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Campo de visão

Um jeito melhor
de encarar a China
Dados e análise: Max Magni e Yuval Atsmon

Na hora de entrar no mercado chinês, a maioria das
empresas adota a estratégia de "tiers", dividindo as cidades
por tamanho e riqueza. É um erro. As mais de 800 cidades
da China, 200 delas com mais de 1 milhão de habitantes,
estão crescendo a ritmo distinto e mudando de modo
distinto. Centros com número parecido de habitantes podem
variar tanto quanto França e Alemanha em constituição
demográfica e hábitos de consumo.

Nossa pesquisa de mercado e o
trabalho com multinacionais e
empresas locais na China sugerem
que é melhor organizar o mercado
em clusters — grupos de cidades
num raio de 300 quilômetros de um
ou dois centros — que somem, ca-
da um, ao menos 1% do PIB chinês.
Não é só a proximidade que une
as cidades de um cluster; relações
comerciais estreitas e perspectivas
econômicas comuns também. São
similares na composição da indús-
tria, em políticas públicas, perfil
demográfico e, sobretudo, preferên-
cias do consumidor. Dividir a China

dessa forma dá à empresa uma vi-
são melhor dos mercados em que
deveria apostar. Também permite
uma investida mais eficiente: com
uma força de vendas, canais de dis-
tribuição e cadeias de suprimen-
to baseados no cluster, a empresa

derruba custos e, ao mesmo tem-
po, cobre um território geográfico
maior e consegue um perfil detalha-
do de consumidores similares.

A empresa deve agrupar cida-
des à luz de dados demográficos e
de consumo mais relevantes em seu
caso. Uma fabricante de alimentos
e bebidas criou, por exemplo, qua-
tro categorias: fortalezas, ou clus-
ters que já domina; indispensáveis,
ou clusters que quer dominar; clus-
ters promissores, cujo crescimento
supera a média do mercado; e clus-
ters do esperar para ver, de baixa
prioridade.

Confira ao lado os 22 clusters
básicos. Veja em destaque, na ou-
tra página, exemplos de diferenças
particularmente úteis e acentuadas
— informação que não viria à tona
numa estratégia de tiers.



Text Box
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