
A inovação é tradicionalmente associa-
da à criação de novos produtos e ser-
viços ou ao acréscimo de funcionalidade e recursos a algo já
existente. Nos dois casos, a empresa espera que o cliente pague
mais. A idéia de inovar para criar algo que garanta uma funcio-
nalidade quase igual ou maior a um preço menor é incomum.
Certos executivos a considerariam absurda: por que investir
em pesquisa para vender um produto por um preço inferior
ao corrente? Contudo, foi exatamente o que fizeram empresas
astutas de mercados emergentes para atrair a grande massa de
clientes de olho no bolso em seus países.

A primeira leva de gigantes emergentes lançou produtos e
serviços de baixo custo graças, basicamente, ao emprego de
mão-de-obra relativamente barata. Já a segunda geração con-
quistou uma vantagem competitiva adicional com a inovação

EXEMPLO A taiwanesa Acer estampa
seu nome em carrinhos de bagagem
de diversos aeroportos na Ásia,
o que dá a seus produtos uma
tremenda visibilidade de modo
relativamente barato.

«Empresas de países desenvol-
vidos podem se aliar a gigantes
emergentes.

EXEMPLO A americana 3Com e a
chinesa Huawei se uniram para
poder competir de igual para igual
com a Cisco no mercado de redes.
Juntas, lançaram uma série de
produtos a preços inferiores aos
da Cisco.

«Empresas de países ricos
devem investir em mercados de
massa em expansão em países
em desenvolvimento.

EXEMPLO Na China, a Nokia se
concentrou a princípio no segmento
nobre do mercado de telefones celu-
lares. Mas foi perdendo participa-
ção à medida que empresas locais
criavam aparelhos com melhor
relação custo-benefício. A Nokia
só chegou à liderança ao se voltar
ao público na base e no meio do
mercado.

em custos. Tal capacidade não só deixará essas empresas em
boa situação em casa durante a atual crise, mas também per-
mitirá que avancem sobre segmentos de value-for-money em
mercados desenvolvidos.

Estratégias de inovação em custos causam ruptura por re-
sultarem em produtos ou serviços que, embora pareçam sob
certos aspectos inferiores àquilo que já existe no mercado, são
mais acessíveis e fáceis de usar do que produtos ou serviços
de líderes estabelecidas. Como veremos a seguir, costumam
tornar obsoletos os ativos, as capacidades e a experiência des-
sas líderes ao mudar as regras do jogo, ao minar modelos de
lucro tradicionais ou ao expandir segmentos do mercado que
as líderes não estão em condições de atender.
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Gigantes emergentes adquiriram a capacidade de promo-
ver a inovação em custos de uma ou mais das três maneiras
a seguir:

Vendendo produtos de alta tecnologia a preços popula-
res. Em geral, uma empresa utiliza a última tecnologia somen-
te em aplicações mais complexas ou a oferece aos pioneiros na
adoção. Ao restringir a tecnologia de ponta a poucos segmen-
tos no começo e transferi-la para o grande mercado ao longo
do tempo, a empresa obtém o máximo valor durante a vida
da tecnologia e melhora o retorno sobre seu investimento
em pesquisa e desenvolvimento. Contudo, certas novatas de
países em desenvolvimento acharam maneiras de oferecer a
última palavra em tecnologia a clientes do mercado de massa
a preços baixos.

Ao reformular a equação do value-for-money no mercado de
baterias, por exemplo, a chinesa BYD virou uma líder no mer-
cado mundial. Células de íon-lítio permitem que aparelhos
movidos a bateria — seja um celular, seja um veículo elétrico
— operem por mais tempo. Quando a BYD entrou no setor,
em 1995, quatro empresas japonesas controlavam o mercado
e vendiam as baterias, que eram caras, apenas para alimentar
produtos sofisticados. Em vez de tentar superar seu desempe-
nho, a BYD resolveu trocar a matéria-prima de maior custo
usada na produção de células de íon-lítio por alternativas mais
baratas. Além disso, descobriu como fabricar o produto à tem-
peratura e à umidade ambientes, eliminando a necessidade de
construção de onerosas "salas secas" nas fábricas. A chinesa re-
duziu os custos de produção de US$ 40 a unidade para apenas
US$ 12, permitindo que suas baterias competissem com as de
níquel-cádmio, de desempenho inferior. Com a BYD criando
células de íon-lítio para mais segmentos, os custos seguiram
caindo. Em 2007, sua linha detinha 75% do mercado de bate-
rias de telefones sem fio, 38% das usadas em brinquedos, 30%
das baterias de ferramentas elétricas e 28% das baterias de
celulares. Apesar dos custos baixos, a BYD nunca fez um recall
de produtos, enquanto Sanyo e Sony foram obrigadas a tomar
essa medida depois que suas baterias de íon-lítio explodiram
em laptops.

Empresas da índia também tentaram levar a última palavra
em tecnologia ao mercado de massa. Um exemplo é o da REVA
Electric Car Company (RECC), que criou um veículo totalmen-
te elétrico para o segmento médio do mercado automotivo na
índia. Criada em 1994 como uma joint venture entre o Maini
Group, de Bangalore, e a americana AEV, da Califórnia, a em-
presa lançou o REVA (sigla de Revolutionary Electric Vehicle
Alternative) em junho de 2001.0 REVA é um hatch compacto.
Atinge a velocidade máxima de 80 quilômetros por hora e po-
de rodar cerca de 80 quilômetros na cidade quando totalmente
carregado, a um custo operacional de pouco mais de um centa-
vo de dólar por milha (1,6 quilômetro). O REVA é vendido em
vários países europeus, incluindo o Reino Unido, onde leva o
nome de G-Wiz e custa cerca de £ 8 mil. Nos EUA, onde está
em fase de testes, vai competir, entre outros, com o Chevrolet

tipos de
inovação
em custos
Para dominar os segmentos que
chamamos de value-for-money em
casa e no exterior, empresas de nações
emergentes estão não só tirando proveito
da mão-de-obra mais barata, mas também
aplicando sofisticados recursos de
inovação em custos — inovação que em
geral assume uma de três formas:

Oferecer tecnologia
de ponta a preços
populares
A chinesa BYD tornou-se uma líder
mundial ao derrubar drasticamente
o custo da produção de baterias de
íon-lítio, que assim viraram uma
alternativa viável às de níquel-
cádmio, de desempenho inferior.

Oferecer vasta
seleção ou produtos
customizados
A UNITED SPIRITS se manteve no
posto de maior fabricante de bebidas
alcoólicas da índia graças a processos
flexíveis que lhe permitem trabalhar
com 140 marcas de bebidas em quase
toda faixa de preços do mercado.

Converter nichos
em mercados
de massa
A HAIER conquistou 60% do mercado
americano de adegas climatizadas
em menos de uma década. Derru-
bou tanto os preços que um nicho
pequeno, desprotegido, se converteu
em um mercado de altos volumes.



Volt, o híbrido movido a eletricidade, gasolina e etanol que a
GM pretende lançar em fins de 2010.O Volt maior vai rodar
cerca de 65 quilômetros com uma única carga antes de ativar
o motor a gasolina ou etanol. Só que a GM pretende vendê-lo
por algo entre US$ 30 mil e US$ 40 mil nos EUA — mais que
o dobro do preço do REVA no Reino Unido. Embora a RECC
tenha demorado a ganhar escala, o preço módico e os custos
baixos de abastecimento do REVA podem turbinar as vendas
com o agravamento da crise.

Certas gigantes emergentes estão causando ruptura em
mercados de alta tecnologia ao apostar em tecnologias me-
nos sofisticadas. Uma empresa chinesa, a Zhongxing Medicai,
transformou o setor de equipamentos médicos ao se concen-
trar de um jeito novo na radiografia digital direta (RDD). A
RDD converte a imagem de um raio X em sinais digitais que
um computador pode analisar, eliminando o processo químico
tradicional. Há dois tipos de sistema de RDD: aparelhos de var-
redura de linha, mais indicados para procedimentos comuns
como radiografias do tórax, e sistemas de detector plano (ou
flat-panel), ideais para aplicações sofisticadas como uma radio-
grafia do coração.

General Electric e Philips se concentraram no desenvolvi-
mento de aparelhos de detector plano, que custam entre US$
300 mil e US$ 400 mil a unidade e embutem o maior potencial
de lucro. Já a China Aerospace, que controla a Zhongxing Me-
dicai e adquiriu a tecnologia de varredura da Academia Russa
de Ciências em 1998, criou um aparelho de RDD adequado
para o alto volume de radiografias de rotina feitas na maioria
dos hospitais. O custo de produção de um aparelho desses é
de cerca de US$ 20 mil, comparado com os US$ 150 mil a US$
200 mil de um sistema de detector plano. Quando lançado, em
1999, o aparelho de RDD da Zhongxing Medicai vendeu bem,
pois a despesa cabia no orçamento limitado de um grande
número de hospitais secundários e terciários na China. Para
não perder mercado, GE e Philips derrubaram em US$ 100 mil
a US$ 150 mil o preço de seus aparelhos de flat-panel. Ainda
assim, a Zhongxing Medicai detém, hoje, 50% do mercado chi-
nês. A GE compete à metade do preço que cobrava uma década
atrás, enquanto a Philips retirou sua linha do país. Além disso,
ao reinvestir o lucro, a chinesa melhorou o desempenho dos
aparelhos de varredura, reduzindo a duração da radiografia de
10 para 2 segundos e tornando o processo menos incômodo
para o paciente. Logo, a fonte de lucros na ponta sofisticada, da
qual dependem as rivais multinacionais em outros países, em
breve pode se ver ameaçada.

Dando alternativas e customização ao cliente de olho
no bolso. Em geral, o cliente tem de pagar muito mais para
ter uma grande seleção de produtos ou uma versão customi-
zada. É que a maioria das empresas em países desenvolvidos
— que correm atrás de economias de escala — teme perder
o controle das operações ao oferecer um sem-fim de opções.
Vão gastar mais tempo fazendo alterações (changeover) na
linha de produção e perder dinheiro ao dar baixa em estoques

obsoletos. Já empresas em mercados emergentes consegui-
ram transformar as regras da variedade e da customização ao
aprender a obter economias de escopo. Primeiro, custos relati-
vamente baixos de recursos humanos permitem que montem
grandes equipes para criar versões customizadas e promover
o changeover. Segundo, combinam processos automatizados,
para garantir qualidade, e intervenção humana, para ter fle-
xibilidade. Terceiro, mercados de nicho são muito maiores na
China e na índia do que no mundo desenvolvido, permitindo
a essas empresas sustentar de forma econômica uma ampla
variedade de versões.

Aqui, o exemplo mais famoso é o da chinesa Goodbaby, que
tem 1.600 modelos de carrinho de bebê, assento para carro,
moisés, andador, chiqueirinho, cadeirão, triciclo e bicicleta
- quatro vezes mais do que o oferecido pelas concorrentes,
mas a preços comparáveis. A empresa, de Xangai, tem um
produto para quase toda necessidade, de carrinhos para uso
em superfícies irregulares àqueles que se fecham com dois
simples movimentos. Vai de um extremo a outro, vendendo
o Rolls-Royce dos carrinhos de bebê, por US$ 600, bem como
um baratinho por apenas US$ 30. Um dos primeiros produtos
que lançou foi um carrinho que se convertia em assento de
carro, permitindo que a família com dinheiro curto matasse
dois coelhos com uma paulada só. Com uma receita de US$
400 milhões, a Goodbaby é capaz do feito, em parte, porque
investe 4% do faturamento anual em pesquisa — o dobro da
média da indústria de brinquedos mundial. Tem 220 designers
em centros de P&D na China, Alemanha, França, Reino Unido,
EUA e Japão, e cria, em média, dois produtos novos por dia.
Em 2008, a Goodbaby controlava 80% do mercado chinês de
carrinhos de bebê e 25% do americano.

A variedade ajuda certas empresas de mercados emergentes
a manter a liderança. A indiana United Spirits, por exemplo,
é a maior fabricante de bebidas alcoólicas da índia e uma das
maiores do mundo. Com US$ l bilhão em faturamento, a em-
presa trabalha com 140 marcas de bebidas como uísque, rum,
gim e vodca, além de vários tipos de cerveja e vinho, lidando
com até 151 versões de marcas e quase 3 mil SKUs (unidades
de manutenção de estoques). A empresa atrai consumidores
da maioria dos estratos socioeconômicos porque tem um pro-
duto em praticamente todo nível de preços imaginável. É uma
lição que a gigantesca fabricante de cigarros indiana ITC tam-
bém já aprendeu. No começo da década de 2000, a empresa
(que fatura US$ 5 bilhões) resolveu se diversificar. Entrou no
mercado de comida pronta para consumo e no de mantimen-
tos, vendendo itens básicos como farinha e condimentos, do-
ces e salgadinhos. Entrou, ainda, no setor de artigos de higiene
pessoal, com uma linha de perfumes, sabonetes, xampus, con-
dicionadores, gel para banho e desodorantes. Nas duas áreas, a
ITC leva ao público um sortimento maior de produtos do que
a maioria das concorrentes multinacionais. Isso lhe garantiu
um espaço nobre nas gôndolas do pequeno comércio varejista
da índia, expulsando as rivais das prateleiras.
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Tanto a variedade como a customização foram instrumen-
tais para o sucesso da Shanghai Zhenhua Port Machinery
(ZPMC), que controla 54% do mercado mundial de guindastes
portuários. Na reserva de profissionais técnicos de baixo custo
da China, a empresa foi buscar cerca de 800 engenheiros de
projeto que, em vez de testar tecnologias revolucionárias ou
criar recursos sofisticados, se concentram em customizar o
modelo padrão de guindaste. Já que cada porto tem uma con-
figuração e uma mescla própria de operações, a ZPMC atende
às necessidades de cada cliente com uma vasta seleção de mo-
delos e a rápida customização de soluções, o que lhe confere
vantagem sobre as rivais.

Transformando nichos nobres em mercados de massa. A
maioria das empresas define como de nicho o mercado forma-
do por um número relativamente pequeno de clientes dispos-
tos a pagar mais por produtos e serviços que satisfaçam suas
necessidades especiais. Uma empresa dessas não vai conferir
se há um manancial de demanda latente que não vem à tona
devido aos altos preços e a poucas alternativas com boa rela-
ção custo-benefício. Empresas astutas de mercados emergen-
tes — como a chinesa Haier, que conquistou 60% do mercado
americano de adegas climatizadas em menos de uma década
— triunfaram ao explorar essa demanda e transformar nichos
em mercados de alto volume.

Um nicho pode se converter num segmento gigantesco de
value-for-money. Em 2002 a Shinco, maior fabricante de apa-
relhos de DVD da China, resolveu entrar em mercados no
exterior. Como não queria brigar de frente com Sony, Panaso-
nic e Samsung, decidiu se concentrar primeiro no segmento
de aparelhos portáteis de DVD. A Shinco achava esse nicho
atraente por três motivos: primeiro, o preço de DVDs portá-
teis era alto em relação ao de aparelhos convencionais, o que
dava à Shinco margem para aumentar o valor — ou benefício
— que o cliente receberia. Segundo, a demanda de aparelhos
portáteis estava reprimida, pois os altos preços então cobrados
afugentavam o consumidor. Terceiro, a Shinco podia explorar
uma tecnologia de correção de erros que criara para a leitura
de DVDs piratas para compensar os saltos que ocorreriam
quando a pessoa usasse o aparelho no carro ou em trens. Em
questão de meses a Shinco lançou um DVD portátil com um
preço 30% a 50% inferior ao de produtos rivais. Segundo uma
estimativa, o mercado cresceu dez vezes no primeiro ano de-
pois de sua estreia, sendo que a Shinco virou a líder, com 30%
do bolo.

Uma empresa não perde dinheiro ao migrar de produtos
e serviços de altas margens para produtos e serviços de altos
volumes. Embora o telefone celular seja um produto popular
na índia hoje em dia — até entre pescadores e agricultores —,
esse desfecho parecia pouco provável quando lançados os pri-
meiros planos de telefonia celular no país, em 1995. Na época,
as primeiras operadoras de celular cobravam muito mais do
que as estatais de telefonia fixa. O aparelho celular era caro, a
pessoa pagava entre US$ 500 e US$ l mil para conseguir uma

conexão e cada chamada custava cerca de 32 centavos, valor
proibitivo para a maioria dos indianos. De 2002 para cá, as
grandes empresas de telefonia celular do país, como Bharti
Airtel e Reliance Telecom, começaram a baixar os preços para
expandir o mercado e consolidar o setor. O que começou co-
mo uma operação de nicho rapidamente virou um mercado
de massa: em 2007, a Reliance Telecom tinha 100 milhões de
clientes, enquanto a Bharti Airtel atendia a 65 mil usuários.
E ainda dão lucro: embora a receita das indianas por cliente
seja equivalente a apenas um quarto do obtido normalmente
por empresas do mundo desenvolvido, sua margem de lucro é
maior devido ao modelo de negócios de baixo custo.

Contraestratégias para multinacionais
Nossa experiência mostra que, para se defender de gigantes
emergentes em casa, empresas de países desenvolvidos nor-
malmente migram para segmentos nobres do mercado. Em
geral, é uma estratégia ineficaz. Já que na ponta nobre os volu-
mes são pequenos, depois de perder o mercado de massa uma
empresa dessas fica com um número insuficiente de unidades
entre as quais distribuir investimentos. Níveis de produção ra-
pidamente perdem escala e custos de manufatura sobem. Já as
rivais de países em desenvolvimento podem distribuir custos
de departamentos de P&D e infraestrutura de produção por
volumes maiores. Uma vez que a receita obtida com a venda
em mercados de massa casa com seus custos fixos, essas rivais
podem praticar um preço que cubra apenas seus custos variá-
veis ao investir sobre nichos mais nobres e transformá-los tam-
bém em mercados de massa. O resultado é que a desvantagem
das antigas líderes vai se intensificando à medida que recuam
para segmentos do mercado cada vez mais rarefeitos.

Em vez de migrar para o topo do mercado, empresas ameri-
canas, européias e japonesas podem conquistar o mercado do
value-for-money mundo afora se usarem uma ou mais de cinco
abordagens.

Ir além do sourcing de baixo custo em mercados emer-
gentes. Quase toda empresa do mundo desenvolvido adquire
insumos direta ou indiretamente de países como China e índia
para reduzir custos. Para crescer, terão de tomar medidas mais
ousadas que envolvam a transferência do máximo possível
de etapas da cadeia de valor — da P&D ao atendimento ao
cliente.

Vejamos o caso da fabricante de periféricos de computador
Logitech, que em 1994 abriu um centro global de produção em
Suzhou, na China, e fechou as fábricas na Irlanda e nos EUA.
Quando essa grande aposta se provou insuficiente para preser-
var a vantagem competitiva, a empresa abriu, ali um grande
centro de design em 2005. Oitenta designers trabalham nas
instalações de Suzhou, número que irá dobrar em breve, pois
a Logitech está transferindo para lá o grosso das operações de
desenvolvimento de produtos. Várias empresas estão fazendo
o mesmo: em 2008, companhias estrangeiras operavam 700
centros de P&D na China.
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Um punhado de gigantes da tecnologia da informação
transferiu para o exterior a base de iniciativas de globalização.
Em dezembro de 2007, por exemplo, a Cisco abriu um centro
de globalização em Bangalore e lá instalou o diretor de globa-
lização. Esse diretor implementa a estratégia global da empre-
sa, colaborando com líderes funcionais e traçando modelos de
negócios disruptivos voltados à criação de canais, mercados,
processos e tecnologias novos. Antes disso, em agosto de 2005,
a Intel transferira para Xangai a respon-
sabilidade pelo grupo de plataformas
para canais. Tocar esse braço a partir
da China permite à empresa cultivar
a demanda em outros mercados emer-
gentes, bem como em segmentos do
mundo desenvolvido que precisam de
tecnologia avançada a preços módicos.
A Cisco e a Intel querem que as subsi-
diárias na índia e na China transfiram
para o resto do mundo sua capacida-
de de inovar em custos — algo que a
matriz no Vale do Silício talvez não
consiga, pois está longe de mercados
com os quais é pouco familiarizada e
pensa apenas em vender produtos de
alta tecnologia por muito dinheiro, e
não mercadorias de baixa tecnologia por poucos centavos.

Criar produtos em mercados emergentes e lançá-los em
casa. Até aqui, poucas multinacionais exploraram todo o po-
tencial de inovações criadas por subsidiárias no exterior. É difí-
cil superar a primazia da organização controladora e a tese de
que a matriz é fonte de toda inovação. Diante dos complexos
desafios de hoje, no entanto, certas multinacionais visionárias
estão reavaliando o papel de mercados emergentes em sua
estratégia de inovação.

Em 2006, a fabricante de bebidas alcoólicas Diageo, com se-
de em Londres, instalou um grupo de inovação em Hong Kong.
Esse pessoal busca tecnologias e detecta tendências na Ásia
que ajudem na criação de produtos inovadores para a linha
mundial da empresa. A Unilever há muito usa a índia como
fonte de inovação, desenvolvendo no país produtos que possa
vender mundialmente. Mais de 250 cientistas trabalham em
dois centros de pesquisa em Mumbai e Bangalore — e já regis-
traram cerca de 600 patentes. Há pouco, os dois centros capita-
nearam o desenvolvimento do Pureit, um sistema econômico
de purificação de água que cumpre os rigorosos critérios da
Agência de Proteção Ambiental dos EUA. A Hindustan Unile-
ver lançou o produto na índia em 2008 e no futuro pretende
vender o Pureit em outros mercados emergentes da África e
da América do Sul.

No caso da Hewlett-Packard, seus laboratórios na índia
estão desenvolvendo um certo Shop Owner's Management
Assistant, um aparelho simples, de baixo custo, que o pequeno
varejista pode usar para controlar estoques. É, basicamente,

Com uma loja
provisória em plena
Times Square, em
Nova York, Target
e Haier venderam,
em sete horas,
7 mil aparelhos de
ar-condicionado.

um computador no sistema Linux com um software de varejo
que ajuda o comerciante com a gestão do estoque e a co-
brança (para produtos com e sem código de barras), gerando
inclusive um punhado de relatórios-padrão. A HP criou o pro-
duto pensando no pequeno comércio da índia, mas descobriu
que atacadistas e fabricantes também tinham interesse, pois
o sistema permite que representantes de vendas monitorem
o estoque do cliente. A empresa pretende vender o aparelho

por todo o mundo em desenvolvi-
mento e supõe que haja mercado
também em países desenvolvidos,
já que nestes últimos muitas em-
presas de pequeno e médio porte
não têm condições de arcar com
sistemas de monitoramento de es-
toques mais convencionais.

Investir em marcas como se
estivesse em mercados emer-
gentes. Nossa esperança é que,
em países desenvolvidos, a crise
atual seja um acontecimento que
não volte a se repetir. Já em na-
ções em desenvolvimento golpes
políticos, hiperinflação, retração
econômica e flutuações cambiais

são comuns. Executivos em economias desenvolvidas podem
aprender algo com estratégias de marketing e táticas de bran-
ding que funcionam nesses mercados voláteis. Embora em-
presas de países ricos costumem encarar a propaganda na TV
como um veículo básico de divulgação da marca, não há como
arcarem com o assombroso custo e as altas taxas de insucesso
de comerciais de TV se forem lançar produtos mais populares.
É preciso encontrar alternativas para transmitir o recado -
alternativas que, em muitos países em desenvolvimento, não
podem incluir a internet.

A fabricante taiwanesa de computadores Acer usa um canal
interessante. Há mais de uma década a empresa estampa seu
logo nos carrinhos de bagagem de aeroportos da Ásia. O pú-
blico com condições de viajar de avião, a negócios ou a passeio,
é um potencial consumidor de laptops. Essa gente pode ler a
mensagem da Acer por cinco ou dez minutos, enquanto vai do
carro ao portão de embarque ou da esteira de bagagem à saída.
A quantidade de tempo na qual o nome e o slogan da Acer são
exibidos a potenciais clientes eqüivale, portanto, a algo entre
10 e 20 comerciais de TV de 30 segundos cada, o que representa
uma alta relação impacto/custo.

Gigantes emergentes volta e meia usam táticas de boa re-
lação custo-benefício para entrar em mercados desenvolvidos.
Em julho de 2004, quando tentava promover uma nova linha de
aparelhos de ar-condicionado nos EUA, a chinesa Haier se jun-
tou à americana Target. As duas montaram uma loja provisória
da Target só com produtos da Haier em plena Times Square,
em Nova York, e deram ao consumidor entrega grátis e outros
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incentivos. A Haier vendeu 7 mil refrigeradores de
ar em sete horas — feito que foi registrado pela
imprensa e deu o que falar na internet.

Combinar seus recursos com os de gigantes
emergentes. Multinacionais sempre formaram
joint ventures com empresas nacionais para en-
trar em países em desenvolvimento. Hoje, con-
tudo, precisam achar maneiras de combinar suas
habilidades com os recursos de inovação em cus-
tos de empresas locais. A joint venture unilateral
de ontem precisa dar lugar a alianças que a um
só tempo ampliem a penetração em mercados
emergentes e explorem segmentos de value-for-
money em economias desenvolvidas.

Quando a 3Com e a Huawei uniram forças em
2003, por exemplo, sua idéia era tirar mercado
da Cisco em todo o mundo. A 3Com entrou com
a marca, a rede de distribuição mundial, conhe-
cimento detalhado de clientes nos EUA e na Eu-
ropa e uma série de add-ons
que complementavam a li-
nha de produtos da parcei-
ra chinesa. A Huawei trou-
xe sua linha de produtos,
participação considerável
de mercado em países em
desenvolvimento, serviços
com custos competitivos e
recursos de design e enge-
nharia. A aliança permitiu à
3Com revitalizar o leque de
produtos para competir sa-
tisfatoriamente com a Cisco.
Ajudou a Huawei a acelerar
a penetração global de suas tecnologias, melhorar a própria
reputação e aprender a erguer uma empresa multinacional. A
parceria deu tão certo que em 2008 as duas decidiram se fun-
dir — união que o governo Bush acabou obstruindo. Defici-
tário, o governo americano pode ter dificuldade para impedir
acordos como esse no futuro.

Comprar empresas é outro jeito de absorver novas capaci-
dades. Em outubro de 2001, a Emerson Electric pagou US$ 750
milhões pela Avansys, uma das maiores fabricantes de sistemas
de energia para provedoras de equipamentos de telecomunica-
ções e data centers do mundo. Na época, especialistas acharam
o preço salgado demais, mas a Emerson alegou que a Avansys
era uma empresa de destaque que traria produtos comple-
mentares, uma força de trabalho jovem e talentosa e recursos
que a Emerson poderia explorar para melhorar seus negócios
no mundo todo. Valeu a pena, e muito: a Emerson Network
Power tornou-se uma líder mundial, registrando em 2008 um
faturamento de US$ 3,6 bilhões —11% a mais do que em 2007
— e margens de 12,6%. Em 2005, foi a vez de a PalmSource,

A Nokia lança dois
ou três modelos
novos de celular por
mês na China, pois
dominou a arte de
oferecer variedade
a baixo custo.

fabricante de sistemas operacionais para tele-
fones celulares, comprar a China MobileSoft.
A chinesa tinha criado uma ampla variedade
de software para celulares, incluindo uma
dezena de aplicativos, software operacional
para telefones inteligentes e feature phones
e uma versão do Linux otimizada para celu-
lares. A união deu à PalmSource uma linha
de software que lhe permitia abastecer tele-
fones móveis em praticamente toda faixa de

preços em toda região. Isso explica, em parte,
por que em maio de 2005 a japonesa Access, outra provedora de
software para celulares, pagou a bolada de US$ 324 milhões
pela PalmSource.

Investir em mercados de massa em expansão em países
em desenvolvimento. No passado, muitas multinacionais de
países ricos se concentravam em nichos nobres — pequenos,
mas rentáveis — de mercados em desenvolvimento, sobre-
tudo como estratégia para entrar nesses países. Agora que o
crescimento no mundo desenvolvido estancou, já não basta
encarar as vendas em mercados emergentes como a cereja no
bolo. Não é só que países em desenvolvimento trazem o maior
potencial de crescimento: multinacionais de nações desenvol-
vidas que não enfrentarem multinacionais emergentes na ca-
sa destas últimas vão deixar o caminho livre para que ganhem
escala e experiência. Logo, empresas de países desenvolvidos
precisam investir pesado em mercados de massa em expansão
em nações em desenvolvimento.

A experiência da Nokia na China demonstra os benefí-
cios dessa estratégia. A fabricante de celulares a princípio
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se concentrou nos segmentos mais sofisticados, nos quais as
margens eram boas. Mas teve de reconsiderar a estratégia
quando a participação de empresas estrangeiras no mercado
de celulares da China caiu de 95% em 1999 para 45% em 2003.
Foi aí que a Nokia e outras multinacionais decidiram inves-
tir na ponta popular, estratégia que elevou sua participação
para 65% em 2007. A certa altura cercadas por concorrentes
nacionais que ofereciam ao público uma variedade maior de
modelos, as multinacionais estrangeiras ampliaram considera-
velmente seu leque de produtos. Hoje, oferecem até recursos
populares como reconhecimento de caracteres chineses feitos
com a ponta do dedo para mensagens de texto.

A Nokia solta dois ou três modelos novos por mês na China,
pois dominou a arte de oferecer variedade a baixo custo. Em
vez de lançar aparelhos que a princípio dão muito lucro em
um mercado pequeno e ir diminuindo o preço gradativamente
à medida que a demanda cresce, como faz em casa, a Nokia,
assim como as rivais chinesas, apostou na produção de um
sem-fim de modelos na expectativa de que o volume de de-
manda gerado por esses produtos resulte em lucro. A empresa
investiu cerca de US$ 5,7 bilhões na China entre 2002 e 2006.
Chega aos segmentos baixo e baixo-médio do mercado de mas-
sa com celulares vendidos por menos de US$ 40 no varejo (sem
qualquer subsídio da operadora de telefonia); há aparelhos
que custam US$ 8, não mais. O resultado disso é que a Nokia
virou a líder no segmento popular sem perder o domínio de
segmentos de preço mais elevado. Em 2006, detinha 40% de
todo o mercado chinês de aparelhos celulares.

Para consolidar sua posição, de lá para cá a Nokia nomeou
cem distribuidores em cidades de toda a China, abriu 300
pontos-de-vendas em sistema de franquia e recrutou mais de

5 mil vendedores para promover seus produtos em todo canto
do país — e não só na costa leste, onde permanecem muitas de
suas concorrentes de países desenvolvidos. Suas quatro joint
ventures foram fundidas numa única holding na China, que
agora é uma das cinco subsidiárias regionais da empresa no
mundo. O chefe da Nokia na China responde diretamente ao
cabeça da divisão de celulares da empresa na matriz em Espoo,
Finlândia — um fato que diz tudo.

Empresas em mercados emergentes estão nitidamente trans-
formando a equação do value-for-money. A ameaça que isso traz
para as grandes multinacionais do mundo, aliada à contração da
renda futura que o mundo desenvolvido sentirá à medida que
paga a dívida contraída para enfrentar a atual crise financeira,
pede uma mudança de mentalidade. Em vez de esperar a crise
chegar ao fim, empresas de nações desenvolvidas precisam re-
pensar imediatamente o papel de mercados emergentes se qui-
serem adquirir recursos de inovação em custos que as ajudem a
assegurar uma vantagem competitiva a longo prazo.
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