
Marcas chinesas desafiam líderes globais 
Dexter Roberts, da BusinessWeek De Pequim 
 
Empreendedores arrojados conquistam mercado, mas analistas questionam fôlego das empresas  
 
Como se fica rico na China hoje em dia? Crie uma marca. É o que Huang Guangyu, 35 anos, fez. 
Natural de Guangdong, ele começou aos 18, alugando uma baia em um mercado de Pequim e 
vendendo utensílios domésticos baratos. 
 
Hoje, sua Gome Electrical Appliances é a principal rede de produtos eletrônicos de consumo do 
país, com mais de 100 lojas e US$ 2 bilhões em vendas. 
 
E graças à listagem das ações da companhia na Bolsa de Hong Kong no terceiro trimestre, o valor 
líquido da Gome está em, pelo menos, US$ 830 milhões. 
 
Existe só um obstáculo. Os grupos varejistas da China, incluindo a Gome, já estão preocupados 
com o impacto da concorrência estrangeira no ano que vem, quando o governo chinês vai abrir o 
país para a entrada de grupos varejistas de todas as partes do mundo. 
 

 
 
Empresários de todas as partes do mundo certamente estão ansiosos com a possibilidade de que 
o próximo estágio do desenvolvimento acelerado da China será o estabelecimento de marcas 
poderosas em todas as áreas. "Eles definitivamente estão se globalizando", diz Glen Murphy, 
diretor administrativo da ACNielsen na China. 
 
Há bastante nomes locais conhecidos além da Gome. A Haier Group é a maior - uma fabricante de 
refrigeradores, máquinas de lavar roupa e outros produtos, que fatura US$ 10 bilhões e que tem 
ambições globais alimentadas por seu presidente, Zhang Ruimin. A Hangzhou Wahaha Group, 
com US$ 1,2 bilhão em vendas, é a principal vendedora de água engarrafada. 
 
A TCL, com faturamento de US$ 3,4 bilhões, é tão poderosa em televisores e outros aparelhos 
eletrônicos que, no ano passado, fechou um acordo de fusão de seu negócio de TVs com o da 
Thomson ,da França, e este ano assumiu o controle das operações de telefones celulares da 
Alcatel. A Lenovo Group, anteriormente conhecida como Legend, com receitas de US$ 3 bilhões, é 
a número um do mercado chinês de computadores pessoais. A Li-Ning, fundada por um atleta 
chinês, é a principal vendedora de trajes e calçados esportivos. Ela abriu o capital este ano. E a 
lista prossegue. 
 



Mas observadores das marcas chinesas perguntam-se se isso é impressionante o suficiente. Eles 
observam o excesso de capacidade na indústria chinesa, a tendência de economizar na inovação, 
a sempre crescente presença de multinacionais na China continental e a contínua popularidade 
das marcas estrangeiras. 
 
Os preços das ações de muitas companhias chinesas de marcas voltadas para o consumidor estão 
em queda este ano. O grau de consciência das companhias da China entre os consumidores 
americanos e Europeus é baixo. E, para cada entusiasta das marcas chinesas, há um cético. "Elas 
exportam suas marcas com sucesso?", pergunta Tom Doctoroff, diretor-presidente dedicado à 
Grande China da agência de propaganda J. Walter Thompson, nos Estados Unidos. "As 
companhias chinesas estão anos-luz longe disso." 
 
Mas assim também estavam as companhias coreanas quando decidiram, 20 anos atrás, entrar 
para a liga das empresas com marcas conhecidas no mundo todo - e ninguém poderia prever que 
a Samsung, LG e Hyundai seriam as marcas globais que são hoje. 
 
Assim como os coreanos, os chineses tropeçarão muitas vezes no processo de construção de suas 
marcas. Mas, com toda a furiosa atividade que está tomando conta do mercado, algumas dessas 
marcas surgirão como verdadeiras vencedoras, tanto no mercado doméstico como no 
internacional. 
 
Ao contrário dos japoneses nacionalistas, algumas vão se unir a companhias estrangeiras para dar 
uma arrancada - e outras irão até mesmo usar as marcas de seus sócios estrangeiros no mercado 
internacional, como a TCL com a RCA, a grande marca da Thomson nos EUA, e a própria marca 
Thomson na Europa. 
 
A enorme economia doméstica da China dá a esses concorrentes a chance de ganhar experiência 
no mercado mais competitivo do planeta e acumular receitas para esforços em outros mercados. 
"As participações de mercado vão aumentar e diminuir. Algumas companhias chinesas vão perder. 
É um processo de aprendizado", diz Paul Gao, um diretor do escritório de Xangai da McKinsey & 
Co. "Mas não há dúvida de que marcas chinesas de nível mundial vão surgir." 
 
O processo de aprendizado vai envolver a fabricação de produtos melhores e a sua venda de uma 
maneira mais eficaz. Shelly Lazarus, executivo-chefe e presidente do conselho de administração 
da Ogilvy & Mather, recentemente liderou uma reunião de mais de uma dúzia de companhias 
chinesas. Lazarus ficou impressionado com a falta de conhecimento e o apetite dessas empresas. 
 
"A maior parte das empresas chinesas ainda não entende o que nós queremos dizer com 
'posicionar uma marca'", disse Lazarus à "BusinessWeek". "Mas elas estão ansiosas por saber. 
Querem aprender as coisas rapidamente e vão descobrir isso." 
 
E quem serão esses vencedores? Os observadores de marcas chinesas apostam na TCL, Haier e 
SVA, uma grande fabricante de televisores. Mas, no atual estágio da tumultuada economia da 
China, é difícil dizer com certeza.  
 
O excesso de capacidade atingiu 30% em muitos setores, incluindo os de televisores, máquinas 
de lavar roupa e geladeiras, pressionando muito as margens. "Os preços dos produtos eletrônicos 
domésticos estão caindo 10% a 15% ao ano", diz Chen Kaixun, vice-presidente da Hisense 
Electric, fabricante de utensílios domésticos e concorrente da Haier. "Com relação à guerra de 
preços, a única c oisa que podemos fazer é reduzir nossos custos." 
 
A Hisense conseguiu aumentar seu lucro líquido em 2% no primeiro semestre. A guerra de preços 
também atingiu a Haier; seu braço listado na Bolsa de Xangai conseguiu um crescimento de 
apenas 6% no primeiro semestre, apesar do grande crescimento das vendas. 
 



E não são só os produtos da chamada linha branca. Os preços dos automóveis caíram 7% em 
cada um dos dois últimos anos e acredita-se que cairão pelo menos 10% este ano. A saturação é 
particularmente grave na área de televisores - e um esforço agressivo de exportação já 
desencadeou processos anti-dumping nos EUA e na Europa. 
 
Outra ameaça é a profusão de produtos falsificados, que proliferam assim que uma marca ganha 
popularidade. Freqüentemente, a única maneira que as grandes marcas chinesas e estrangeiras 
têm para tirar os falsificadores do negócio é cortar ainda mais os preços - uma estratégia 
desfavorável ao patrimônio das empresas que estão desenvolvendo suas marcas. 
 
Nesse ambiente punitivo, o currículo até agora medíocre que as companhias chinesas têm na 
inovação torna-se uma deficiência. É raro ver uma empresa chinesa atingir o padrão internacional 
de aplicação de 5% ou mais das receitas em pesquisa e desenvolvimento. Essa defasagem pode 
dar uma vantagem às multinacionais. 
 
É o que aconteceu com os telefones celulares. Entre 2000 e 2003, marcas locais de celulares 
como Bird, Amoi, Panda e TCL bateram a Nokia, Motorola e outras marcas globais em preço e 
características com o telefone cravejado de pedras preciosas da TCL, um sucesso junto aos novos-
ricos chineses. 
 
As companhias locais saíram de uma participação de mercado zero poucos anos atrás para quase 
50%. "Nós levamos a sério os nossos concorrentes chineses", diz Maurice Tan, gerente de 
marketing da Nokia para a China. "Eles são como um bando de lobos." 
 
Mesmo assim, o bando de lobos vêm recuando ultimamente. No último ano, Motorola, Nokia e 
Sony Ericsson lançaram uma série de celulares com novas funções, forçaram agressivamente sua 
presença em novos mercados e reduziram preços. A Nokia, por exemplo, acrescentou funções 
identificadas em chinês e ampliou seu relacionamento com milhares de pequenos varejistas para 
vender celulares por toda a China. Por causa do contra -ataque, a TCL viu sua participação de 
mercado cair de 8% para 6,1% no último ano e meio. As vendas dos celulares de seu braço 
listado na Bolsa de Shenzhen caíram quase um terço no primeiro semestre, enquanto as vendas 
da Bird caíram quase 20%. 
 
No geral, os vendedores domésticos viram suas vendas caírem de 42% do mercado no ano 
passado para 37% no primeiro semestre. Patrick Kung, administrador-geral das operações de 
celulares da Motorola no norte da Ásia, diz: "Os concorrentes locais saíram-se muito bem nos 
últimos três anos. Mas este ano a taxa de crescimento deu uma estagnada". E há 37 fabricantes 
locais de celulares na briga. 
 
Fabricantes estrangeiros como a Hitachi e Samsung já reconquistaram participação de mercado 
em TVs de tela plana e plasma de alta resolução, enquanto a Panasonic e a LG recuperaram parte 
das vendas de microondas que haviam perdido para a marca local Galanz. 
 
No setor automobilístico, coreanos a japoneses devem lançar modelos mais baratos na China. "Os 
próximos anos serão difíceis para as montadoras locais", prevê Yale Zhang, diretor de previsão de 
vendas para os mercados emergentes da CSM Asia Corp. em Xangai. 
 
General Motors (GM), Ford e Volkswagen (VW) já oferecem modelos mais baratos, por menos de 
US$ 10 mil. Isso poderá ser um problema para a Geely Auto, marca criada há seis anos que 
rapidamente capturou 4% do mercado com veículos vendidos por até US$ 3.500. A Geely não 
consegue igualar a qualidade das estrangeiras. 
 
A competição no varejo também será um problema, pelo menos no curto prazo. Hoje, as 
companhias chinesas possuem uma vantagem em relacionamentos em desenvolvimento com 
milhares de pequenas lojas e quiosques. 



 
Mas, com a exigência da Organização Mundial do Comércio (OMC) para que a China abra seu 
mercado para os concorrentes estrangeiros até o fim do ano, mu ltinacionais como Wal-Mart e 
Carrefour vão ampliar mais suas franquias, tornando esses laços menos importantes. 
 
"Conforme o modelo de distribuição muda, ele está se tornando menos e menos adequado para as 
marcas domésticas, facilitando a penetração das companhias estrangeiras na China", diz Qu 
Honglin, gerente geral da Local Strategy, consultoria de marcas. 
 
Um problema final com que as companhias chinesas estão tendo de lutar diz respeito a questões 
administrativas. Muitas das melhores marcas da China foram concebidas por empreendedores 
heróicos como Huang da Gome, ou Zong Qinzhou. Zong, de 59 anos, é o fundador da Wahaha, 
uma fabricante de cerveja que, no ano passado, lucrou US$ 196 milhões. (O grupo francês 
Danone tem uma participação de 30% na companhia.) 
 
Líder prático, Zong lidera seus gerentes em incursões junto a vendedores de rua para ver como as 
cervejas são vendidas nos mercados de rua da China, que crescem cada vez mais. Mas ele 
despreza pesquisas de mercado e não está claro como a Wahaha se sairia sem seu carismático 
fundador. Isso também vale para outras companhias chinesas, diz Qu, da Local Strategy. 
 
Esses são problemas formidáveis. Mesmo assim, para cada revés, os chineses encontram uma 
maneira de seguir adiante. De fato, perder alguns rounds no mercado mais competitivo do 
planeta é um excelente treinamento. 
 
Tome a Lenovo. Vários anos atrás essa fabricante de computadores nutria grandes planos de 
entrar nas áreas de telefones móveis e outras áreas além das de laptops, PCs e servidores, nas 
quais tinha experiência. A companhia também forçou sua expansão global. Uma má idéia. A perda 
de foco começou a pesar, na medida em que a Dell aumentou a pressão na China. A Lenovo teve 
que demitir 5% de sua força de trabalho no segundo trimestre. 
 
Alguns esforços irão fracassar. Mas a cada batalha de marketing, a cada produto lançado, os 
chineses aprendem mais e mais. Será que outra locomotiva chinesa, como a que tomou de assalto 
a indústria da transformação, está pela frente? Não agora. Mas dê algum tempo a eles e as 
melhores dessas marcas vão provar seu valor. 

 
 
Leia Mais 
 
Rede de lojas de massagem tem o nome mais popular 
BusinessWeek De Pequim   
 
Responda rápido - qual é uma das marcas novas da China mais conhecidas? Não, não é uma 
marca de cigarros com baixos teores de alcatrão, um chocolate, nem um novo modelo de câmera 
digital. Acredite ou não, é a Liangzi, uma rede nacional de lojas especializadas em massagens nos 
pés. 
 
O interior confortável dessas lojas sempre tem uma cabeça de pedra do Buda, de dois metros de 
altura, e "camas do ópio" com cortinas, além de legiões de jovens massagistas que habilmente 
pressionam os pontos certo dos pés dos clientes - e tudo isso por uns poucos dólares a hora. 
 
A Liangzi Foot Bath Health & Fitness tomou o país de assalto nos últimos anos, abocanhando 
receitas que no ano passado somaram US$ 18 milhões. 
 



O fundador, Zhu Guofan, de 34 anos, certamente não tinha idéia de que um dia seria um 
empresário de sucesso. Nascido em uma família pobre de agricultores da província rural de 
Henan, ele nunca concluiu o colegial. 
 
Começou vendendo patos e galinhas em um mercado de sua cidade natal, Xinxiang. Depois, 
montou uma barraca de espetinhos ao lado de uma rodovia. Então, ele percebeu a popularidade 
das massagistas de pés, que trabalhavam em lojas deterioradas, e decidiu oferecer uma versão 
melhorada do serviço. Fundou a primeira loja em fevereiro de 1997 e foi pego de surpresa pela 
sua popularidade instantânea. 
 
"Todos os dias, mais de cem pessoas vêm à loja", diz Zhu, ainda surpreso com seu sucesso. "Na 
ocasião, eu não entendia o conceito de uma rede, mas meu cunhado sugeriu que eu abrisse uma 
outra loja", diz Zhu, que cita Zhang Ruimin, da Haier Group, e Liu Chuanzhi, da Lenovo Group, 
como modelos a serem seguidos na construção de uma marca. 
 
Hoje, Zhu tem 430 lojas - dois terços próprias e o resto em sistema de franquia - e acaba de abrir 
sua primeira operação fora da China, em Seul. Juntando tudo, a Liangzi emprega mais de 20 mil 
jovens massagistas - todas treinadas na escola da massagens da Liangzi, em Xinxiang. 
 
Como Zhu conseguiu levar sua marca tão longe e tão rapidamente? "Quase nunca fazemos 
anúncios na TV ou em jornais. Construímos nossa marca por meio da propaganda boca-a-boca", 
afirma Zhu. No entanto, o sucesso da Liangzi trouxe desafios. Zhu estima que há muitas lojas 
baratas imitando a Liangzi na China - e a maioria usa seu nome. 
 
Enquanto isso, para ter um controle melhor de sua franquia, ele está planejando reduzir o número 
de lojas de mais de 400 para cerca de cem nos próximos dois anos. "Muitos problemas de 
qualidade surgiram. Somos uma indústria de serviços e o treinamento de nosso pessoal é o mais 
importante", diz. 
 
Zhu ainda tem grandes planos: ele estima que dentro de cinco anos terá 30 lojas de massagem 
fora da China, a maioria delas na Coréia do Sul. Até lá, acredita, ele terá dobrado suas receitas 
para US$ 40 milhões. A margem de lucro da Liangzi é gorda: 30%.  
 
Para divulgar mais a marca, todos os anos Zhu banca as mensalidades escolares de cerca de 300 
crianças da área rural. Sua última jogada publicitária: Zhu fez uma viagem de bicicleta de quatro 
meses e meio de Pequim à Italia - seguindo a rota contrária de Marco Polo. "Meu negócio está 
ligado à saúde", diz Zhu. "Tornar a China mais saudável será o objetivo de  toda a minha vida." 
Grandes ambições para um rapaz do campo. 
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