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Uma imersão
nos emergentes
Para conhecer de
perto os mercados que
mais crescem, grandes
empresas globais
enviam executivos
de suas matrizes
para mergulhar na
realidade de países
como Brasil e índia
ROBSON VlTURINO

N
a manhã do dia 18 de setembro,
20 visitantes de países como
Estados Unidos e Holanda de-
sembarcaram de um ônibus

fretado em Paraisópolis, a segunda
maior favela de São Paulo. Em cerca de
2 horas, eles passaram por todas as ins-
talações do centro médico instalado na
favela, observaram a rotina do lugar e
conversaram com pacientes. Antes de
ir embora, conheceram ainda o centro
comunitário — um espaço importante
para os moradores de Paraisópolis —
onde algumas crianças brincavam. O
grupo, composto de diretores e vice-
presidentes da americana Medtronic,
fabricante de equipamentos médicos
que faturou 14,6 bilhões de dólares em
2008, estava ali por uma única razão:
conhecer de perto um dos dez mercados
que mais crescem entre os 120 países
em que a companhia opera no mundo.
A subsidiária brasileira, inaugurada em
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1997. cresce à taxa de 20% ao ano com
as vendas de produtos como marca-
passos e desfibriladores. Em oito dias,
o grupo participou de uma jornada de
compromissos no país que incluiu des-
de encontros com executivos de planos
de saúde até uma visita ao Mercado
Municipal de São Paulo (obviamente,
alguns executivos aproveitaram a "pes-
quisa de campo" para experimentar os
famosos pastéis de bacalhau e os san-

duíches de mortadela do mercado),
"Estamos entusiasmados com a expan-
são dos negócios no Brasil", disse a
EXAME William A, Hawkins, presi-
dente mundial da Medtronic, que dei-
xou a sede da empresa em Minneapolis,
no meio-oeste americano, para acom-
panhar o grupo em algumas das ativi-
dades no Brasil. "Por isso é tão crucial
que nossos executivos realmente vejam
como as coisas funcionam, em vez de

apenas ouvir falar sobre as oportunida-
des que existem no país.''

Com o objetivo de enxergar de perto
os mercados emergentes, grandes em-
presas globais, como a Medtronic, co-
meçam a enviar grupos de executivos
(sobretudo americanos e europeus) para
fazer imersões em países como Brasil e
índia. Até pouco tempo atrás, a maioria
deles pouco — ou nada — sabia a res-
peito do que se passava longe da matriz.
Mas o crescimento dos mercados emer-
gentes os tem empurrado para o mundo.
Além da Medtronic, recentemente a
alemã Bosch organizou visitas infor-
mais de grupos de executivos da matriz
a países como China e índia. A finlan-
desa Nokia, líder mundial na produção
de aparelhos celulares, costuma enviar
profissionais conhecidos como "antro-
pólogos" para incursões em países
emergentes, onde estão 80% dos novos
usuários de seus produtos."Para essas
empresas, daqui para a frente, as opor-
tunidades de crescimento estarão em
mercados como o Brasil", afirma Carlos
da Costa, diretor da consultoria P&L,
que ajudou a planejar as atividades da
Medtronic no país. Segundo Costa, ou-
tras cinco empresas estrangeiras estão
contratando a consultoria para ajudá-las
a planejar visitas ao Brasil.

Para os 20 executivos da Medtronic,
escolhidos entre os profissionais que es-
tão sendo preparados para comandar
suas subsidiárias, a imersão começou
dois meses antes da viagem — na sede
da empresa, em Minneapolis. Lá, eles
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receberam informações sobre a história,
a economia e a cultura de países emer-
gentes. As aulas, com duração de 8 ho-
ras, foram ministradas durante quatro
dias e meio por professores da Duke
Corporate Education, braço de educação
corporativa da Duke University. No Bra-
sil, a visita teve duas etapas — uma de
caráter "antropológico" e outra mais li-
gada ao negócio. A primeira visita, logo
depois da chegada do grupo, aconteceu
ao Mercado Municipal, no centro da ca-
pital paulista. Entre vendedores que ofe-
reciam castanha-do-pará e jabuticabas,
a americana Cindy Kent, vice-presiden-

em Mumbai, na índia, numa rotina de
visitas semelhante à realizada agora no
Brasil, Alguns projetos surgiram após o
trabalho dos grupos e estão em estudo.
Em novembro, a equipe que veio ao Bra-
sil voltará a se reunir, na sede da empre-
sa, para apresentar ao presidente propos-
tas para ampliar os negócios no país. "Já
ternos pelo menos três idéias que surgi-
ram com base na visita e que devem ser
desenvolvidas", afirma Hawkins.

No caso da Nokia, o mergulho na cul-
tura de países emergentes fica a cargo de
um mesmo grupo de cerca de 300 fun-
cionários conhecidos como "antropólo-

missão é entender o que os consumido-
res querem e criar novos produtos a par-
tir disso", afirma o inglês Jan Chipchase,
que integra a equipe, ao lado de profis-
sionais de Hong Kong, Indonésia e Co-
réia do Sul e hoje está realizando um
trabalho semelhante na China.

AS IMERSÕES FEITAS PELA EQUIPE de
Chipchase se transformaram em ações
na Nokia. Numa de suas primeiras visi-
tas, em 2006, a comunidades rurais na
índia, os "antropólogos" descobriram
que parte considerável da população
local vivia sem energia elétrica. A res-

te de marketing da empresa nos Estados
Unidos, disse ter enxergado com clareza
algo que até então era abstrato. "Ficou
nítido que o relacionamento no Brasil
não é uma questão trivial. Manter um
contato mais próximo faz muita diferen-
ça", diz ela. A outra parte da visita com-
preendeu uma visão abrangente dos
clientes do país — de hospitais sofisti-
cados a centros de atendimento médico
para comunidades pobres, como a fave-
la Paraisópolis. A Medtronic já realizou
incursões semelhantes na China e na ín-
dia. Em 2008, um grupo de 20 executi-
vos passou pouco mais de uma semana

gos". Desde 2005, eles já estiveram na
China, na índia, em Uganda e Gana. Em
2008, uma parte do grupo realizou um
trabalho de pesquisa que durou três se-
manas na favela Jacarezinho, no Rio de
Janeiro. Com a ajuda de representantes
de ONGs que atuam na região, eles rea-
lizaram entrevistas e conviveram com
moradores para descobrir como eles usa-
vam seus celulares. O grupo observou
que, aos olhos dos moradores locais, ex-
por o celular confere certo status. Segun-
do os executivos da Nokia, não há outro
país onde exista o hábito de carregar o
aparelho pendurado na cintura. "Minha

posta veio um ano mais tarde na forma
de um celular com uma lanterna na par-
te superior. Nas experiências em Kam-
pala, capital de Uganda, o grupo obser-
vou famílias ou grupos de pessoas que
dividiam um único aparelho. Com base
nessa constatação, foi desenvolvido um
celular com diversas agendas, para que
cada usuário tenha um espaço próprio
para guardar seus contatos. A Nokia
ainda não criou um novo produto como
resultado de sua visita ao Brasil. A pre-
visão é de que a experiência na favela
Jacarezinho resulte em alguma inovação
em. no máximo, quatro anos. •
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