
Estratégias para
mercados emergentes
Economias em rápido crescimento em geral são terreno infértil para o lucro. O motivo? A

falta de empresas intermediárias especializadas e sistemas reguladores. Para triunfar, uma

multinacional preciso identificar esses vazios institucionais e contorná-los.
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na última década, identificar estratégias de internacionalização e definir em que
países do mundo operar. A maioria das empresas, porém, segue apostando em
estratégias tradicionais, que dão ênfase a uma abordagem padronizada a novos
mercados, talvez com espaço para certas experiências com tempero local. Daí
muitas multinacionais estarem enfrentando dificuldades para traçar estratégias
de sucesso em mercados emergentes.

A nosso ver, parte do problema está na ausência de intermediários especiali-
zados, de um marco regulatório e de mecanismos que garantam o cumprimento
de contratos em mercados emergentes — "vazios institucionais", na expressão
que utilizamos num artigo da HBR de 1997. É algo que prejudica a implemen-
tação de estratégias de globalização. Ao executar o modelo de negócios em seu
mercado de origem, uma empresa de um país desenvolvido nem sequer pensa
no papel crítico que essa infra-estrutura menos tangível exerce. Só que, em
mercados emergentes, essa infra-estrutura muitas vezes é precária, quando não
inexistente. Sobram exemplos. Não se acham firmas confiáveis de pesquisa de
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residentes e outros altos executivos de grandes empresas, sobretudo
na América do Norte, na Europa e no Japão, admitem que a globalização
é seu maior desafio hoje. Também estão cientes de que ficou mais difícil,



mercado para revelar preferências do
consumidor e permitir que a empresa
adapte seus produtos a necessidades es-
pecíficas e, com isso, convença o público
a consumir. Há poucos provedores de
logística ponta a ponta para transportar
matérias-primas e bens acabados, o que
permitiria ao fabricante cortar custos.
Antes de contratar alguém, a empresa
precisa avaliar por conta própria uma
quantidade enorme de candidatos, pois
não há muitas firmas de colocação de
pessoal para executar tal tarefa.

Devido a esses vazios institucionais,
muitas multinacionais têm um desem-
penho pífio em países em desenvolvi-
mento. Toda a evidência anedótica que

o volume ainda representava menos de
1% de todos os ativos dessas empresas
fora dos Estados Unidos.

Em vez de evitar mercados emergen-
tes, muitas empresas deveriam ter se
aproximado mais deles. Desde o início
da década de 1990, o mercado de pro-
dutos e serviços de crescimento mais
rápido é o de nações em desenvolvi-
mento. É possível derrubar custos com
a instalação, nessas regiões, de fábricas
e centrais de serviços, pois ali a mão-
de-obra é qualificada e gerentes capaci-
tados são relativamente baratos. Além
disso, várias transnacionais oriundas
de países em desenvolvimento entra-
ram na América do Norte e na Europa

vidas. É que a qualidade da infra-estru-
tura de mercado varia enormemente
de país para país. De modo geral, eco-
nomias avançadas possuem instâncias
intermediárias fartas e experientes, e
eficazes garantias contratuais, enquanto
economias menos desenvolvidas dis-
põem de intermediários despreparados
e sistemas legais menos eficazes. Já que
os serviços prestados por intermediários
em mercados emergentes são pouco so-
fisticados ou inexistentes, é impossível
transferir com facilidade a tais merca-
dos emergentes as estratégias que a em-
presa emprega em seu país de origem.

Nos últimos dez anos, tivemos con-
tato com multinacionais do mundo

compilamos sugere que, desde a década
de 1990, empresas americanas vêm se
saindo melhor no próprio país do que
no exterior, sobretudo em mercados
emergentes.

Naturalmente, muitos executivos são
ariscos a mercados emergentes e pre-
ferem investir, antes, em países desen-
volvidos. Até o fim de 2002 — segundo
o Bureau of Economic Analysis, órgão
ligado ao Departamento de Comércio
americano — empresas americanas e
respectivas afiliadas possuíam US$ 1,6
trilhão em ativos no Reino Unido e US$
514 bilhões no Canadá, mas apenas US$
173 bilhões em Brasil, Rússia, índia e
China somados. Isso não passa de 2,5%
dos US$ 6,9 trilhões em investimentos
controlados por empresas americanas
ao final daquele ano. E, embora o in-
vestimento de empresas americanas na
China tenha dobrado entre 1992 e 2002,

com estratégias de baixo custo (o Haier
Group, da China, em eletrodomésticos)
e modelos de negócio inovadores (a In-
fosys, da índia, em serviços de tecnolo-
gia da informação). Empresas do mundo
desenvolvido interessadas em criar con-
tra-estratégias precisam avançar mais
em mercados emergentes, que permi-
tem um gênero de inovação distinto do
praticado em mercados maduros.

Aliás, se tais empresas não criarem
estratégias para se envolver ao longo
da cadeia de valor com nações em de-
senvolvimento, dificilmente seguirão
competitivas por muito tempo. Só que,
apesar da erosão de barreiras tarifárias,
da disseminação da internet e da TV
a cabo e do rápido avanço na infra-es-
trutura física desses países, um execu-
tivo não deve pressupor que pode fazer
negócios em mercados emergentes da
mesma forma que em nações desenvol-
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todo, fosse para pesquisa, fosse para
consultoria. Um dos autores deste ar-
tigo liderou um projeto de pesquisa
comparativa entre China e índia na Har-
vard Business School, e participamos,
os três, do Global Champions, projeto
de pesquisa da McKinsey & Company.
Concluímos que empresas de sucesso
conseguem contornar os vazios insti-
tucionais. Criam, para mercados emer-
gentes, estratégias distintas das usadas
no âmbito doméstico e, muitas vezes,
descobrem também novas maneiras de
implementá-las. Além disso, ajustam a
abordagem ao contexto institucional
de cada país. Conforme iremos mostrar
aqui, empresas que se esforçam para
entender as diferenças institucionais
entre um país e outro tendem a optar
pelos melhores mercados para atuar, a
escolher as estratégias ideais e a tirar o
máximo proveito de operações em mer-
cados emergentes.

Por que índices compostos
são inadequados
Antes de analisar mais a fundo a questão
dos vazios institucionais, é importante
entender por que uma empresa muitas
vezes opta pelo país errado ou adota es-
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tratégias de globalização inadequadas.
Muitas companhias são levadas a terras
novas pela experiência pessoal de algum
executivo, por laços de família, por puro
instinto ou por relatos de outros. Outras
vão atrás de clientes importantes ou até
de rivais — o instinto de rebanho é forte
entre multinacionais. O viés também in-
fluencia o investimento estrangeiro. O
motivo pelo qual empresas americanas
preferiram por décadas fazer negócios
com a China, e não com a índia, por
exemplo, estaria ligado à velha atração
que os EUA têm pelo país asiático, des-
crita pela primeira vez pelo cientista po-
lítico Harold Isaac, do MIT, em fins da
década de 1950. Segundo Isaac, os ame-
ricanos ficaram mais familiarizados com
a China do que com a índia em parte
devido ao trabalho de missionários e aca-
dêmicos na China do século 19.

Empresas que selecionam sistemati-
camente novos mercados em geral re-
correm a ferramentas como análise da
carteira de países e avaliação de risco
político, que enfatizam a rentabilidade
potencial da atuação nessas nações mas
ignoram dados essenciais sobre a infra-
estrutura soft daquele local. Em dezem-
bro de 2004, na pesquisa McKinsey
Global Survey of Business Executives
sobre as prioridades e preocupações de
9.750 altos gestores, 61% disseram que
o porte e o crescimento do mercado
fundamentavam a decisão do grupo de
entrar em novos países. E enquanto 17%
achavam que a estabilidade política e
econômica era o mais importante fator
do processo decisório, apenas 13% disse-
ram que condições estruturais (ou seja,
contextos institucionais) é que impor-
tavam de fato.

Mas como uma empresa calcula o po-
tencial de uma nação? Em geral execu-
tivos analisam a taxa de crescimento do
PIB e da renda per capita; a composição
e taxa de crescimento da população;
taxas de câmbio e índices de paridade
de poder aquisitivo (passado, presente
e projetado). Para completar o retrato,
avaliam a posição do país no índice de
competitividade global do Fórum Eco-
nômico Mundial, nos indicadores de
governança do Banco Mundial e no
ranking de corrupção da Transparên-

cia Internacional. E, ainda, seu peso em
fundos de investimento em mercados
emergentes e, talvez, projeções sobre a
transição política seguinte.

Esses índices compostos sem dúvida
são úteis, mas só deveriam ser usados
como base para a formulação de estra-

tégias quando o mercado doméstico
e o país-alvo apresentasse contextos
institucionais comparáveis. Os EUA e o
Reino Unido, por exemplo, têm merca-
dos de produtos, capital e mão-de-obra
semelhantes, com redes de interme-
diários tarimbados e sólidos sistemas
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regulatórios. Ambos partilham ainda
o sistema jurídico anglo-saxão. Uma
empresa americana pode entrar na Grã
Bretanha confiante de que encontrará
firmas competentes de pesquisa de mer-
cado, de que poderá contar com a le-
gislação inglesa para fazer honrar todo
contrato que venha a firmar com sócias
locais e de que o varejo será capaz de
distribuir seus produtos nacionalmente.
É arriscado supor tudo isso em merca-
dos emergentes, nos quais dificilmente
há intermediários qualificados ou me-
canismos que garantam contratos. Só
que índices compostos não disparam
um sinal de alerta para tais vazios ins-
titucionais para quem pretende entrar
em mercados emergentes.

No caso de países em desenvolvi-
mento, análises fundadas em índices
compostos ocultam mais do que reve-
lam (veja o quadro "O problema dos
índices compostos"). Em 2003, Brasil,
Rússia, índia e China pareciam simila-
res à luz de vários índices. Mas, apesar
da posição equiparável, os principais
fatores de sucesso de cada um desses
mercados acabaram diferindo muito.
Na China e na Rússia, por exemplo,
redes multinacionais de varejo e comer-
ciantes locais se expandiram por áreas
urbanas e semi-urbanas. Já no Brasil
só um punhado de redes mundiais se
estabeleceu em grandes centros urba-
nos. Na índia, como o governo proibiu
o investimento estrangeiro direto no
varejo e no mercado imobiliário até
fevereiro de 2005, pequenos negócios
de família ainda reinam. Brasil, Rússia,
índia e China podem até ser grandes
mercados para multinacionais de bens
de consumo, mas é preciso traçar estra-
tégias de distribuição específicas para
cada país. Esse processo deve começar
pela plena compreensão das diferenças
entre a infra-estrutura de mercado des-
sas nações — que podem tornar, por
exemplo, o Brasil mais atraente que a
índia para certas empresas.

Como mapear contextos
institucionais
À medida que ajudávamos empresas a
examinar suas estratégias de globaliza-
ção, criamos um dispositivo conceituai
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simples — o modelo dos cinco contex-
tos — que permite a executivos mapear
contextos institucionais de qualquer
país. Qualquer cursinho introdutório
de economia ensina que uma empresa
compra insumos nos mercados de pro-
dutos, mão-de-obra e capitais, e vende o
resultado no mercado de produtos (ma-
téria-prima e bens acabados) ou de ser-
viços. Ao definir estratégias, portanto,
é preciso entender como os mercados
de produtos, mão-de-obra e capitais
funcionam — e deixam de funcionar
— no país-alvo. Tal percepção ajudará a
entender as diferenças entre o mercado
doméstico e o de países em desenvol-
vimento. Além disso, o cenário social
e político de cada país — bem como
o modo como cada um se abriu para
o mundo — molda esses mercados, e
é um fator que toda empresa precisa
considerar.

O modelo dos cinco contextos aplica
uma superestrutura de mercados-chave
sobre uma base de opções sociopolíticas.
Muitas multinacionais ou analisam fa-
tores macro (o grau de abertura, o clima
sociopolítico) ou fatores de mercado,
mas poucas dão atenção a ambos. Cria-
mos grupos de perguntas a serem feitas
pela empresa para montar o mapa do
contexto de cada país e medir até onde
é preciso adaptar suas estratégias (veja
o quadro "Identificando vazios institu-
cionais"). Antes de aplicar o modelo a
alguns países em desenvolvimento, ana-
lisemos brevemente os cinco contextos.

Sistemas sociais e políticos. Con-
forme já afirmamos, o sistema político
de todo país afeta seus mercados de pro-
dutos, mão-de-obra e capitais. Numa so-
ciedade socialista como a da China, por
exemplo, os trabalhadores não podem
formar sindicatos independentes, o que
afeta o salário. O clima social de um
país também é importante. Na África
do Sul, uma meta socialmente nobre
— o apoio do governo à transferência
de ativos para a comunidade africana
nativa, historicamente alijada de di-
reitos — afetou o desenvolvimento do
mercado de capitais. Essa transferência
em geral atribui a ativos um preço ar-
bitrário, tornando difícil para multina-
cionais determinar o valor de empresas

Anúncio



sul-africanas e afetando sua avaliação
de parceiros potenciais.

Relações espinhosas entre grupos de
etnia, origem geográfica e idioma distin-
tos em mercados emergentes também
geram impacto sobre o investimento
estrangeiro. Na Malásia, por exemplo,
empresas de fora só devem formar joint
ventures depois de verificar se os poten-
ciais parceiros pertencem à comunidade
malaia, que é maioria, ou à chinesa, a
economicamente dominante — para
evitar conflitos com a antiga política
governamental de transferência de cer-
tos ativos de chineses para malaios. Tais
políticas tiveram origem na percepção
de que as revoltas raciais de 1969 resulta-

licenciamento de parceiros locais. É pre-
ciso, contudo, lembrar que o conceito
de abertura pode enganar. Certos exe-
cutivos acreditam, por exemplo, que a
China é uma economia aberta porque
o governo aceita o investimento es-
trangeiro e que a índia é relativamente
fechada devido à recepção morna dis-
pensada pelas autoridades locais a mul-
tinacionais. Só que a índia há muito é
aberta a idéias ocidentais e o trânsito
de gente por suas fronteiras sempre
foi livre. Já a China por décadas não
permitia sequer que seus cidadãos fos-
sem para o exterior, e ainda proíbe que
muitas idéias cruzem fronteira adentro.
Logo, se é verdade que multinacionais

governo não permitia a livre atuação de
sindicatos. Na mesma veia, a abertura
afeta o desenvolvimento de mercados.
Se o mercado de capitais de uma nação
é aberto a investidores estrangeiros, os
intermediários financeiros ficarão mais
sofisticados. Foi o que aconteceu na
índia, onde o mercado de capitais é mais
aberto do que na China. No mercado de
produtos, se as multinacionais podem
investir no setor varejista, provedores
de serviços de logística se desenvolve-
rão rapidamente. Foi o que ocorreu na
China, onde provedores se estabelece-
ram mais depressa do que na índia, país
que só recentemente autorizou multi-
nacionais a investir no varejo.

ram da tensão entre chineses ricos e ma-
laios pobres. Embora o discurso tenha
mudado um pouco nos últimos anos, a
política pró-malaios permanece.

Seria ótimo que executivos localizas-
sem os centros de poder do país, como
a burocracia, a mídia, a sociedade civil,
e descobrissem se existem sistemas de
freios e contrapesos. Também é preciso
determinar o nível de descentralização
do sistema político, se o governo está
sujeito a algum tipo de vigilância e se
burocratas e políticos independem uns
dos outros. É preciso avaliar o verda-
deiro grau de confiança da população,
e se essa confiança é imposta. Se a popu-
lação crê que suas economias não serão
dilapidadas, por exemplo, talvez seja
possível levantar fundos no país antes
do que se imagina.

Abertura. É comum executivos de-
fenderem a necessidade de abertura
da economia, pois acham que é melhor
entrar num país que acolhe bem o in-
vestimento direto por multinacionais
— embora seja possível entrar em na-
ções que não permitem o investimento
externo com joint ventures ou com o
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podem investir com mais facilidade na
China do que na índia, os profissionais
indianos provavelmente são mais incli-
nados a uma orientação de mercado e
mais ligados ao mundo externo do que
seus equivalentes chineses.

Quanto mais aberta a economia de
um país, maior a chance de que inter-
mediários globais tenham permissão
para operar ali. Para multinacionais,
fica mais fácil atuar num mercado mais
aberto, pois é possível usar os serviços
de intermediários globais e locais. Só
que a abertura pode ser uma faca de
dois gumes: um governo que permite a
empresas locais acesso ao mercado de
capitais global neutraliza uma das gran-
des vantagens das estrangeiras.

Os dois macrocontextos que acaba-
mos de descrever — sistemas políticos e
sociais e abertura — moldam o contexto
do mercado. No Chile, por exemplo,
o golpe militar do início da década de
1970 levou ao poder um governo de di-
reita cujas políticas econômicas liberais
produziram um mercado de capitais vi-
brante no país. Já o mercado de trabalho
chileno seguiu subdesenvolvido, pois o

Mercado de produtos. Na última
década, países em desenvolvimento
abriram o mercado e cresceram a um
ritmo acelerado. Mas, para empresas,
ainda é duro obter informações confi-
áveis sobre o público consumidor, so-
bretudo o de baixa renda. É difícil, por
exemplo, formar um braço de crédito ao
consumidor, pois não há, em mercados
emergentes, fontes de dados e históricos
de crédito a que as empresas recorrem
no mundo desenvolvido. Em muitos
desses países a pesquisa de mercado e
a publicidade ainda engatinham, e é
difícil encontrar os dados detalhados
de padrões de consumo que permitem
a empresas segmentar o público em
países mais avançados. São poucos os
órgãos públicos, ou publicações inde-
pendentes, como a americana Consumer
Reports, que dão orientação especiali-
zada sobre atributos e qualidade de pro-
dutos. Diante da ausência de tribunais e
grupos de defesa do consumidor, muita
gente em nações em desenvolvimento
se sente à mercê de grandes empresas.

Mercado de trabalho. Apesar da
imensa população de nações emergen-
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Mapeamento do contexto: Brasil, Rússia, Índia e China
Os cinco contextos traçados abaixo podem ajudar uma empresa a identificar vazios institucionais em qualquer
país. A aplicação do modelo aos quatro mercados de mais acelerado crescimento no mundo revela como esses
países diferem dos mais desenvolvidos e, sobretudo, como diferem entre si.
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Fonte: reportagens na imprensa e entrevistas com acadêmicos e empresários.
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Perguntas cruciais para identificar vazios institucionais na próxima página



1. A quem a classe política do país presta contas? Há grupos po-
líticos fortes que fazem oposição ao partido do governo? Há
eleições regularmente?

2. Os papéis dos poderes legislativo, executivo e judiciário são
claramente definidos? Qual a distribuição de poderes entre
os governos federal, estadual e municipal?

3. O governo se limita a estabelecer regras para os negócios?
Ou interfere em empresas, ou administra empresas?

4. Leis do país articulam e protegem direito à propriedade
privada?

5. Qual o grau de qualidade da burocracia do país? Quais os
incentivos a tais burocratas, e qual sua trajetória de carreira?

6. O judiciário é independente? Até que ponto a Justiça é efi-
ciente para julgar disputas e fazer cumprir contratos dentro
de prazos razoáveis e de modo imparcial? Até que ponto são
eficientes instituições regulamentares semijudiciais que defi-
nem e aplicam normas para atividades comerciais?

7. É pacífica a coexistência de grupos religiosos, lingüísticos,
regionais e étnicos? Ou há tensão entre eles?

8. Existe uma mídia vibrante e independente? Jornais e revistas
são neutros ou representam interesses sectários?

9. ONGs, grupos de direitos civis e de defesa ambiental são
ativos no país?

10. A população tolera a corrupção em empresas e no governo?

11. Que papel laços de família desempenham nos negócios?

12. É possível acreditar que uma pessoa cumprirá contratos sem
conhecê-la?

4. País permite a presença de intermediários estrangeiros,
como firmas de pesquisa de mercado e publicidade, varejis-
tas, empresas de mídia, bancos, seguradoras,firmas de capital
de risco, auditorias, consultorias administrativas e institui-
ções educacionais?

5. Quanto tempo leva para abrir um novo empreendimento no
país? Quão complicados são os procedimentos do governo para
a entrada de empresas de controle inteiramente estrangeiro?

6. Há restrições quanto a investimentos em carteira feitos por
empresas estrangeiras ou sobre a repatriação de dividendos
por multinacionais?

7. As taxas de câmbio são determinadas pelo mercado ou con-
troladas pelo governo? Se esse for o caso, o governo tenta
manter uma taxa de câmbio estável ou favorecer produtos
nacionais em detrimento de importados com o fortaleci-
mento da moeda local?

8. Qual seria o impacto tarifário sobre a importação de bens
de capital e de matéria-prima? Como essas tarifas de impor-
tação afetariam a capacidade da empresa de fabricar seus
produtos localmente em vez de exportá-los da matriz?

9. Uma empresa pode se instalar em qualquer lugar do país?
Se há restrições, é por motivos políticos ou por uma estraté-
gia lógica de desenvolvimento regional?

10. Há acordos de livre comércio assinados com outros países?
Em caso positivo, esses acordos favorecem investimentos por
empresas de certas partes do mundo em detrimento de outras?

11. O governo permite que executivos estrangeiros entrem e
saiam do país livremente? Qual a dificuldade de obter vistos
de trabalho para executivos e engenheiros?

12. O país permite que seus cidadãos viajem livremente para o
exterior? Permite que idéias entrem livremente no país? A
população tem permissão para debater e aceitar essas idéias?
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1. Governo, mídia e população do país aceitam bem o investi-
mento estrangeiro? Cidadãos confiam em empresas e indiví-
duos de certas partes do mundo mais do que de outras?

2. Que restrições o governo aplica a investimentos estrangei-
ros? Tais restrições existem para facilitar o crescimento de
empresas nacionais, para proteger monopólios estatais ou
porque a população vê multinacionais com desconfiança?

3. Uma empresa pode montar um negócio do zero e adquirir
empresas locais ou só é possível entrar no mercado através
de joint ventures? Essa empresa terá liberdade para escolher
sócios puramente com base em considerações econômicas?

1. É fácil obter dados confiáveis sobre preferências do público
consumidor e seu comportamento de consumo? Há barreiras
culturais à pesquisa de mercado? Há no país firmas de pes-
quisa de mercado de primeira linha?

2. O público consumidor tem facilidade para obter informações
imparciais sobre a qualidade de bens e serviços que deseja
comprar? Há organizações e publicações independentes de
consumo que fornecem tais informações?

3. É possível obter matéria-prima e componentes de boa quali-
dade? Há uma rede ampla de fornecedores? Existem firmas



que avaliam a qualidade e a confiabilidade de fornecedores?

Uma empresa pode garantir o cumprimento de contratos com

fornecedores?

4. Qual a força da infra-estrutura de logística e transporte? Há

empresas globais de logística operando no país?

5. Existem grandes redes varejistas no país? Em caso positivo,

abrangem o país inteiro ou só as principais cidades? Atingem

todos os consumidores ou só os de alto poder aquisitivo?

6. Há outros tipos de canal de distribuição, como venda direta
ao consumidor e varejo de desconto, para levar produtos ao

consumidor?

7. É difícil para multinacionais receber pagamentos de varejistas

locais?

8. O público consumidor usa cartões de crédito ou predomina

o dinheiro vivo nas transações? É possível para o consumidor

financiar compras? Há dados sobre inadimplência e risco de

crédito do público consumidor?

9. Que recursos tem o consumidor contra falsas alegações por em-

presas ou produtos e serviços falhos?

10. De que modo se presta o serviço pós-venda ao consumidor? É

possível criar uma rede de serviços que abranja todo o país?

Prestadoras de serviços terceirizadas são confiáveis?

11. O público consumidor está disposto a experimentar novos pro-

dutos e serviços? Confia nos produtos de empresas locais? E

quanto aos de empresas estrangeiras?

12. Que tipo de regulamentação ambiental e de segurança, ligada

aos produtos, existe no país? As autoridades fiscalizam a confor-

midade com tais normas?

1. Qual a qualidade da infra-estrutura educacional do país, sobretudo

no treinamento técnico e administrativo? E quanto ao ensino pri-

mário e secundário? É de boa qualidade?

2. A população estuda inglês e faz negócios em inglês ou em alguma

outra língua internacional,ou fala sobretudo o idioma local?

3. Há dados para embasar uma avaliação da qualidade das institui-

ções educacionais do país?

4. O trabalhador pode passar facilmente de uma empresa para

outra? A cultura local apoia essa movimentação? Agências de

recrutamento facilitam a mobilidade de executivos?

5. Quais as principais necessidades de treinamento pós-contratação

do pessoal local que vai trabalhar para uma multinacional?

6. Remunerar segundo o desempenho é uma prática comum no
país? Qual o peso dado por executivos ao tempo de casa, em

contraste com o mérito, ao decidir promoções?

7. Uma empresa seria capaz de fazer valer contratos de emprego
com altos executivos? Poderia se proteger contra executivos que

abandonam a empresa e depois competem contra ela? Poderia

1. Bancos, seguradoras e fundos mútuos do país são capazes de

captar a poupança e canalizar esses fundos para investimentos?

2. As instituições financeiras são bem administradas? Nelas, o

processo decisório é transparente? Considerações sem caráter
econômico, como relações de família, influenciam suas deci-

sões de investimento?

3. É possível levantar grandes quantias de capital no mercado

acionário? Há um mercado para títulos de dívida privada?

4. Existe uma indústria de capital de risco? Em caso positivo, per-

mite que indivíduos com boas idéias levantem fundos?

5. Qual a confiabilidade das fontes de informação sobre o de-

sempenho de empresas? Normas de contabilidade e regras de

divulgação de informações permitem a investidores e credores

monitorar a gestão das empresas?

6. Analistas financeiros independentes, agências de classificação

de risco e a mídia especializada oferecem informações impar-
ciais sobre as empresas?

7. Normas e padrões de governança corporativa são eficazes para
proteger os interesses de acionistas?

8. Conselhos de administração possuem independência e poder

real? Têm conselheiros independentes?

9. Autoridades conseguem monitorar bem o setor bancário e o

mercado acionário??

10. É bom o desempenho da Justiça em casos de fraudes?

11. As leis permitem a aquisição hostil de empresas? Acionistas

podem se organizar para destituir executivos entrincheirados
em seus postos através de proxy fights?

12. Existe um processo organizado de falências que equilibre os
interesses de propietários, credores e outras partes interessa-

das?
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impedir que funcionários roubassem segredos industriais e pro-

priedade intelectual?

8. A cultura local aceita o emprego de executivos estrangeiros? É

permitido por lei transferir para outro país gente contratada no

local? Executivos desejam ficar no país ou sair de lá?

9. Qual a proteção dada aos direitos dos trabalhadores? Qual a

forca dos sindicatos no país? Defendem os interesses dos traba-

lhadores ou apenas promovem uma agenda política?

10. É possível usar esquemas de remuneração em ações e opções

de ações para motivar os funcionários?

11. Leis e regulamentos restringem a possibilidade de uma em-

presa se reestruturar, fazer downsizing e fechar as portas?

12. Se a empresa adotasse práticas comerciais de seus concorrentes

ou fornecedores locais, como o uso de trabalho infantil, isso pre-

judicaria sua imagem no exterior?



tes, é complicado para uma multinacio-
nal recrutar gestores e outros funcioná-
rios qualificados, já que é difícil avaliar
a qualidade do talento. Há um número
relativamente baixo de empresas de co-
locação de mão-de-obra em países de
baixos salários. Quando há firmas de
alto nível, seu foco é a busca de gestores
de alto escalão. Logo, cabe à empresa ir
atrás de gerentes de nível médio, enge-
nheiros, gerentes de fábrica. Proliferam
escolas de engenharia, administração
— e centros de treinamento. Porém, com
exceção de uma pequena elite, não há
como descobrir que instituições formam
profissionais qualificados. Várias empre-
sas indianas, por exemplo, foram criadas
para treinar a mão-de-obra para call cen-

seja o único fator motivador de empre-
sas locais.

Vários executivos queriam saber por
que enfatizamos o papel dos interme-
diários institucionais e ignoramos fato-
res de mercado. Para eles a estrutura
do mercado — grau de competição, di-
gamos — também deveria influenciar
a estratégia da empresa. Mas, quando
classificaram uma série de setores por
rentabilidade, o professor da Harvard
Business School Jan Rivkin e um dos
autores deste artigo descobriram que a
correlação de rankings setoriais entre
pares de países era quase zero, o que
significa que o grau de atração de um
setor varia drasticamente de país para
país. Assim, embora fatores como eco-

endedor é praticamente impossível ter
acesso a capital. A índia é a imagem
oposta da China. Empresas públicas,
embora importantes, nem de longe
têm a mesma relevância que na China.
Diferentemente da China, a índia olha
com cautela o investimento estrangeiro,
mesmo por membros da diáspora in-
diana. Contudo, o país viu nascer muitas
organizações na iniciativa privada, algu-
mas competitivas globalmente. É difícil
imaginar uma empresa bem-sucedida
na China sem alguma ligação com o go-
verno; na índia, a maioria das empresas
prosperaram apesar do poder público.

O Brasil mescla características tanto
da China como da índia. A exemplo
da China, privatizou várias estatais.

ters, mas nenhuma organização avalia a
qualidade do treinamento fornecido.

Mercado de capitais. Mercados fi-
nanceiros e de capitais em países em
desenvolvimento primam pela falta
de sofisticação. Tirando algumas bol-
sas de valores e agências reguladoras
controladas pelo governo, não há in-
termediários confiáveis (agências de
classificação de crédito, analistas de in-
vestimento, bancos comerciais, firmas
de capital de risco). Uma multinacional
não pode vender títulos de dívida ou
ações localmente para financiar ás ope-
rações. A exemplo dos investidores, os
credores não têm acesso a informações
precisas sobre empresas. Para empresas,
é difícil avaliar o histórico de crédito de
outros grupos ou receber pagamento
após conceder crédito a seus clientes.
Logo, a multinacional não pode esperar
que os parceiros respeitem a lei local e
contratos de joint venture. Aliás, já que
em países em desenvolvimento reina o
capitalismo clientelista, nenhuma mul-
tinacional deve pressupor que o lucro

nomia de escala, barreiras à entrada
e capacidade de diferenciar produtos
pesem em todo setor, seu peso varia de
lugar para lugar. Um segmento atraente
em seu próprio país pode se revelar
pouco interessante em outro. As em-
presas deveriam analisar a estrutura do
setor — sempre um exercício útil — so-
mente depois de entender o contexto
institucional do país.

Aplicação do modelo
Quando aplicamos o modelo dos cinco
contextos a mercados emergentes em
quatro países — Brasil, Rússia, índia e
China — as diferenças entre eles vieram
à tona (veja o quadro "Mapeamento do
contexto: Brasil, Rússia, índia e China").
Em cada uma dessas nações, é distinta
a concorrência enfrentada por multi-
nacionais. Na China, quase metade da
economia é controlada por estatais;
membros da diáspora chinesa domi-
nam muitas das empresas estrangeiras
que operam no país e o setor privado
fica na lanterninha, pois para o empre-

Ao mesmo tempo, manteve as portas
abertas a multinacionais: empresas
européias como Unilever, Volkswagen
e Nestlé ergueram grandes negócios
no país (a Volkswagen tem seis fábri-
cas no Brasil, domina o mercado local
e exporta o Gol para a Argentina e a
Rússia). No Brasil também há empresas
da iniciativa privada que, tal como as
indianas, competem de igual para igual
com grupos globais no mercado domés-
tico. Certas empresas brasileiras, como a
Votorantim e a Embraer, são hoje com-
petitivas no mercado global.

A Rússia também é uma mescla de
China e índia, mas a maioria de suas
empresas tem menos poder competi-
tivo do que as brasileiras. Um punhado
de multinacionais como o McDonald's
se deram bem ali, mas grande parte das
estrangeiras foi incapaz de avançar. No
mercado, há poucos negócios privados
fortes, como a indústria de laticínios
Wimm-Bill-Dann e a operadora de te-
lefonia celular VimpelCom. O governo
russo participa — formal e informal-
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mente — de vários setores. A participa-
ção estatal na Gazprom, por exemplo,
permite ao governo exercer influência
no setor de energia. Além disso, auto-
ridades de todos os níveis têm poder
próximo ao de veto sobre negociações
que envolvem empresas locais e estran-
geiras; e obter autorizações e licenças é
tarefa complicada na Rússia.

Num nível mais profundo, merca-
dos financeiros no Brasil, na Rússia, na
índia e na China também variam. No
Brasil e na índia, empreendedores lo-
cais — principais adversários de mul-
tinacionais — dependem do mercado
de capitais interno para obter recursos.
Na China, empresas estrangeiras com-
petem com estatais, em geral financia-
das por bancos estatais. A diferença é
importante, pois nem as empresas chi-
nesas, nem os bancos, sofrem pressão
para exibir lucros. Além disso, demons-
trações financeiras na China não são
transparentes, ainda que a empresa seja
registrada em bolsa. Estatais podem in-
vestir anos em estratégias que aumen-
tem sua participação de mercado em
detrimento da rentabilidade. Padrões
de governança empresarial no Brasil e
na índia também se espelham mais em
práticas ocidentais do que os da Rússia
e da China. Logo, na Rússia e na China
uma multinacional não pode contar
com o sistema de controle interno de
parceiros locais para proteger seus inte-
resses e patrimônio — e sobretudo sua
propriedade intelectual.

Três escolhas estratégicas
Quando ajusta suas estratégias ao con-
texto de um país, a empresa consegue
capitalizar os pontos fortes de cada
local. Mas, antes de partir para a ação,
é preciso comparar os benefícios do
ajuste da abordagem com os custos adi-
cionais de coordenação que isso trará.
Encerrado esse exercício, a empresa
verá que dispõe de três saídas distintas:
adaptar o modelo de negócios ao país
mantendo ao mesmo tempo constante
a proposta de valor, tentar alterar o con-
texto ou evitar países onde a adaptação
de estratégias possa se revelar anti-
econômica ou impraticável. É possível
sustentar estratégias que pressupõem a

existência de vazios institucionais? Sim.
No mundo desenvolvido, levou décadas
para que tal vazio fosse preenchido.

Adapte a estratégia. Para se sair
bem, uma multinacional precisa alte-
rar o modelo de negócio para cada país.
Talvez deva se adaptar aos vazios nos
mercados de produtos e insumos — tal-
vez em ambos. Mas precisa manter sua
proposta de valor básica, ainda que
modifique seu modelo de negócio. Se
fizer mudanças muito radicais, perderá
as vantagens de escala e de branding
global.

Comparemos os modelos de negócios
da Dell nos EUA e na China. Nos EUA, a
fabricante de computadores oferece ao
consumidor uma grande variedade de
configurações e produz a maior parte
dos aparelhos sob encomenda. A Dell
não usa distribuidores ou revendedo-
res, e despacha os equipamentos dire-
tamente ao comprador. Em 2003, quase
50% de sua receita na América do Norte
veio de pedidos feitos pela internet.

A base do modelo de negócios da Dell
é o estoque mínimo, ou zero. Mas a Dell
percebeu que a abordagem fundada na
venda direta não funcionaria na China,
pois ninguém estava acostumado a
comprar computador pela internet.
Empresas chinesas ainda usavam uma
papelada para processar pedidos, e a
Dell teve de recorrer a vendas por fax
e telefone. E vários órgãos do governo
chinês insistiam em que os fabricantes
de hardware fizessem propostas através
de integradores de sistemas. O resul-
tado é que, na China, a Dell depende
altamente de distribuidores e integra-
dores de sistemas. Quando entrou no
mercado, a empresa oferecia uma gama
de produtos menor que nos EUA, para
manter o estoque baixo. Com o tempo,
à medida que a cadeia de suprimento
se tornou mais eficiente, passou a ofe-
recer ao consumidor chinês sua linha
completa de produtos.

Empresas inteligentes, como a Dell,
alteram o modelo de negócios sem
destruir os elementos que garantem
vantagens competitivas sobre os rivais.
Seu primeiro passo é identificar as pro-
postas de valor que não modificarão,
seja qual o contexto. Foi o que fez o

McDonald's, ainda que tenha adaptado
bastante o modelo de negócios a fato-
res do mercado na Rússia. Nos EUA, o
McDonald's terceirizou grande parte
das operações da cadeia de suprimento.
Mas ao tentar entrar na Rússia, em
1990, não achou fornecedores locais.
A rede de fast-food chegou a consul-
tar vários parceiros europeus, mas ne-
nhum se mostrou interessado. Em vez
de desistir, o McDonald's decidiu agir
sozinho. Com ajuda do sócio na joint
venture — a prefeitura de Moscou —, a
empresa identificou produtores agríco-
las e panificadores com quem pudesse
trabalhar. Importou gado da Holanda
e batatas dos EUA, trouxe especialistas
em agricultura do Canadá e da Europa
para aprimorar as práticas de gestão dos
agricultores e fez adiantamentos para
que pudessem investir em melhores se-
mentes e equipamentos.

Seu passo seguinte foi erguer um
complexo de quase 10 mil metros
quadrados em Moscou para produzir
hambúrguer, pão e laticínios, batata,
ketchup, mostarda e molho de Big Mac.
Também montou uma frota para trans-
portar a mercadoria até as lanchonetes
e financiou os fornecedores para que
tivessem capital de giro e comprassem
equipamentos modernos. A rede trouxe
ainda 50 gerentes estrangeiros para
orientar o pessoal russo sobre padrões
de atendimento, critérios de qualidade
e procedimentos operacionais, e en-
viou uma equipe de 23 gerentes russos
para um treinamento de quatro meses
no Canadá. O McDonald's criou uma
operação verticalmente integrada na
Rússia, mas se ateve a um princípio:
vender apenas hambúrguer, batata frita
e Coca-Cola aos russos num ambiente
limpo — e com agilidade. Quinze anos
depois de servir o primeiro Big Mac na
Praça Pushkin, em Moscou, a empresa
já investiu US$ 250 milhões no país e
controla 80% do mercado de fast-food
local.

Altere o contexto. Muitas multinacio-
nais tem força o bastante para mudar os
contextos nos quais operam. Os produ-
tos ou serviços dessas empresas podem
gerar alterações radicais em mercados
locais. Quando lançado em 1991, o pri-

JUNHO 2005 53



meiro canal de TV via satélite da Ásia,
o STAR, de Hong-Kong, transformou o
mercado da índia de diversas maneiras.
A empresa não só levou o governo da
índia a perder o monopólio de transmis-
sões televisivas da noite para o dia, mas
ainda turbinou a indústria de fabrica-
ção de televisores e atraiu vários outros
canais por satélite voltados ao público
indiano. Em meados da década de 1990,
a TV via satélite virará um vibrante veí-
culo publicitário e era usado por muitas
organizações para o lançamento de pro-
dutos e serviços dirigidos à nova classe
consumidora que assistia TV.

A chegada de empresas estrangeiras
transforma os padrões de qualidade
nos mercados locais de produtos, o que
pode ter vastas conseqüências. A japo-
nesa Suzuki deflagrou uma revolução

pitais no Brasil. Ao abrir subsidiárias
nesses países, as multinacionais preci-
savam de serviços de auditoria de alta
qualidade. Poucos escritórios de audi-
toria brasileiros estavam à altura. Daí as
quatro líderes do setor — Deloitte Tou-
che Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG
e PricewaterhouseCoopers — resolve-
rem abrir filiais nas regiões. A presença
dessas empresas rapidamente elevou os
padrões locais de auditoria e de infor-
mes financeiros no país.

De modo similar, a Knauf, uma das
principais fabricantes européias de ma-
teriais de construção, tenta tonificar o
mercado de talentos na Rússia. Na dé-
cada passada, o grupo alemão ergueu
20 fábricas e investiu mais de US$ 400
milhões na Rússia. A Knauf atua num
setor que faz uso intensivo de pessoal: a

à índia em 2003. A Metro foi pioneira
na formação de laços comerciais entre
agricultores e pequenos fabricantes de
zonas rurais para a venda de seus pro-
dutos a pequenas e médias empresas
urbanas.

A Metro investiu, por exemplo, na
formação de uma rede para a entrega
de produtos como carne e pescado de
regiões rurais para as zonas metropo-
litanas. Isso alterou as condições locais
de vários modos. Em primeiro lugar, o
investimento da Metro levou produto-
res na China a investir mais nas opera-
ções agrícolas. A Metro também fez um
lobby com os governos para a adoção
de padrões de qualidade que impedis-
sem que as empresas vendessem arti-
gos ruins a consumidores incautos. Ao
migrar as transações de mercadinhos de

de qualidade ao chegar à índia em 1981.
A necessidade que a montadora tinha
de grandes volumes de componentes de
alta qualidade atiçou os fornecedores
internos, que se uniram a fornecedores
da Suzuki no Japão, formaram clus-
ters de qualidade e trabalharam com
especialistas japoneses para produzir
produtos melhores. Nas duas décadas
seguintes, o movimento de gestão de
qualidade total migrou para outros
setores industriais na índia. Em 2004,
empresas indianas haviam conquistado
mais prêmios Deming do que grupos
sediados em qualquer outro país à ex-
ceção do Japão. Além disso, os forne-
cedores automotivos indianos haviam
conseguido entrar no mercado global, e
vários deles, como a Sundram Fasteners,
haviam se tornado fornecedores prefe-
renciais de montadoras internacionais,
como a GM.

É possível alterar contextos em mer-
cados dependentes de fatores também.
Vejamos o caso dos mercados de ca-

empresa e suas subsidiárias têm cerca de
7 mil funcionários na Rússia. Para elevar
os padrões na indústria da construção
civil local, a empresa abriu um centro
de formação em São Petersburgo, em
2003, que trabalha em conjunto com a
Universidade Estadual de Arquitetura
e Construção. A escola atua tanto como
um mecanismo para fornecer talentos
à Knauf como instituição que contribui
para o tão necessário desenvolvimento
da arquitetura russa.

À medida que altera o contexto, a
empresa deve ajudar o país a explo-
rar plenamente o potencial. Isso cria
uma situação em que todas as partes
ganham. A Metro Cash & Carry, uma
divisão da trading alemã Metro Group,
alterou contextos de modo socialmente
positivo em vários países da Europa e
da Ásia. A empresa, que tem sede em
Düsseldorf e vende insumos para res-
taurantes — de carnes e legumes a guar-
danapos e palitos de dente —, chegou
à China em 1996, à Rússia em 2001 e

beira de estrada para depósitos compu-
tadorizados, o grupo incluiu produtos
básicos na rede fiscal. O poder público,
que precisa dos recursos para investir
em serviços locais, ficou do lado da em-
presa. É algo bom para a Metro, já que
em mercados em desenvolvimento uma
multinacional é sempre suspeita.

Evite o país. Para certas empresas,
talvez seja anti-econômico ou imprati-
cável adaptar o modelo de negócios a
mercados emergentes. A Home Depot,
uma próspera varejista americana do
setor do faça-você-mesmo, é uma que
hesita em atuar em países em desen-
volvimento. A empresa tem uma pro-
posta de valor específica: preços baixos,
ótimo atendimento e boa qualidade.
Para tanto, depende de uma série de ins-
tituições específicas dos EUA: estradas
e sistemas de gestão de logística para
minimizar o volume de estoques nos
grandes armazéns que são suas lojas;
participação acionária de funcionários
para motivar a prestação de um atendi-
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mento de alta qualidade. E sua proposta
de valor tira proveito do fato de que os
altos custos de mão-de-obra nos EUA
estimulam a população a encarar pe-
quenas reformas domésticas por conta
própria.

A Home Depot fez uma incursão em
mercados emergentes com a abertura de
duas lojas no Chile em 1998 e outra na
Argentina em 2000. Em 2001, contudo, a
empresa vendeu as duas operações com
um prejuízo líquido de US$ 14 milhões.
Na época, seu presidente, Robert Nar-
delli, frisou que o crescimento futuro do
grupo viria provavelmente da América
do Norte. Apesar do revés inicial, a em-
presa não abandonou por completo os
mercados emergentes. Mas adotou outra
abordagem, com base em aquisições. Em
2001, a Home Depot chegou ao México
com a compra da rede Total Home e, no
ano seguinte, de outra empresa pequena,
a Del Norte. Em 2004, a empresa tinha
42 lojas no México. Embora tenha afir-
mado recentemente que está analisando
a possibilidade de entrar no mercado
chinês, talvez através de uma aquisição,
a Home Depot não possui operações de
varejo em nenhum outro país em desen-
volvimento.

A Home Depot precisa avaliar se é
capaz de ajustar o modelo de negócios
americano ao contexto institucional de
mercados emergentes. Num país com
mercado de capitais pouco desenvol-
vido, por exemplo, a empresa talvez
não possa usar a participação acionária
como ferramenta de remuneração. Da
mesma forma, num país com infra-es-
trutura física precária, a Home Depot
talvez tenha dificuldade para usar seus
sistemas de gestão de estoques, cenário
que alteraria a lógica econômica do ne-
gócio. Em mercados nos quais o custo
de mão-de-obra é relativamente baixo,
o consumidor alvo talvez não seja o
proprietário da casa, mas construtores
que sirvam de intermediários entre a
loja e o dono da casa. Essa mudança
no foco pode exigir uma estratégia de
marketing e vendas totalmente distinta
— estratégia que a Home Depot ainda
não se convenceu a empregar.

• • •
Embora não possa usar a mesma es-
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tratégia em todo país em desenvolvi-
mento, uma empresa pode ao menos
gerar sinergias ao tratar mercados dis-
tintos como parte de um sistema. É o
caso da GE Healthcare (ex-GE Medi-
cai Systems), que fabrica pecas para
seus equipamentos de diagnóstico na
China, Hungria e México, e desen-
volve o software para esse maquiná-
rio na índia. A empresa criou esse
sistema ao perceber que o mercado
de equipamentos de diagnóstico era
pequeno em países de baixa renda.
A GE Healthcare decidiu, então, usar
as instalações que abrira na índia na
década de 1990 como base para um
sourcing global. Após vários anos, e
usando a experiência da GE Japão, os
produtos da divisão da índia por fim
alcançaram os altos padrões exigidos
pela GE Healthcare. Quando, em fins
daquela década, a GE Healthcare quis
transferir uma fábrica da Bélgica para
reduzir custos, a subsidiária indiana
derrotou a mexicana na disputa ao ofe-
recer alta qualidade ao menor custo.
Sob o comando do então presidente,
Jeff Immelt, a GE Healthcare apren-
deu a explorar todas as operações em
países de baixa renda — China, Hun-
gria, México e índia — como parte de
um sistema que permitiu à empresa fa-
bricar equipamentos de forma barata
para o mercado mundial.

A matriz da GE também se benefi-
ciou do manancial de talentos em mer-
cados emergentes ao abrir centros de
tecnologia em Xangai e Bangalore, por
exemplo. Nesses centros, a empresa
conduz pesquisas que vão do projeto
de materiais à modelagem molecular,
passando por motores eletrônicos. A GE
não trata China e índia apenas como
mercados, mas como fontes de talento
e inovação que podem transformar sua
cadeia de valor. E é assim que multina-
cionais deveriam se envolver com mer-
cados emergentes se quiserem garantir
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o futuro.
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