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Há não muito tempo, a executiva de marketing Joanna Seddon, perdeu um botão de seu terno 
Louis Féraud e procurou uma loja em Nova York na qual pudesse substituí-lo. Seddon, vice-
presidente executiva da Millward Brown não teve sorte: a loja do falecido estilista francês na 
avenida Madison, em Nova York, havia fechado. Ela teria de recorrer à China, onde a Féraud 
possui 11 lojas. A marca, tornada popular nos Estados Unidos nos anos 80 pelas novelas 
"Dallas" e "Dinastia" marchou para o oriente. 
 
O realinhamento da Louis Feráud, dos EUA para a China, é algo insólito, mas está ficando mais 
comum. Nossa suposição do pós-guerra de que os EUA são o lugar em que a maioria das 
marcas de consumo mundial é lançada antes de disseminar-se pelo mundo está sendo 
corroída. 
 
Nesta semana, a Porsche escolheu o Salão do Automóvel de Xangai para lançar seu sedã de 
quatro portas Panamera, a quarta linha de carros da Porsche. Não há lugar para dúvidas sobre 
a influência da Ásia no desenvolvimento desse produto. O Panamera é um modelo mundial, 
mas seu comprimento - quase tão longo quanto o Série 5 estendido feito pela BMW para a 
China - é revelador. Os compradores ricos de carros na China preferem ser conduzidos por 
motoristas.  
 
A indústria automotiva é um indicador de tendências. A depressão nos EUA levou a China a 
tornar-se o maior mercado mundial de carros neste ano, acentuando a mudança de longo 
prazo que ocorria em direção à Ásia. 
 
A China é um ponto positivo solitário para a General Motors, que nos EUA tem problemas 
crônicos de vendas em baixa e marcas depreciadas e na Europa tenta livrar-se da Opel e 
Vauxhall. Na China, não apenas a Cadillac, mas até a Buick, uma marca lúgubre voltada ao 
mercado médio, são atrativas. 
 
Mas, apesar de sua indisposição econômica, os Estados Unidos mostram poucos sinais de 
enfraquecimento no lançamento de produtos - especialmente no setor de tecnologia. Os 
primeiros anos do século trouxeram o Google; o iPhone, da Apple; e o Kindle, da Amazon, 
para citar apenas alguns. "Ainda é verdade que os EUA desenvolvem mais produtos do que 
qualquer outro país no mundo", diz Hal Sirkin, sócio do Boston Consulting Group.  
 
O mundo dos negócios mundiais, no entanto, está em fase de mudanças. As empresas de fora 
dos EUA ficaram mais espertas em como alcançar escala mundial. Na teoria, a Motorola possui 
vantagens na produção de telefones celulares em relação à Nokia, uma empresa finlandesa 
com um mercado doméstico minúsculo. Mas a Nokia foi a vencedora. O maior motivo foi seu 
êxito em tornar-se uma fabricante de baixo custo na Ásia. Possui um perfil que seria 
inimaginável há apenas alguns anos para uma empresa mundial: suas receitas em 2008 
somaram € 5,9 bilhões na China, € 3,7 bilhões na Índia, 2 bilhões na Indonésia e apenas 1,9 
bilhão nos EUA. 
 
Empresas do Japão e Coreia do Sul alcançaram e superaram os EUA em bens eletrônicos (e em 
carros) nos últimos 20 anos. O Japão, apesar da atual crise, criou nomes como o Wii e DS, da 
Nintendo, enquanto a Coreia do Sul tem a LG e Samsung. 
 
China e Índia estão batendo na mesma porta, com produtos como os aparelhos de ar-
condicionado Haier e o carro Tata Nano. Sirkin destaca as fabricantes de fraldas e carrinhos de 
bebê Goodbaby e de motores elétricos Johnson Electric como duas multinacionais chinesas em 
crescimento. 
 
Em sua maior parte, as empresas chinesas ainda tropeçam para alcançar as concorrentes na 
Europa e EUA. Mas dizer que as marcas ocidentais dominam os mercados já não captura 
integralmente o que ocorre. Como mostra a Louis Féraud, há outra força presente - a 



crescente influência dos consumidores da Ásia e dos países emergentes em produtos globais. 
O Panamero é apenas um exemplo. 
 
Há muito tempo, os produtos globais vêm sendo feitos à imagem do que os consumidores dos 
EUA desejam. Mas essa influência está diminuindo - ou sendo equilibrada. A Procter & Gamble, 
agora obtém 30% das vendas em países emergentes e lança produtos, como o amaciante de 
roupas Downy Single Rinse, fora do país. Outras marcas tradicionais do país, como a rede de 
fast-food KFC, ou da Europa, como a Nivea, de cosméticos, são influenciadas pela mudança na 
distribuição das vendas em direção à China e restante da Ásia. 
 
O que exatamente os consumidores ocidentais farão quando a influência da Ásia tornar-se 
mais aparente em produtos além de jogos eletrônicos, ainda estamos por descobrir. 
Publicitários fizeram um trabalho tão bom em vender o estilo de vida dos EUA nas últimas 
décadas que os cigarros ainda são associados aos caubóis. Agora, eles precisarão persuadir-
nos de que os longos carros asiáticos, em vez dos grandes utilitários-esportivos americanos, 
são o melhor veículo a ser dirigido. Suponho que encontrarão um jeito. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 abr. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B4. 


