
Feliz aniversário, globalização



"Há vinte anos
Theodore Levitt
profetizou a era das
companhias
globalizadas."
Por Richard Tomkins

Theodore Levitt, guru de marke-
ting e professor da Harvard Bu-
siness School, nunca foi um ho-
mem dado a declarações tími-

das. Mas, até mesmo em comparação
com seus pronunciamentos habituais, a
profecia que ele enunciou em l2 de
maio de 1983 foi ousada.

"A globalização dos mercados é iminen-
te", declarou ele em artigo publicado na
Harvard Business Review, e escrito num
momento em que a palavra "globalização"
era praticamente desconhecida.

A tese de Levitt era simples. À medida
que novas tecnologias estendiam o alcan-
ce da mídia mundial e faziam cair os cus-
tos das comunicações, o mundo estava en-
colhendo. Em conseqüência disso, por to-
da parte, os gostos dos consumidores esta-
vam convergindo e, assim, criando
mercados mundiais para produtos padro-
nizados numa escala anteriormente não
imaginada.

Para defender sua tese, Lewis apresentava
exemplos pitorescos. "No Brasil, milhares de
pessoas, no Estado da Bahia, são transporta-
das diariamente de um cenário obscurantis-
ta pré-industrial para cidades costeiras que
vivem uma explosão populacional, e onde as
pessoas rapidamente instalam aparelhos de
W em barracos apinhados de moradores e,
ao lado de Volkswagens caindo aos pedaços,
e fazem oferendas sacrificais com frutas, ou
galinhas mortas, como parte de seu culto
umbandista", escreveu ele.

"Durante a guerra fratricida em Biafra
contra os Ibos, o noticiário diário da TV exi-
bia soldados portando armas brancas tingi-
das de sangue e ouvindo rádios transistori-
zados enquanto bebiam suas Coca-Colas".

Em conseqüência da globalização, as
antiquadas empresas "multinationais"
que produziam produtos distintos para
adequarem-se a gostos locais estariam
com os dias contados. Seus mercados se-
riam aproriados por "companhias mun-
diais" que ofereceriam os mesmos produ-
tos, sem variantes locais, por toda parte,
beneficiando-se, assim, de "enormes eco-
nomias de escala" na produção, distribui-
ção, marketing e administração.

"As necessidades e desejos do mundo
foram irrevogavelmente homogeneiza-
dos", proclamou Levitt. "Isso torna obsole-
tas as empresas multinacionais, e absolu-
tas as companhias mundiais". Será que ele
estava certo?

Sem dúvida, o artigo foi muito influente.
Sir Martin Sorrell, executivo-chefe da WPP,
recorda-se claramente do dia em que o arti-
go apareceu. Ao ler esse texto, em maio de
1983, Sorrell era diretor financeiro da Saat-

f-



chi & Saatchi, à época, uma empresa relativa-
mente pequena, mas que em breve se trans-
formaria no maior conglomerado mundial
de propaganda e marketing.

"Li o artigo e recordo-me de tê-lo passa-
do a Maurice [Saatchi], dizendo 'esse é um
artigo fundamental'. Nós o distribuímos a
todos os nossos principais clientes e disse-
mos 'esse é o caminho por onde o mundo
está avançando, e é dessa maneira que a
agência Saatchi estará se posicionando'".

Maurice Saatchi tornou-se um crente fer-
voroso na teoria de Levitt e propôs-se a esta-
belecer a Saatchi como uma operação mun-
dial que participaria do marketing das novas
marcas mundiais concebendo campanhas
publicitárias mundiais. Depois que o artigo
apareceu, a agência colocou a teoria em prá-
tica com seu comercial "Manhattan", para a
British Airways — uma espetacular peça de
ficção científica que parecia mostrar a ilha
inteira de Manhattan, onde fica Nova York,
aproximando-se para uma aterrissagem no
aeroporto de Heathrow, em Londres.

Descrevendo a British Airways como "a
companhia aérea favorita no mundo", o co-
mercial foi dublado em 20 idiomas e exibido
em cada país do mundo por uma rede de 35
canais de televisão. Em parte devido à "pro-
paganda" feita por Maurice Saatchi, a profe-
cia de Levitt repercutiu nas diretorias de em-
presas em todo o mundo. Ainda assim, em
1983, tudo isso tinha algo de fantasia futu-
rista. Muitos dos mercados mundiais ainda
estavam fechados, e quase um terço de sua
população vivia sob o comunismo.

Ao final dos anos 80, porém, à medida
que caíram as barreiras ao comércio mun-
dial, Levitt parecia ter mais razão do que ele
jamais poderia ter imaginado. As pessoas

em países que tinham vivido sob o comunis-
mo celebravam sua liberdade abrindo latas
de Coca-Cola, a MTV cativou a juventude em
todo o mundo e em 1990 o McDonakfs
abriu sua lanchonete em Moscou.

Na década de 90, os preços das ações de
proprietários de marcas mundiais, grupos
como a Coca-Cola, McDonald's e Walt Dis-
ney, subiam em disparada, à medida que
os investidores saboreavam as perspecti-
vas de crescimento dessas companhias.
Outro sinal dos tempos foi a tendência das
companhias de criarem ou renovarem
suas marcas com nomes de apelo mun-
dial, aparentemente inspiradas no espe-
ranto, como Diageo, Novartis e Invensys.

Então, algo inesperado aconteceu: surgiu

No fim dos anos 80, à medida
que caíram as barreiras ao
comércio mundial, Levitt
parecia ter mais razão do que
jamais poderia ter imaginado

uma reação ao fenômeno. Em todo o mun-
do, as pessoas começaram a exigir mais so-
berania local e maior proteção para suas
identidades culturais.

E o que era mais preocupante para os de-
tentores de marcas mundiais, os consumi-
dores em mercados recém desbravados co-
meçaram a manifestar um anseio por pro-
dutos locais que, à medida que fabricantes
nacionais adotavam métodos de negócios
ocidentais, passaram, simultaneamente, a
apresentar grandes saltos de qualidade.

Ao final da década de 90, a maioria dos
proprietários de marcas mundiais esta-

vam trocando seus executivos-chefes, pois
os preços de suas ações desabavam, em
resposta a taxas de crescimento mais len-
tas. Em março de 2000, em artigo assinado
publicado no Financial Times, Douglas
Daft, o novo executivo-chefe da Coca-Cola,
apresentou uma surpreendente análise
sobre o que havia dado errado. A Coca-Co-
la, escreveu Daft, tinha sido, tradicional-
mente, uma companhia "multi-local", mas
com a aceleração da globalização, a opera-
ção havia centralizado sua tomada de de-
cisões e padronizado suas práticas.

"Operávamos como uma grande, lenta,
insular, e até mesmo insensível, companhia
'global', e estávamos agindo assim em uma
nova era, em que agilidade, velocidade,
transparência e respeito a culturas locais ti-
nham se transformado em fator essencial
para o sucesso", escreveu ele.

Mas a Coca-Cola tinha aprendido sua li-
ção, disse Daft. E a lição era que "o próximo
grande passo evolucionário na marcha para
'a globalização' agora tinha de 'partir para a
localização'. Temos de redescobrir nossa
própria herança multilocal". Era quase o
oposto do que Levitt tinha defendido. No en-
tanto, essa é, agora, a opinião aceita quase
universalmente. A política do tamanho úni-
co não está com nada; a palavra de ordem
atual é "pense localmente, aja localmente".

Hoje, é possível, simultaneamente, alcan-
çar economias de escala e também produzir
artigos extremamente individualizados.
Vinte anos depois de sua publicação, o arti-
go original continua sendo amplamente ci-
tado e lido. E não é preciso que uma afirma-
ção seja verdadeira para ser interessante.

Richard Tomkins é articulista do "Financial Times".
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