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Mina de ouro para os anunciantes na úl-
tima década, as economias em desen-

volvimento perderam um pouco de seu bri-
lho. As taxas de crescimento de  países como 
China e Índia caíram de dois a três pontos 
percentuais no ano passado. Pela maio-
ria das projeções, os mercados emergen-
tes nunca mais crescerão tão rapidamente. 

Isso tem levado algumas empresas e 
executivos de agências a mudar a menta-
lidade pela corrida do ouro nesses  países 
por uma abordagem mais comedida, na 
qual estão fazendo apostas em merca-
dos mais rentáveis e dobrando as fichas 
nos Estados Unidos. “O crescimento fá-
cil está feito”, afirma Ali Dibadj, analista 

de bens de consumo da Sanford C. Bers-
tein. “Agora vem a parte difícil”.

No terceiro trimestre, a China foi 
um ponto dolorido para empresas, do 
McDonald’s à Mondelez. Pernord Ricard 
e Remy Cointreau também reportaram 
vendas mais fracas no país no período 
mencionado. A Heineken apontou cresci-
mento em volume na Ásia, mas registrou 
declínios na África e no Oriente Médio — 
colocando a culpa nas tensões sociais no 
Egito e a economia pouco agressiva da 
Nigéria. Índia, Brasil e México também 
prejudicaram os resultados para muitos. 

“Com toda a empolgação nos últimos 
anos em torno do potencial de crescimento 
dos mercados emergentes, o fato de que os 
mercados desenvolvidos respondem por 
50% da economia mundial foi muitas ve-
zes esquecido”, retratou Wan Ling Martello, 

internacional

O fim da corrida do ouro 
nos mercados emergentes
Desaceleração do crescimento econômico na Índia, China, Rússia, Brasil e África  
coloca o foco das multinacionais no lucro — e jogam nova luz sobre os Estados Unidos
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diretor financeiro da Nestlé, na divulgação 
de resultados mais recente da empresa.

Bill Pecoriello, CEO da Consumer Edge 
Research, avalia que as preocupações so-
bre a desaceleração dos mercados emer-
gentes têm pesado sobre as ações dos 
anunciantes mais parrudos, incluindo 
Unilever e Avon. Companhias que ainda 
obtêm crescimento substancial em tais 
mercados, como L’Oréal, Estée Lauder e 
Kimberly-Clark, têm feito isso por meio de 
ganhos em distribuição, afirmou Dibadj. 

Ainda assim, mercados em desenvol-
vimento permanecem os prospects mais 
promissores para os anunciantes. “Quando 
mercados emergentes ainda representam 

81% do potencial de crescimento, que outra 
chance você tem?”, questiona Pecoriello.

A solução para os anunciantes pode ser 
estabelecer planos de crescimento mais 
agressivos e concentrar nas oportunida-
des mais rentáveis nesses mercados, ao 
mesmo tempo em que renovam o foco 
nos Estados Unidos.

Enfrentando a Unilever
A Procter & Gamble deu esse passo 

no último ano, priorizando suas combi-
nações das 40 principais categorias que 
são fortes nos Estados Unidos e na Chi-
na.  O plano dá alguns sinais de funcio-
namento. Há um ano, a companhia viu 
essencialmente crescimento nulo nos Es-
tados Unidos e de dois dígitos em merca-
dos emergentes, deixando defasados seus 
principais concorrentes globais em cres-

cimento. No último trimestre, teve 2% de 
crescimento nos Estados Unidos, 8% em 
mercados emergentes e 4% em crescimen-
to nas vendas orgânicas no total, resulta-
do bom o suficiente para bater a Unilever 
e imobilizar a L’Oréal, duas companhias 
que a P&G tem perseguido há anos. 

A empresa está longe de desistir dos 
mercados emergentes. Recentemente, 
lançou o Old Spice na Índia e tomou ini-
ciativas no ramo de lavanderia no Brasil, 
atacando a Unilever em duas de suas for-
talezas. Ainda assim, resolver o problema 
com as marcas Pantene e Olay no mercado 
norte-americano segue como prioridade.

“Nossas unidades de negócio mais for-

tes e posições totais da companhia estão 
nos EUA. Temos de assegurar que nosso 
mercado doméstico permaneça forte e 
crescendo”, afirmou o presidente global da 
P&G, A. G. Lafley, no encontro anual com 
acionistas no mês passado. E acrescentou: 
“mercados emergentes, guiados por ques-
tões demográficas e aumento de renda fa-
miliar continuarão a ser fonte significativa 
de crescimento para nossa companhia”. 

De forma semelhante, o Walmart está 
revisando planos de crescimento no Mé-
xico e Índia e fechando lojas para incre-
mentar a rentabilidade na China e no Bra-
sil. Além disso, está explorando prospects 
nos Estados Unidos, atingindo  aumento no 
número de lojas nos últimos anos, parti-
cularmente com PDVs menores.

A rede dissolveu uma joint venture na 
Índia no último mês por conta de regu-

lações que poderiam coibir crescimen-
to, contou, em conferência com analistas, 
Doug McMillon, CEO do Walmart Interna-
tional. Ele afirmou que a empresa ainda 
acredita na Índia e mantém 20 unidades lá

A companhia também diminuiu seus 
planos de crescimento global para o pró-
ximo ano fiscal de 22 milhões de metros 
quadrados para 14 milhões de metros qua-
drados, reflexo do fechamento de lojas na 
China e no Brasil. O Walmart, por enquan-
to, tem apostado mais nos Estados Unidos. 
Organizou um encontro em agosto com o 
objetivo de angariar fornecedores para abrir 
mais fábricas no país. O objetivo é encurtar 
a cadeia de fornecimento e economizar di-
nheiro, ajudando a fortalecer a classe mé-
dia norte-americana, explicou o CEO do 
Walmart nos Estados Unidos, Bill Simon.

Esses movimentos poderiam colocar 
o Walmart em linha com o que o Boston 
Consulting Group vê como fator-chave, 
que remodelará a economia global na pró-
xima metade da década: a realocação de 
fábricas para os Estados Unidos que po-
deriam, em último caso, adicionar de 2,5 
milhões a 5 milhões de empregos e redu-
zir 1,5 ponto da taxa de desemprego, em-
bora isso também iniba crescimento em 
alguns mercados em desenvolvimento.

Mudança de direção ou ajuste de rota?
A economia de produção mudou tanto 

nos últimos anos quanto os computado-
res e eletrônicos, eletrodomésticos, plás-
ticos e peças automotivas, que será rentá-
vel voltar a produzir tais itens novamen-
te nos EUA. Entre os fatores que contri-
buem para isso: aumento dos salários na 
China; custos de transporte e rupturas na 
cadeia de fornecimento; além de energia 
mais barata nos EUA por conta do aumen-
to da produção doméstica de óleo e gás. 

Ainda assim, Harold Sirkin, sócio-sê-
nior da Boston Consulting, afirma não ser 
hora de abandonar a China. “A realidade 
é que a China não fechará fábricas”, diz. 
“Enquanto a China pode não construir 
tantas plantas quanto antes, sua econo-
mia ainda vai crescer anualmente de 5% a 
7,5%, por estar em transição para produ-
ção e consumo domésticos”, acrescentou. 

A história sobre o crescimento mais 
lento dos mercados emergentes está res-
pingando sobre o universo das agências, 
com o CEO do Grupo Publicis, Maurice 
Levy, concordando em sua divulgação de 
resultados, mês passado, que mercados 
em desenvolvimento desaceleraram ao 
passo que os desenvolvidos tinham re-
tomado no último trimestre, embora ele 
espere que os mercados emergentes tam-
bém retomem o ritmo neste trimestre.

Além disso, apesar de a festa começar a 
ter de ficar mais silenciosa, ela ainda não ter-
minou de todo. “Temos alertado para uma 
desaceleração nos mercados emergentes 
há algum tempo”, disse o CEO da Unilever, 
Paul Polman, em outubro, acrescentando 
que, à medida que a Unilever lidera o cres-
cimento nos mercados, a desaceleração es-
tá finalmente cobrando um pedágio para 
uma empresa líder, que tem 57% das ven-
das vindas de países em desenvolvimento.

“Mas os mercados emergentes ainda são 
o lar de 80% da população mundial”, ressal-
tou Polman em um e-mail ao Advertising 
Age. “Taxas de crescimento vão diminuir, 
porque a base está se tornando maior”, afir-
mou, para em seguida emendar: “Há ainda 
muito a crescer se descobrirmos como fa-
zer isso de forma sustentável e equitativa”. 

Tradução Roseani Rocha

Loja do Trust-Mart,  bandeira operada pelo Walmart  na China:  varejista fechou lojas no país oriental e no Brasil
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1587, p. 32, 25 nov. 2013.




