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mundo emergente vive uma expansão inédita: sua participação no PIB
mundial, em poder de compra, já
saltou de 36% em 1980 para 45%
em 2008, e as projeções indicam que chegará a
51% em 2014. Há dois anos, a China tornou-se
a segunda maior economia do planeta, e a Índia, a
Rússia e o Brasil passaram a figurar entre as dez
primeiras. Entre 2006 e 2008, o total de empresas desses países pertencentes ao ranking Global
500 do Financial Times subiu de 15 para 62.
Mantendo-se a movimentação atual, por volta
de 2020 a China deve superar os Estados Unidos
no posto de maior economia da Terra e o Brasil ultrapassará o Reino Unido e a França. Várias
outras nações emergentes estarão entre as dez
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maiores economias. Todos concordam que eles estão constituindo
uma nova fronteira do capitalismo e que sua população será significativa tanto no papel de consumidora como no de mão de obra. O
que se analisa pouco, contudo, é o fato de esse fenômeno ampliar a
importância das marcas e empresas desses países no cenário mundial. Em face disso, ficam perguntas no ar: como as marcas atenderão
às demandas dos novos consumidores? Qual o impacto do desenvolvimento nesses países? E qual o papel do design em tudo isso?

Ponto de inflexão

Trata-se de uma mudança de paradigma
e ela representa tanto um desafio como
uma oportunidade inédita para as empresas e o design -em atividades que
variam do branding à criação de embalagens, de serviços a produtos digitais
e ambientais. Basta considerar que, nos
mercados emergentes (sobretudo na
base da pirâmide socioeconômica), falta da infraestrutura básica a produtos e
serviços mais sofisticados.
A base da pirâmide oferece um ótimo
espaço para novos negócios, porque, seguindo a lógica do capitalismo tradicional,
as multinacionais dos países desenvolvidos criam produtos dirigidos para seus
próprios consumidores ou outros com perfil similar, apresentando-os para os mercados em desenvolvimento apenas em um segundo
momento. Além disso, as características dos produtos em geral são
pautadas pelas camadas de alto estrato social.
Sabemos que algumas multinacionais já estão adaptando seus
produtos para os mercados emergentes, é claro. Antes da Olimpíada de Pequim, por exemplo, a alemã Adidas decidiu criar dois
tipos de loja: uma com produtos globais e outra com itens adaptados ao mercado asiático. A Procter & Gamble descobriu que os
chineses costumam usar folhas de chá para prevenir o mau hálito e
lançou uma versão do creme dental Crest com o extrato da planta.
De olho na Índia, a Mercedes-Benz incluiu em seus modelos um ar-condicionado controlado do banco traseiro -isso porque, naquele
país, quem compra um carro da famosa marca alemã tem motorista
particular. Até a Nike resolveu adaptar-se e criou uniformes específicos para os muçulmanos que vivem na Índia, proibidos de exibir
o corpo durante a prática de esportes.
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Tais adaptações podem até funcionar como estratégia para ingressar em um mercado, mas elas vão se sustentar no longo prazo? As
oportunidades em vista requerem uma compreensão mais profunda
do contexto cultural e social da base da pirâmide de cada pais. Para
C.K. Prahalad, que iniciou a onda de inclusão da camada de renda
mais baixa pelo consumo, as empresas devem fazer da atenção a
esse nicho de mercado um método de expansão e de sucesso.
Como atuam, hoje, as empresas dos BRICs? Assim como aconteceu com o Japão na década de 1960 e com a Coreia do Sul nos
anos 1980, boa parte delas exporta a maioria de seus serviços e
produtos para os Estados Unidos e a Europa -e copia as soluções
adotadas nesses mercados de modo geral.

No entanto, isso vem mudando. Com a crescente atuação no
mercado interno, as demandas dos clientes locais ganham mais influência na hora de as empresas dos BRICs interagirem. A lógica tradicional do capitalismo se inverteu e a inovação surge nos países
periféricos para ser exportada às nações desenvolvidas.
Por exemplo, diante do desafio de oferecer energia para sua imensa população, a China concluiu que não poderia seguir o modelo baseado no petróleo que predomina nos países desenvolvidos. O país
dos mandarins tornou-se o maior fabricante mundial de turbinas
eólicas e de painéis solares, além de se destacar como principal investidor em pesquisa e desenvolvimento (P&D) nessas tecnologias. O
Brasil conseguiu superar a dependência do petróleo estrangeiro com
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De olho nas oportunidades desses imensos mercados novos, as
multinacionais investem em pesquisa e desenvolvimento in loco.
As 500 maiores empresas dos Estados Unidos contam com 98 unidades de P&D na China e 63 na Índia. Nos últimos anos, o braço
da GE dedicado à saúde direcionou mais de US$ 50 milhões para
a construção de um centro de pesquisa em Bangalore, o maior da
empresa em todo o mundo. A Cisco alocou mais de US$ 1 bilhão
para sua segunda sede mundial, a Cisco East, também em Bangalore. O centro de P&D da Microsoft em Pequim só perde em tamanho
para o quartel-general da empresa, em Redmond, nos Estados Unidos. Organizações que atuam com o conhecimento, como as especializadas em tecnologia da informação e as firmas de consultoria,
empregam cada vez mais profissionais dos países emergentes.
0 assunto também virou tema de pesquisa de estudos acadêmicos, entre eles o DBOP Project, promovido pelo IIT Institute of Design, de Chicago, e coordenado por Patrick Whitney e Vijay Kumar.
O foco do estudo está em comunidades da Índia e nos caminhos
para melhorar a vida das pessoas e criar economias sustentáveis.
Por meio de pesquisa baseada em atividades, os integrantes do
projeto conseguiram identificar oportunidades de inovação capazes de gerar um sistema de soluções para estimular a economia
sustentável e, ao mesmo tempo, orientar os moradores rumo a
melhores condições de vida.
Trata-se de esforços valiosos, uma vez que os países do BRIC
apresentam características sociais e culturais peculiares, como:

Apesar do inegável entusiasmo atual, é um desafio manter o
ritmo de crescimento dos países emergentes. Existem óbvios
gargalos de infraestrutura, como transporte e energia, além de
dificuldades menos aparentes, como as da educação. O capital
intelectual constitui fator determinante para a manutenção do
desenvolvimento socioeconômico em um ambiente de mudanças e de competição global.
O processo de criação também precisa avançar. Nesses países, as
escolas de design terão papel crucial na formação de profissionais
que se destacarão no mundo dos negócios e precisarão utilizar metodologias que integrem as ciências sociais -como a antropologia e
a etnografia- à gestão e ao planejamento estratégico.
A energia criativa do mundo se desloca dos países desenvolvidos para os emergentes, e é nestes que as empresas encontrarão
suas oportunidades de expansão. De acordo com Bruce Nussbaum,
da revista BusinessWeek, "o pensamento criativo pode ter surgido
como um conceito ocidental, mas o fluxo contrário é mera questão
de tempo" (em que pese o fato de o Brasil ser ocidental).
Na maioria dos BRICs, os produtos e serviços ainda surgem da
adaptação de plataformas vindas de fora, o que é um erro, pois os
desafios existentes só podem ser superados pela reavaliação das
soluções existentes -muitas das quais não se aplicam nem às necessidades futuras. Por isso, talvez pela primeira vez na história, executivos europeus e norte-americanos precisarão aprender com os
colegas asiáticos e latino-americanos.
No livro A Riqueza na Base da Pirâmide (ed. Bookman), Prahalad
apresenta 12 casos de empresas que estruturaram sua atuação com
os setores de baixa renda. Um deles é o da Casas Bahia, maior varejista de produtos domésticos do Brasil. A rede deve sua chegada ao
pódio não apenas ao sistema de crédito repleto de facilidades financeiras, mas também, e principalmente, à compreensão adequada das
aspirações dos consumidores de menor renda.
Clayton Christensen, da Harvard Business School, criou a expressão "inovação de ruptura" para designar novos produtos que
abalam o mercado com um avanço inesperado, em geral de redução de preços ou de configuração para outro segmento. Hoje,
várias dessas inovações surgem nos mercados emergentes e farão uma diferença bem maior na vida do Ocidente do que fez a
revolucionária filosofia de produção enxuta, surgida no Oriente.
A criação também será importante no design de soluções para o
impacto provocado pelo crescimento econômico dos países emergentes -impacto esse em aspectos como energia, meio ambiente, alimentos, produção artística e gastos militares, entre outros. Afinal, tal
impacto tende a afetar o mundo inteiro, e de maneira imprevisível.
O fato é que as transformações estão apenas começando e qualquer manifestação criativa nos países do BRIC terá importância
imensa no futuro. O que for criado neles será fundamental para a
nova configuração do planeta.
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Esforços de P&D lidam com peculiaridades

O processo de criação precisa avançar

a

a adoção do etanol -hoje, 80% dos carros vendidos são do tipo flex e
mais da metade dos motoristas consome apenas o combustível derivado da cana-de-açúcar. Em um mundo no qual o custo econômico e
ambiental da energia não para de crescer, as soluções desenvolvidas
no Brasil e na China tendem a reformatar o futuro do setor.
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Necessidade de escala e dificuldade de distribuição. A infraes
trutura precária complica a distribuição. Apesar disso, os "dabbawallas", entregadores de marmita da Índia que se deslocam de
bicicleta, distribuem cerca de 200 mil refeições por dia em Mumbai. Embora muitos não saibam ler, em 2002 a rede de ciclistas
recebeu a classificação 6-Sigma da revista Forbes.
Riqueza cultural. Os integrantes do BRIC se destacam pela riqueza
cultural e artística, capaz de influenciar a criação (as cédulas em
circulação na Índia informam o valor nos 15 idiomas oficiais do
país). A criatividade também é uma característica marcante nessas
culturas -em geral desprovidas de recursos-, nas quais é preciso
arranjar soluções para os problemas (na Índia, por exemplo, muitas vezes a folha de bananeira funciona como prato).
Diversidade social. A criação também recebe influência da ampla
diversidade social dos BRICs, com contrastes (entre ricos e pobres,
entre quem tem acesso à educação e não, sem falar das diferenças
de religião e de idioma) bem mais acentuados do que no mundo
desenvolvido. Os produtos exigem adaptação específica; no Brasil, por exemplo, a Unilever chegou a modificar uma tradicional
marca de sabão em pó para atender os consumidores que lavam
roupas à mão (Omo Multiação Tanquinho).

Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 6, ano 16, n. 95, p. 42-46, nov./ dez. 2012.

