
Sobrevive o mais adaptado
"A concentração, na
indústria de autos
atingiu o auge nos
anos 50, depois só
houve declínio."
Por John Kay

á ouvi a afirmação de gente do
setor farmacêutico e de pessoas
na indústria de equipamentos
para defesa. De executivos do

setor elétrico e da publicidade. De gen-
te do setor bancário e de advocacia. De
empresas de telecomunicações e de
operações de mídia. Todos eles esperam
que seus setores se desenvolvam da
mesma forma que a indústria automo-
bilística.

Em um mercado cada vez mais globa-
lizado, os setores em maturação ficarão
cada vez mais concentrados. Apenas um
pequeno número de grandes empresas
sobreviverá.

Há um problema com essas analo-
gias. O que se costuma dizer sobre a in-
dústria automobilística não é verdade.
O auge da concentração, na indústria
automobilística, foi atingido no início '
da década de 1950, e a partir de então
tem havido um declínio substancial.

No fim da década de 1960, quando
começou para valer a globalização na
indústria automobilística, os três gran-
des fabricantes de automóveis — Gene-
ral Motors, Ford e Chrysler — faziam
metade dos veículos em todo o mundo.
As atuais três grandes — General Mo-
tors, Ford e Toyota — reunidas, são res-
ponsáveis por 36% da produção mun-
dial.

É inescapável que os pequenos fabri-
cantes automobilísticos vêm conquis-
tando incessantemente participação de
mercado às custas dos maiores. Nos
idos de 1960, os 10 maiores fabricantes
automobilísticos detinham uma parti-
cipação de mercado de 85%; hoje, ela é
de aproximadamente 75%. Nove com-
panhias produziram mais de l milhão
de veículos em 1969; 14 fizeram o mes-
mo no ano passado. Quinze compa-
nhias produziram mais de 1% da pro-
dução mundial em 1969. Hoje, dezesse-
te companhias são responsáveis por
mais de 1% da produção mundial.

A concentração diminuiu, apesar de
empresas mais fracas terem sido repeti-
damente absorvidas por meio de fu-
sões. Com um take over, a Daimler Benz
absorveu a Chrysler, A Renault aliou-se
à Nissan e a Ford adquiriu a Volvo.

Essas transações brecaram o declínio
na participação de mercado dos gran-
des fabricantes automobilísticos pela
primeira vez em uma geração, mas co-
mo poucas delas estão indo bem, a ten-
dência declinante provavelmente será
retomada.

Figuras do setor continuam a produ-

zir clichês sobre massa crítica e presen-
ça mundial, embora, com a outra meta-
de de seus cérebros, elas não acreditem
realmente nesses clichês. Quando falam
sobre a General Motors, geralmente
empregam palavras como "inflexível",
"burocrática" ou mesmo "dinossauro", e
elas compram Hondas porque acham
que a Honda faz carros melhores.

A Honda entrou no setor em 1967,
mesmo ano em que governo do Reino
Unido insistiu para que as empresas
britânicas se associassem para consti-
tuir a British Leyland - uma companhia
com massa critica para ser mundial.

A evolução da indústria automotiva
mundial seguiu um padrão complexo,
embora seja um padrão comum a mui-
tos outros produtos.

As centenas, possivelmente milhares,
de pequenos fabricantes automobilísti-
cos no início do Século XX, em sua
maioria, fecharam as portas ou foram
absorvidas por companhias de maior
porte.

Elas simplesmente não eram sufi-
cientemente boas para competir com as
poucas companhias que conseguiram
dominar a tecnologia e compreender o
mercado. Os carros eram, então, ainda
extraordinariamente caros, e os baixos
custos eram vitais.



Mas carros baratos deixaram de ser a
mais importante vantagem competitiva
já desde a década de 1920. Henry Ford,
que era capaz de produzir carros na cor
que o mercado desejasse, desde que
fossem pretos, foi deixado para trás pe-
la General Motors, que efetivamente
podia entregar veículos na cor desejada
pelo comprador.

O sucesso no setor
automobilístico não deriva
de tamanho e escala, mas
do desenvolvimento de
vantagens competitivas

Com a evolução dos mercados, a dife-
renciação passou a ser cada vez mais
importante. Melhores margens são pro-
porcionadas com a venda de veículos
diferenciados para o gosto seleto de
uma clientela rica.

Os veículos utilitários esportivos,
produzidos para pessoas que sonham
em levar uma vida rústica ao ar livre
muito distinta daquela que efetivamen-
te vivem, foi o salva-vidas da indústria
automobilística na década passada.

A globalização permite que peque-
nos produtores que desenvolvem van-

tagens competitivas vendam seus veícu-
los em escala mundial.

Foi assim que a Toyota pode crescer,
transformando-se de um modesto fa-
bricante japonês de maquinário têxtil
em um dos três grandes fabricantes au-
tomobilísticos do mundo.

A Mercedes e a BMW, em lugar de ga-
nharem terreno fora de seus nichos de
mercado, tiveram condições de desen-
volver esses mesmos nichos em escala
mundial.

O crescimento de companhias como
essas resultou em um declínio da con-
centração na indústria automobilística.
Mas todas elas provavelmente serão
deixadas para trás por novos fabrican-
tes especializados cujos nomes ainda
não despertaram a nossa atenção.

O sucesso no setor automobilístico
não deriva de tamanho e escala, mas do
desenvolvimento de vantagens compe-
titivas em operações e no aproveita-
mento dessas vantagens na comerciali-
zação internacional de seus produtos.

O mesmo vale para os setores farma-
cêutico e de equipamentos para defesa,
nas áreas de eletricidade e publicidade,
nos setores bancário, de telecomunica-
ções e mídia.
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