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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe um modelo para predizer o sucesso que pode ser 

alcançado quando produtos de mercados desenvolvidos são introduzidos em 

mercados emergentes, especialmente no mercado brasileiro. Seu intuito é ajudar 

empresas e indivíduos que estejam iniciando uma atividade comercial ou avaliando 

um novo produto, a melhor entender as diferenças entre esses tipos de mercado e 

qual o potencial de sua ideia em questão.  

Palavras-chave: Mercados emergentes, desenvolvimento de produtos, 

estratégias, inovação. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

O Brasil iniciou o comércio com outras nações, que não Portugal, a partir de 

1808, com a Abertura dos Portos. Após tal fato, mercadorias eram negociadas 

diretamente entre países, sem ter de passar pelos colonizadores portugueses. A 

Inglaterra, em especial, beneficiou-se muito disso, desembarcando grandes 

quantidades de mercadorias em território nacional. Ainda que isso tenha ocorrido 

apenas pela chegada da família real portuguesa ao Brasil, marcou um novo rumo 

comercial e foi um momento muito importante de abertura de mercado. 

Mais recentemente, a partir da década de 90, o então presidente Fernando 

Collor atacou firmemente a baixa qualidade dos produtos nacionais, principalmente 

carros e computadores. Devido a políticas protecionistas desenvolvimentistas, que 

ele declarou falidas, empresas nacionais eram muito pouco competitivas e tinham 

uma reserva de mercado confortável. A partir de então, observou-se uma crescente 

abertura comercial que trouxe grandes benefícios ao mercado e seus participantes.  

Junto a esse contexto de crescente abertura comercial nacional, inédito no 

Brasil, a economia mundial se tornou muito mais globalizada e dinâmica. Com a 

facilidade de comunicação e a visibilidade propiciados pela internet, ficou mais fácil 

construir negócios que dependam de fornecedores, colaboradores e clientes de 

diversas partes do mundo.  

Consequentemente, torna-se mais rápido e comum a observância de 

determinadas tendências, modas e novos negócios que surgem em diversas partes 

do globo. Algo que surge em Nova Iorque, por exemplo, pode rapidamente chegar a 

Paris ou São Paulo, tanto pela presença de players globais no mercado, quanto pelo 

consumidor, que está muito mais conectado com o que acontece em outros lugares. 

Outra mudança importante é a maior relevância de outras economias no 

cenário mundial. Antes conhecidas como países subdesenvolvidos ou países de 

terceiro mundo, termos pejorativos e pouco inspiradores, países como China, Brasil, 

Rússia e Índia agora são chamados de emergentes, e têm apresentado níveis de 

crescimento econômico jamais vistos. Sua fatia do Produto Interno Bruto Mundial 
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aumentou de 36% em 1980 para 45% em 2008. 2013 é o primeiro ano que países 

emergentes respondem por mais de metade deste PIB (FMI, 2013). Previsões do 

Banco Mundial (2014) apontam que, até 2025, mais da metade de todo crescimento 

mundial virá dos mercados emergentes. Até lá, projeta-se que eles crescerão em 

média 4,7% por ano, comparado a 2,3% de economias desenvolvidas.  

Deste modo, com um mundo mais globalizado e com novas economias 

desfrutando de um bom momento, a busca por novos mercados tem crescido 

exponencialmente. Empresas brasileiras, antes apenas nacionais, exportam e 

disputam novos mercados. O oposto também ocorre: hoje vemos muitas empresas 

estrangeiras presentes no Brasil.  

Entre todas as diversas possibilidades de negócios atuais, uma motivou esse 

trabalho: o surgimento de novos negócios e produtos inspirados em outros já 

existentes em outros países. Em especial, produtos vindos de mercados 

desenvolvidos para o Brasil. 

Existem muitas maneiras de se avaliar um produto ou negócio, pela sua 

viabilidade econômica, financeira, portfólio de produtos, entre outros. Todas são 

análises válidas e importantes. Porém, nenhuma delas foca em entender as 

diferenças, virtudes e dificuldades, que existem na diferença entre mercados 

desenvolvidos e emergentes, mais especificamente, Brasil. 

O mercado brasileiro, comparado a mercados desenvolvidos, apresenta 

grandes desafios ao empreendedor. Tudo é mais difícil, complicado e caro. O 

famoso Custo Brasil resume de maneira muito eficiente os problemas fiscais, de 

infraestrutura, políticos, burocráticos, financeiros, de segurança, de competitividade, 

entre outros. Para quem já está acostumado com esse ambiente, empreendedores e 

dirigentes brasileiros, a atividade comercial é muito difícil e penosa. Para quem não 

está acostumado, empresas estrangeiras e expatriados trabalhando no Brasil, a 

situação beira o inacreditável. Não raro, empresas desistem de se estabelecer no 

mercado nacional, após anos tentando encontrar uma maneira de viabilizar a 

operação. 

Ainda assim, existem recompensas. E podem ser bem grandes. Não é à toa 

que, apesar de todas as dificuldades, novas empresas continuam chegando, novas 
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fábricas são construídas todos os anos e bilhões são investidos nas mais diversas 

áreas. Quem compreende os problemas e falhas do mercado brasileiro e consegue 

superá-los encontra um mercado imenso e com demanda crescente: são mais de 

200 milhões de pessoas.  

Sendo assim, a proposição deste modelo, para a predição do sucesso de um 

produto de mercado desenvolvido ao chegar ao Brasil, se faz muito necessária. Em 

momento propício, visa contribuir para um melhor entendimento do mercado 

brasileiro. 
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2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A chegada de produtos de países desenvolvidos em mercados emergentes, 

mais especificamente no Brasil, não é novidade e tem acontecido de forma cada vez 

mais frequente. Porém, nem sempre a entrada nesses mercados é viável. Muitas 

empresas e empreendedores, na ânsia de criar novos negócios, fazem avaliações 

superficiais e incompletas.  

Mesmo quando um produto ou serviço já faz sucesso em um país, não é 

garantido que acontecerá o mesmo quando ele for lançado em outra região. Muitas 

vezes, a melhor estratégia é ignorar um mercado por completo. 

Deste modo, temos um problema: como identificar o grau de sucesso que um 

produto vindo de um mercado desenvolvido terá ao ser lançado no Brasil? Como 

podemos prever isso? Quais os fatores críticos para um produto ter sucesso no 

mercado brasileiro? 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

A empresa Vtrex, em 2010, havia identificado em mercados desenvolvidos, 

um produto que poderia ser trazido ao Brasil. Porém, não havia como saber se esse 

produto seria adequado e se faria sucesso. Apesar de difundido no exterior, ainda 

não existiam empresas no Brasil atuando no setor. 

Naquele momento, a Vtrex poderia ter se beneficiado de um modelo de 

predição do grau de sucesso desse produto, que pudesse auxiliar na decisão de 

investir nele ou não.  

Segundo Levitt (1960), nenhuma empresa pode assumir que seus produtos 

são indispensáveis e que seu consumo continuará pela inércia. Essa visão de 

mercado é distorcida e extremamente arriscada. A constante ameaça de novos 

entrantes no mercado e um ambiente cada vez mais dinâmico e incerto obrigam as 

empresas a evoluírem para não serem ultrapassadas. A questão central encontra-se 

na capacidade de criar novas estratégias que gerem retorno constantemente, ao 

passo que se tem menos tempo para a tomada de decisão (HAMMER, 2001). 

Sendo assim, a necessidade de um modelo de predição que auxilie as 

empresas que buscam trazer produtos de mercados desenvolvidos para o Brasil se 

faz clara. Decisões de lançamentos de novos produtos e negócios são muito 

importantes, pois podem definir o rumo da empresa. Produtos de sucesso podem 

trazer ganhos altíssimos e muita prosperidade para a empresa. Por outro lado, 

também podem significar grandes investimentos que não tragam retorno, pesando 

no caixa da empresa e, por conseguinte, sua extinção.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 GERAL 

 

Este trabalho busca propor um modelo de predição para identificar o grau de 

sucesso no lançamento de produtos de mercados desenvolvidos no mercado 

brasileiro.  

 

4.2 ESPECÍFICOS  

 

Objetivos específicos: 

 comparar os ambientes socioeconômicos de mercados desenvolvidos e 

emergentes; 

 verificar as estratégias internas e externas usadas por empresas em 

mercados emergentes e desenvolvidos; 

 identificar e descrever as características e particularidades do ambiente 

socioeconômico brasileiro frente a novos produtos. 
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5 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

A Vtrex, com sede na cidade de Porto Alegre no estado do Rio Grande do 

Sul, em 2010, era uma marca especializada em acessórios de videogame. Sua linha 

era composta de controles, volantes e cartões de memória, além de webcams. A 

empresa já estava no mercado havia cerca de oito anos.  Todo o desenvolvimento 

de produto era feito no Brasil, enquanto que a produção era alocada em fábricas na 

China. Os produtos chegavam prontos para serem comercializados já em 

embalagens com a marca da empresa. Posteriormente, eram enviados a 

distribuidores e lojistas de diversas partes do Brasil.  

Em 2010, o mercado de games crescia ano após ano, sendo que a indústria 

de videogames em 2010 já tinha faturamento superior ao de Hollywood: US$ 67 

bilhões para os games contra US$ 31,8 dos filmes (GARTNER, 2010). Apesar de o 

setor apresentar números muito bons, a Vtrex não conseguia se firmar de forma 

consistente no mercado. Os motivos eram os mais variados, podendo ser divididos 

em internos e externos.  

Internos:  

 sua linha de acessórios era restrita e desatualizada; 

 era uma empresa pequena, com baixo faturamento; 

 havia entrado no mercado tardiamente. 

Externos: 

 o mercado estava saturado de concorrentes de diversos portes; 

 havia poucas barreiras para novos entrantes; 

 o imposto de importação para os produtos de videogames estava entre os 

mais altos no Brasil (incitava subfaturamento, sonegação e todo tipo de ação 

ilícita por parte dos concorrentes).    

Sendo assim, a empresa estava em um momento crucial para sua 

sobrevivência, e uma dúvida surgia: seria melhor aprofundar-se em um mercado que 

dava claros indícios de que estava queimado, ou mudar de setor?  
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Apostar em um novo setor em momentos de crise é algo que exige agilidade, 

determinação e planejamento financeiro. O faturamento da antiga linha de produtos, 

apesar de decadente, deve possibilitar que todas as dívidas sejam honradas até que 

a nova linha venha a surgir e promova a entrada de capital. 

Uma das práticas que a Vtrex sempre cultivou para novos lançamentos foi 

buscar inspiração em produtos que já faziam sucesso em mercados desenvolvidos, 

como Japão, EUA e Europa. 

Após uma viagem para a China e Hong Kong em 2010, onde estiveram os 

três diretores da empresa participando de feiras, iniciou-se o processo de 

desenvolvimento de uma nova ideia: a personalização de capas para smartphones e 

tablets.  

Esse tipo de produto já fazia sucesso em países desenvolvidos, fonte de 

inspiração para a Vtrex. Porém, inexistia algo semelhante no Brasil. Não havia a 

cultura para esse tipo de produto e nem outras empresas atuavam nesse segmento. 

Ainda assim, a empresa decidiu por apostar nessa nova ideia e partiu para o 

desenvolvimento. Durante o ano de 2011, entre janeiro e setembro, a empresa 

buscou entender e descobrir o máximo sobre a produção de capas personalizadas. 

Em janeiro de 2012 a Vtrex lançou ao mercado sua nova marca, vendendo capas 

personalizadas, capas oficiais licenciadas de futebol e de capas com ilustrações de 

artistas plásticos. 
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6 REVISÃO DA LITERATURA 

 

6.1 MERCADOS  

 

6.1.1 Mercados Emergentes 

 

O termo mercado emergente foi criado por Antoine W. van Agtmael no início 

dos anos 80, enquanto trabalhava no IFC - International Finance Corporation 

(PACEK; THORNILEY, 2004). Antes disso, a região era conhecida como terceiro 

mundo ou mundo em desenvolvimento. Naquela época, banqueiros desinteressados 

e governantes ocidentais viam a região como uma área que só seria salva da 

pobreza por uma combinação de doações de países ricos e melhor planejamento 

econômico dos governos dos países em desenvolvimento (THE ECONOMIST, 

2010).  

Agtmael, que tentava iniciar um fundo para investir em países da região, 

encontrava dificuldades devido ao estigma que os associava à falta de progresso. 

Assim, criou o termo para descrever esses mercados de maneira mais positiva e 

despertar interesse em investidores (THE ECONOMIST, 2008). 

 

Para Kvint (1999), mercado emergente pode ser definido como uma 

sociedade em transição de uma ditadura para uma economia de livre mercado, com 

liberdade econômica cada vez mais presente e maior integração com o Mercado 

Mundial. Além disso, têm-se uma classe média crescente, padrão de vida em 

ascensão, estabilidade social e tolerância, bem como um aumento na cooperação 

com instituições multilaterais.  

 

O Quadro 1 mostra uma classificação, sugerida pelo Standard & Poor`s 

(1996), levando em consideração Pobreza, Mercado de Capitais e Potencial de 

Crescimento. 
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Quadro 1 - Critérios mais utilizados para definir os mercados emergentes 

Categoria Critérios 

Pobreza País de renda baixa ou média 

 
Baixo padrão de vida na média da população 

 
Não industrializado 

Mercado de capitais Baixa capitalização de mercado em relação ao PIB 

 
Baixo volume de negócios do mercado de ações e poucas ações listadas 

 
Baixas classificações no quesito "risco soberano" 

Potencial de crescimento Liberalização econômica 

 
Abertura para investimento estrangeiro 

 
Crescimento econômico recente 

Fonte: Standard & Poors (1996) 

       

Um conceito interessante sobre o que define um mercado como emergente foi 

apresentado por Khanna e Palepu (2010). Mais que definir um mercado em termos 

absolutos, eles defendem uma definição estrutural "despida de qualquer euforia 

sobre crescimento econômico recente ou projetado".  

"Uma premissa fundamental de nossa tese é que um mercado 
emergente reflete arenas transacionais nas quais a interação entre 
compradores e vendedores não se dá de forma fácil ou eficiente. 
Para identificar um mercado emergente, buscamos saber se 
mercados de produção, de trabalho e de capitais contam com 
instituições para viabilizar transações simples ou complexas entre 
compradores e fornecedores de bens e serviços. Na ausência ou 
precariedade desses intermediários especializados, temos um 
mercado emergente. Ou seja, o mercado está emergindo a medida 
que quem dele toma parte busca maneiras de reunir toda sorte de 
compradores e vendedores para uma troca produtiva." (KHANNA E 
PALEPU, 2010) 

 

De acordo com o Financial Times (2011), o Morgan Stanley Capital 

International (MSCI) é, atualmente, o maior referencial quando se fala em mercados 

emergentes. Seus índices são usados como referência por mais de 90% dos líderes 

de mercados emergentes. Em 1988, quando iniciou, eram apenas dez países que 

compunham o índice, representando menos de 1% do mercado de capitais mundial. 

Hoje, cobre 22 países que, juntos, somam aproximadamente 13% do mercado 

mundial (MSCI, 2013).  

Segundo o MSCI (2013), atualmente, são estes os países emergentes:  
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 África do Sul, Brasil, Chile, China, Colômbia, Coréia do Sul, Egito, Filipinas, 

Hungria, Índia, Indonésia, Malásia, Marrocos, México, Peru, Polônia, 

República Checa, Rússia, Tailândia, Taiwan, Turquia. A figura 1 lista os 

países em inglês. 

 

Figura 1- Lista de mercados emergentes - MSCI 

Fonte: MSCI (2013) 

 

Coréia do Sul e Taiwan estão sendo revisados para uma reclassificação para 

mercado desenvolvido. 

 

6.1.2 Mercados Desenvolvidos 

 

Mercados desenvolvidos, em geral, têm uma grande gama de intermediários 

de ótima qualidade que auxiliam as empresas a executar seus negócios de maneira 

organizada e eficiente (KHANNA, PALEPU e SINHA, 2005). Com isso, elas podem 

focar no seu core business (HAMEL; PRAHALAD, 2000) e relegar atividades 

secundárias a parceiros especializados, ganhando mais agilidade e maior 

capacidade de inovação. 



 19 

De acordo com o FTSE (2014), a classificação de mercados deve ser feita 

com base no seu tamanho econômico, riqueza, qualidade do mercado, profundidade 

e amplitude do mercado.  

Para o MSCI (2013), o desenvolvimento da economia, tamanho, liquidez e 

acessibilidade do mercado são critérios para a definição do mercado como 

desenvolvido, emergente ou de fronteira.  

Atualmente, os mercados desenvolvidos são (MSCI, 2013): 

 Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, 

Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Israel, 

Itália, Japão, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Cingapura, Suécia e 

Suíça. A figura 2 lista os países em inglês. 

 

Figura 2 - Lista de mercados emergentes - MSCI 

Fonte: MSCI (2013) 

    

A partir de novembro de 2013, a Grécia será reclassificada como mercado 

emergente. 
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6.1.3 Mercados Emergentes versus Mercados Desenvolvidos 

 

Essencialmente, mercados emergentes diferem de mercados desenvolvidos 

em áreas como recursos, processos e valores (CHRISTENSEN; DONOVAN, 1999). 

Economias desenvolvidas são mais eficientes e bem reguladas que emergentes, 

criando assim, um ambiente de negócios mais confiável e promissor. 

O Banco Mundial, através do estudo anual Doing Business, desde 2002 

analisa pequenas e médias empresas nacionais de 183 países e as 

regulamentações aplicadas a elas durante a sua existência. O relatório avalia a 

facilidade de uma empresa funcionar, considerando apenas questões tributárias e 

regulatórias, como processos necessários para abertura, instalação e operação de 

um negócio.  

O Quadro 2 compara mercados emergentes com desenvolvidos, em alguns  

itens avaliados pelo Doing Business de 2014.  

Quadro 2 - Comparativo entre mercados emergentes e desenvolvidos 

País 

Posição 
geral do 
em 
facilidade 
de fazer 
negócios 

Procedimentos 
de abertura e 
registro de uma 
empresa 
(número) 

Tempo 
para 
abertura 
de 
empresa 
(dias) 

Procedimentos 
para registro de 
propriedade 
(dias) 

Custo para 
importar 
(US$ por 
contêiner) 

Tempo 
necessário 
para a 
validação 
do contrato 
(dias) 

Tempo 
necessário 
para a 
resolução de 
insolvência 
(anos) 

EMERGENTES               

Brasil 116 13 107,5 14 2.275 731 4 

China 96 13 33 4 615 406 1,7 

Índia 134 12 27 5 1.250 1.420 4,3 

Rússia 92 7 15 4 2.810 270 2 

DESENVOLVIDOS               

Alemanha 21 9 14,5 5 940 394 1,2 

Canadá 19 1 5 6 1.680 570 0,8 

Estados Unidos 4 6 5 4 1.315 370 1,5 

Japão 27 8 22 6 970 360 0,6 

Reino Unido 10 6 12 6 1.050 437 1 

Fonte: Banco Mundial (2014) 

   

Ao analisar o Quadro 1, percebe-se que nos países emergentes é muito mais 

demorado e oneroso desenvolver operações simples, porém, essenciais aos 

negócios. Khanna e Palepu (1997) argumentam que, em um mundo ideal, todas as 
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economias proveriam um leque de instituições para facilitar o funcionamento dos 

mercados. Entretanto, em mercados emergentes, não acontece desse modo. Os 

maiores problemas decorrem de: 

 falta de informações (consumidores, empregadores e investidores não têm 

informações confiáveis para avaliar os bens e serviços que compram e 

investimentos que fazem, o que gera receio em negociar); 

 regulações mal formuladas (reguladores colocam objetivos políticos acima da 

eficiência de mercado, distorcendo-o e gerando mau funcionamento e 

dificuldades em aproveitar oportunidades); 

 sistemas judiciários ineficientes (empresas evitam negócios quando não há 

segurança de que contratos serão cumpridos).  

 Ainda segundo Khanna e Palepu (1997), em mercados desenvolvidos, as 

empresas podem contar com uma variedade de instituições externas para atenuar 

fontes de falha de mercado, como essas apresentadas. No extremo oposto, em 

economias estagnadas ou em declínio, há um quase colapso total de mercado pela 

completa falta de instituições básicas. Mercados emergentes estão entre estes dois 

polos, pois criaram as mínimas condições para encorajar a atividade comercial e 

oferecem um horizonte de grande crescimento. Entretanto, as falhas de mercado 

ainda estão lá e podem dificultar bastante o desenvolvimento de novos negócios. 

Não raro, as próprias empresas precisam criar as condições básicas para seu 

funcionamento.  

  

6.1.4 Produtos de Mercados Desenvolvidos em Mercados Emergentes 

    

Para Kang, Place e Seyler (2008), quando empresas multinacionais iniciam 

operações em mercados emergentes elas devem se ater a alguns princípios para 

terem sucesso: 

 motivação: as multinacionais devem abandonar a necessidade de agradar 

acionistas e investidores,  e realmente se esforçarem para  melhorar o 

mercado emergente que estiverem; 
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 aceitação de risco: devem estar dispostas a aceitar riscos maiores e fazer 

maiores investimentos; 

 intuir as necessidades dos consumidores: precisam reconhecer que dados 

sobre mercados são escassos e muitos vezes não confiáveis. Assim, devem 

aumentar sua capacidade de perceber as necessidades dos consumidores e 

adaptar a oferta de produtos; 

 relacionamentos: em mercados emergentes, relacionamentos têm um peso 

muito grande e são cruciais para se alcançar o sucesso.  

Entretanto, as falhas de mercado ainda estão lá e podem dificultar bastante o 

desenvolvimento de novos negócios No momento em que empresas avaliam um 

mercado para decidir sobre seu potencial, diversas informações são levadas em 

conta para a tomada de decisão: produto interno bruto, renda per capita, paridade do 

poder de compra, dados sobre a população, nível de competitividade mundial, 

indicadores de transparência e corrupção do Banco Mundial, ambiente político, entre 

outros. 

Porém, de acordo com Khanna, Palepu, e Sinha (2005), apesar de índices 

compostos serem importantes e úteis, eles só podem servir de base para a 

formação de estratégias quando o mercado natal das empresas e o mercado 

analisado têm contextos institucionais comparáveis.  

 Os autores citam que, em 2003, Brasil, Rússia, Índia e China compartilhavam 

índices similares. Ainda assim, os fatores críticos de sucesso em cada país se 

mostraram muito diferentes. Por exemplo, na China e Rússia, redes varejistas 

multinacionais e locais se expandiram para áreas urbanas e menos urbanizadas, 

enquanto que no Brasil somente algumas marcas globais iniciaram operações em 

centros urbanos estratégicos. Já na Índia, o governo havia proibido investimentos 

estrangeiros diretos no varejo até fevereiro de 2005, o que permitiu a pequenos 

varejistas locais o domínio do mercado.  

Esse exemplo indica as diferenças entre os países, ainda que todos sejam 

considerados mercados emergentes, e a necessidade de estratégias diversas e sob 

medida para cada um deles. 
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Aliado a essa necessidade de estratégia única, deve-se levar em 

consideração que economias menos desenvolvidas têm poucos intermediários 

especializados e sistemas legais menos efetivos. Quando empresas de países 

desenvolvidos tentam lançar produtos em mercados emergentes, elas não 

conseguem transferir as estratégias que empregam em seus países de origem. 

Khanna e Palepu (1997) defendem que empresas pertencentes a grandes 

conglomerados têm maiores chances de vencer em mercados emergentes. Por 

abrangerem uma maior diversificação de produtos e serviços, conglomerados 

podem atuar de forma a preencher as lacunas institucionais que mercados 

emergentes apresentam. Empresas que conseguem fazer isso de forma eficiente 

têm mais chances de virarem líderes nesses mercados. 

Desta forma, quando as empresas criam estratégias diferentes para cada país 

têm muito a ganhar, pois tiram mais proveito das forças presentes em cada mercado 

(KHANNA; PALEPU, 2010). Empresas inteligentes modificam seu modelo de 

negócio, adaptam, mas mantêm as partes que dão a elas uma vantagem competitiva 

sobre os concorrentes. Além disso, grandes empresas multinacionais têm a 

capacidade de modificar o contexto de novos mercados, elevando o padrão dos 

produtos e muitas vezes criando um modo de vida que até então não existia. 

Exatamente o que aconteceu quando o McDonald's entrou na Rússia, em 

1990. Nos Estados Unidos, a rede de fast food terceiriza grande parte das 

operações da cadeia de suprimentos. Entretanto, no mercado russo, não conseguiu 

encontrar fornecedores locais com condições de atender a demanda e os padrões 

exigidos pela rede. Apesar de buscar ajuda em vários parceiros e representantes na 

Europa, não encontrou quem se dispusesse a enfrentar os desafios e singularidades 

do mercado russo (KHANNA; PALEPU, 2010). 

Em vez de desistir, o McDonald's decidiu enfrentar por conta própria as 

dificuldades existentes, criando as condições necessárias para o pleno 

funcionamento de suas operações. Tendo como parceiro joint-venture a 

administração da cidade de Moscou, a rede americana escolheu agricultores e 

padeiros russos como parceiros adicionais. Trouxe carne da Holanda e batatas dos 

Estados Unidos, importou especialistas em agricultura do Canadá e Europa (para 

melhorar as práticas dos parceiros) e adiantou capital para que os agricultores 
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pudessem aumentar sua produtividade, com máquinas e sementes melhores 

(KHANNA; PALEPU, 2010).  

Logo após, construiu em Moscou um McComplex com uma área e 100.000 

metros quadrados, onde passou a ocorrer o processamento de diversos insumos 

utilizados na fabricação dos alimentos e lanches. Montou uma frota de caminhões 

para a distribuição nos restaurantes e levou para a Rússia em torno de 50 gerentes 

de outros países para disseminar os padrões de serviço da rede (KHANNA; 

PALEPU, 2010).  

Essas e outras ações foram necessárias para que o McDonald´s conseguisse 

suprir a necessidade de parceiros intermediários inexistentes no mercado emergente 

que estava entrando. Essa resposta aos vazios institucionais russos, após 15 anos 

do primeiro restaurante aberto em Moscou e mais de 250 milhões de dólares 

investidos, permitiu ao McDonald´s o controle de 80% do mercado russo de fast food 

(KHANNA; PALEPU, 2010).  

Segundo Blanco (2007), cinco capacidades em gerenciamento da cadeia de 

suprimentos são necessárias para empresas atenderem mercados emergentes e 

terem lucro. São elas:  

 segmentação de cliente de alta resolução; 

 design completo de produto; 

 estratégias de suprimento sob medida; 

 gerenciamento complexo de distribuição;  

 ser uma organização empreendedora.  

 

6.1.5 Brasil 

 

O Brasil tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes (IBGE, 

2013). Com crescimento médio de 4% ao ano entre 2002 e 2012, a economia 

brasileira é a maior da América Latina e do Hemisfério Sul, a sétima maior do mundo 

por PIB nominal e a por Paridade do Poder de Compra (PPC) (FMI, 2013). O PIB per 

capita brasileiro é de US$ 12.181, dando ao Brasil a 75º posição. 
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Segundo o estudo Doing Business do Banco Mundial (2014), o Brasil ocupa a 

116º posição em um ranking que classifica 183 países em facilidade de fazer 

negócios. O primeiro lugar ficou com Singapura, segundo com Hong Kong, terceiro 

com Nova Zelândia e os Estados Unidos ficaram em quarto. Na América Latina, o 

país mais bem colocado é o Chile, na 34º posição. 

O estudo revela que o Brasil é um país com ambiente institucional pouco 

amigável a quem quer empreender, e tem feito pouco para reverter esse quadro. 

Ao compararmos Brasil e Estados Unidos (BANCO MUNDIAL, 2014), 

percebe-se que em diversas áreas há enormes entraves e custos associados às 

operações de negócios brasileiras. O quadro 3 mostra estas diferenças. 

Quadro 3 - Comparativo Brasil e Estados Unidos 

 (continua) 

Economia Brasil 
Estados Unidos da 
América 

Ano DB2014 DB2014 

Facilidade de se fazer negócios em 116 4 

Abertura de empresas 

Classificação 123 20 

Número de procedimentos 13 6 

Duração (dias) 107,5 5 

Custo (% Renda per capita) 4,6 1,5 

Capital integralizado mínimo (% Renda 
per capita) 

0 0 

Obtenção de alvarás de 
construção 

Classificação 130 34 

Número de procedimentos 15 16 

Duração (dias) 400 91 

Custo (% da renda per capita) 34,8 16,7 

Obtenção de eletricidade 

Classificação 14 13 

Número de procedimentos 4 4 

Duração (dias) 58 60 

Custo (% Renda per capita) 34,4 15,6 

Registro de propriedades 

Classificação 107 25 

Número de procedimentos 14 4 

Duração (dias) 30 12 

Custo (% do valor do imóvel) 2,6 3,4 
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Quadro 3 - Comparativo Brasil e Estados Unidos 

 (conclusão) 

Obtenção de crédito 

Classificação 109 3 

Índice de eficiência dos direitos legais (0-10) 3 9 

Índice de alcance das informações de crédito 
(0-6) 

5 6 

Cobertura de órgãos de registro públicos (% de 
adultos) 

50,4 0 

Cobertura de órgãos de registro privados (% de 
adultos) 

63,4 100 

Proteção de investidores 

Classificação 80 6 

Índice de transparência 5 7 

Índice de responsabilidade dos diretores 8 9 

Índice de facilidade de processos-acionistas 3 9 

Índice de eficiência da proteção ao investidor 5,3 8,3 

Pagamento de impostos 

Classificação 159 64 

Pagamentos (número) 9 11 

Tempo (horas por ano) 2.600 175 

Imposto sobre os lucros (% lucros) 24,9 27,9 

Contribuições e impostos sobre o trabalho (% 
lucros) 

39,6 9,9 

Outros impostos (% lucros) 3,8 8,4 

Alíquota de imposto total (% do lucro) 68,3 46,3 

Comércio entre 
fronteiras 

Classificação 124 22 

Documentos para exportar (número) 6 3 

Tempo para exportar (dias) 13 6 

Custo para exportar (US$ por contêiner) 2.215 1.090 

Documentos para importar (número) 8 5 

Tempo para importar (dias) 17 5 

Custo para importar (US$ por contêiner) 2.275 1.315 

Execução de contratos 

Classificação 121 11 

Duração (dias) 731 370 

Custo (% da dívida) 16,5 18,4 

Número de procedimentos 44 32 

Resolução de Insolvência 

Classificação 135 17 

Prazo (anos) 4 1,5 

Custo (% da renda per capita) 12 7 

Taxa de recuperação (centavos por dólar) 19,5 81,5 

Fonte: Banco Mundial (2014) 
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Apesar de o ambiente brasileiro não oferecer condições ideais para novos 

negócios, os índices de empreendedorismo têm avançado rapidamente. A taxa no 

país passou de 20,9% em 2002 para 30,2% em 2012, o que significa que atualmente 

cerca de 36 milhões de brasileiros são empreendedores iniciais ou já estabelecidos 

no mercado (GEM, 2012). 

De cada dez empresas que abrem as portas no Brasil, sete são por 

oportunidade e apenas três por necessidade. A taxa de empreendedores por 

necessidade caiu de 7,5% em 2002 para 4,7% em 2012. Já em relação a 

empreendedores que abriram um negócio por enxergarem oportunidades no 

mercado, o crescimento foi de 5,8% para 10,7% no mesmo período. 

Ainda segundo o relatório (GEM, 2012), 50,2% dos brasileiros percebem boas 

oportunidades de negócios para os próximos seis meses, sendo que para 35,5% o 

medo do fracasso é o maior impeditivo para a abertura de um negócio. Além disso, 

82% dos negócios são geridos sem auxílio de nenhuma instituição de apoio, tais 

como SEBRAE, SENAI, associações comerciais ou sindicatos. 

Khanna e Palepu (1997) criaram o termo Vazios Institucionais para descrever 

as áreas que podem gerar mais dificuldades em mercados emergentes. Eles podem 

ser identificados em cada país ao se buscar compreender determinadas áreas que, 

segundo eles, são vitais para um ambiente de negócios: 

 

 sistema político e social; 

 abertura; 

 mercado de produtos; 

 mercado de trabalho;  

 Mercado de capitais. 

 

O quadro 4, criado por Khanna, Palepu, e Sinha (2005), faz um comparativo 

entre Brasil e mercados desenvolvidos (Estados Unidos e Europa). 
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Quadro 4 - Comparativo entre contextos de Brasil e Países desenvolvidos 

 (continua) 

Sistema político e social Brasil Estados Unidos e Europa 

Estrutura política 

Tem uma democracia vibrante e 
burocracia crescente. Existem 
bolsões de corrupção nas esferas 
federais e estaduais. 

Países têm democracias vibrantes, com 
pesos e contrapesos. As empresas 
podem contar com a lei a a resolução 
de conflitos e execução justa de 
contratos legais. 

Sociedade civil 

A mídia local influente serve 
como cão de guarda. A influência 
das Organizações não 
governamentais (ONGs) é 
marginal. 

Uma mídia dinâmica atua como 
controlador dos abusos por parte das 
empresas e governo. Organizações não 
governamentais (ONGs) poderosas 
influenciam as políticas corporativas 
sobre questões ambientais e sociais. 

Abertura Brasil Estados Unidos e Europa 

Modos de entrar 

Novos investimentos e aquisições 
são estratégias de entrada 
possíveis. Empresas se associam 
com parceiros locais para ganhar 
expertise. 

Aberto a todas as formas de 
investimentos estrangeiros, exceto 
quando o governo tem alguma 
preocupação com potenciais 
monopólios ou questões de segurança 
nacional. 

Mercado de produtos Brasil Estados Unidos e Europa 

Desenvolvimento de produto 
e propriedade intelectual 

Existe capacidade local de 
desenvolvimento. Disputa de 
propriedade intelectual com os 
Estados Unidos existe em alguns 
setores. 

Sofisticadas capacidades de 
desenvolvimento de produto estão 
disponíveis. Governos protegem a 
propriedade intelectual e marcas 
comerciais, então investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento geram 
vantagens competitivas. 

Base de fornecedores e 
logística 

Existem fornecedores disponíveis 
na região do MERCOSUL. Existe 
uma boa rede aeroportos e 
portos. 

Empresas usam fornecedores nacionais 
e internacionais. Firmas terceirizam e 
movem a manufatura para outros 
países ao invés de integrar 
verticalmente. Uma infraestrutura 
altamente desenvolvida existe, mas 
áreas urbanas estão saturadas. 

Percepção de marca e 
gerenciamento 

Consumidores aceitam marcas 
locais e globais. Agências de 
publicidade locais e globais estão 
presentes. 

Mercados são maduros e têm marcas 
locais e globais fortes. Inúmeras 
agências de publicidade estão 
disponíveis. 

Mercado de trabalho Brasil Estados Unidos e Europa 

Mercados para gerentes 

A grande quantidade de talentos 
tem níveis de proficiência em 
inglês variável. Gerentes locais e 
expatriados têm cargos de 
gerência sênior. 

Existe uma grande gama de gerentes 
talentosos e bem treinados. 

Mercado de trabalhadores 

Sindicatos são fortes e 
pragmáticos, o que significa que 
as empresas podem fazer 
acordos com eles. 

O nível de trabalhadores sindicalizados 
varia entre os países. Ações industriais 
acontecem na Europa, especialmente 
no setor de manufatura e público, mas 
não nos Estados Unidos. 
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Quadro 4 - Comparativo entre contextos de Brasil e Países desenvolvidos 

 (conclusão) 

Mercado de capitais Brasil Estados Unidos e Europa 

Dívida e ações 

Existe um bom sistema bancário, 
e existe um mercado saudável 
para oferta inicial na bolsa de 
valores. (IPO) Indivíduos ricos 
podem investir em contas 
offshore. 

As empresas conseguem empréstimos 
bancários facilmente. O mercado de 
títulos corporativos é bem 
desenvolvido. A integração do mercado 
de ações dá às empresas acesso a um 
amplo número de investidores. 

Capital de risco 
Algumas empresas de 
investimento estão ativas 
localmente. 

Capital de risco está geralmente 
disponível em áreas urbanas para 
agrupamentos de indústria específicos. 
Não está prontamente disponível no 
Sul da Europa. 

Padrão de contabilidade 
O sistema de informações 
contábeis é baseado em um 
sistema comum e funciona bem. 

Com exceção dos itens não 
contabilizados, existe um alto grau de 
transparência. 

Resolução financeira 

Processos permitem que as 
empresas continuem a fazer 
negócios ao invés de parar. 
Processos de falência existem, 
mas são ineficientes. 

Processos de falência tendem a 
favorecer certos stakeholders 
(credores, força de trabalho ou 
acionistas) em certos países. 

Fonte: Khanna, Palepu e Sinha (2005)  

 

Em pesquisa feita com pequenas e médias empresas (DELOITTE, 2012), os 

maiores obstáculos aos negócios no Brasil são: 

 sistema legal e tributário (44%); 

 legislação trabalhista (30%); 

 captação de recursos (7%); 

 condições de inovação (7%); 

 cadeia de suprimentos (6%); 

 ambiente econômico e demográfico (6%); 

 comércio exterior (1%). 

O sistema legal e tributário é, de longe, o maior problema apontado. Somente 

para pagar os impostos anuais, uma empresa gasta em média 2.600 horas na 

preparação de documentação, enquanto que na China consomem-se 398 horas e 

nos Estados Unidos apenas 187 horas. Além disso, os impostos totais são elevados, 
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chegando a 68,3%, enquanto que nos Estados Unidos estão em 46,3% (BANCO 

MUNDIAL, 2014). 

De acordo com a FIESP (2011), o Brasil é o país que tem os maiores 

encargos trabalhistas do mundo. Em estudo baseado em dados organizados pelo 

Departamento de Estatística do Trabalho dos Estados Unidos, verificou-se que os 

encargos representam 32,4% dos custos com mão de obra na indústria de 

transformação brasileira. 

Esse valor é 11 pontos percentuais superior à média dos 34 países 

estudados, 21,4%. Na Europa, o peso dos encargos no custo da mão de obra é de 

apenas 25%. Quando comparado aos países emergentes, a posição do Brasil fica 

ainda mais distante: 14,7% em Taiwan, 17% na Argentina e Coreia do Sul, e 27% no 

México. 

No Brasil, há uma barreira ao crescimento econômico, que é popularmente 

conhecida pelo termo Custo Brasil.  

Na visão de Lopez (2002), Custo Brasil engloba tudo aquilo que torna os 

processos mais demorados, onerosos e ineficientes. Tendo como origem a 

burocracia, uma infraestrutura de transporte insuficiente, custos logísticos acima da 

média internacional, aduana desaparelhada, impostos em cascata e instabilidade 

nas regras tributárias.  

Segundo Ribeiro (2004): 

 “ usto Brasil refere-se a todos os custos desnecessários, 
desproporcionais ou irracionais que dificultam o desenvolvimento, na 
medida em que oneram sem medidas a produção, retirando-lhe o 
caráter  o  etiti o  t o  aro e  u a e o o ia  lo ali a a   
(RIBEIRO, 2004) 

 

Para Costa e Gameiro (2005), diferentes fatores contribuem para o Custo 

Brasil, sendo eles: carga tributária, infraestrutura física, violência e corrupção, 

burocracia estatal, política de juros e inadimplência, encargos trabalhistas. O Quadro 

5 mostra cada um desses fatores e suas consequências. 
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Quadro 5 - Fatores para o Custo Brasil 

Excessiva carga tributária  
Reduz o tamanho dos mercados, restringindo a produção e o 
consumo. 

Infraestrutura física defeituosa  

Contribui para o alto índice de desperdícios, aumenta o custo 
com manutenção                                          
                                                          
conservação das estradas, terminais portuários ineficientes e 
estruturas de armazenagem precárias.  

Violência e corrupção  
Acarreta gastos excessivos com segurança e redução do bem-
estar da sociedade. 

Burocracia estatal  
Inibe o crescimento econômico                                
como um dos piores países                                   

                    
Inibe o investimento produtivo, porque encarece o 
financiamento. 

Inadimplência 
                                                             
                   

Encargos 
                                                      
                                       

Fonte: Costa e Gameiro (2005) 

 

A ABIMAQ (2010), em estudo inédito para mensurar o Custo Brasil, defende 

que os bens produzidos no Brasil são, em média, 36,27% mais caros que os 

produzidos nos Estados Unidos ou Alemanha. Para chegar a esse percentual, a 

ABIMAQ (2010) limitou-se a oito itens, passiveis de quantificação  e seu efeito   

expresso em pontos percentuais da Receita Líquida de Vendas (RLV). São eles: 

 custo  e i su os   si os  - 18,57%; 

 impacto dos juros sobre o capital de giro - 7,95%; 

 i  ostos   o re u er  eis  a  a eia  ro uti a - 2,98%; 

 lo  sti a - 1,9%; 

 encargos sociais e trabalhistas - 2,84%; 

 burocracia e custos de regulamentação - 0,36%; 

 custos dos investimentos - 1,16%; 

 custos de energia - 0,51%. 

Somado ao câmbio valorizado, esse custo ajuda a explicar a tendência de 

especialização cada vez maior do país em exportar produtos primários e 
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semimanufaturados, e de importar mais produtos de maior valor agregado e de 

tecnologia avançada. 

Exemplo de caso interessante de entrada no mercado brasileiro é o da Zara, 

cadeia de lojas de vestuário feminino, masculino e infantil (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2013). A empresa, presente em 86 países com mais de 1.700 lojas, é admirada no 

mundo todo pelo seu modelo de negócio ágil e eficiente, com estoques mínimos e 

criações novas semanais. Apesar de fabricar as roupas em diversas partes do 

mundo, quase tudo é enviado aos três centros de distribuição na Espanha, e depois 

transportados de caminhão ou avião para as lojas. Do croqui do designer até a 

chegada do produto na loja, são apenas de 2 a 3 semanas.  

Porém, ao tentar colocar os produtos nas lojas brasileiras utilizando a mesma 

rede de distribuição direta, as dificuldades foram muitas. Estrutura ruim de 

aeroportos e barreiras a produtos importados tornaram a operação impossível, e 

obrigaram a marca a abrir o primeiro centro de distribuição fora da Espanha, em São 

Paulo. Hoje, cerca de 40% dos produtos vendidos no Brasil são produzidos aqui. 

Outra diferença entre o mercado brasileiro e outros em que a Zara opera, é o 

consumidor que frequenta as lojas. No Brasil, a loja tem um perfil de consumidor 

classe A, enquanto que na Europa atinge até as classes mais baixas. Com isso, 

diminui-se o público consumidor da marca, que concorre com grifes e marcas 

premium. 

Desde 1999 no Brasil, a empresa tem 41 lojas abertas, mas, inicialmente, o 

plano era crescer mais. Dos 86 países em que a Zara está presente, o Brasil é 

considerado o mais difícil. Os problemas citados foram a burocracia, a logística 

precária, a tributação e a mão de obra desqualificada (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2013). 

 

6.2 INOVAÇÃO 

 

De acordo com Drucker (1999), a inovação é função específica do 

empreendedorismo, seja em um negócio que já existe, uma empresa  pública ou um 
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novo projeto na garagem da família. É o meio pelo qual o empreendedor cria nova 

riqueza produtora de recursos ou recursos existentes com maior potencial para criar 

riqueza.  

Para Jain (2010), a orientação para a inovação está relacionada com a 

capacidade de criar novos produtos, processos ou ideias em uma organização. Na 

forma mais simples, inovação é a geração intencional, aceitação e implementação 

de novas ideias, processos, produtos ou serviços.  

Schumpeter (1942) colaborou enormemente para a inovação econômica. Em 

sua obra Capitalismo, Socialismo e Democracia, defende que a inovação deve 

ocorrer incessantemente. 

"A abertura de novos mercados, estrangeiros e domésticos, e a 
organização da produção, da oficina do artesão a firmas, como a 
U.S. Steel, servem de exemplo do mesmo processo de mutação 
industrial — se é que podemos usar esse termo biológico — que 
revoluciona incessantemente a estrutura econômica a partir de 
dentro, destruindo incessantemente o antigo e criando elementos 
novos." (SCHUMPETER, 1942) 

 

Schumpeter (1942) ainda propõe o conceito de destruição criadora e o define 

como crucial no capitalismo. 

"Este processo de destruição criadora é básico para se entender o 
capitalismo. É dele que se constitui o capitalismo e a ele deve se 
adaptar toda a empresa capitalista para sobreviver." 
(SCHUMPETER, 1942) 

 

Para Freeman (1988), podemos dividir a inovação em radical e incremental. 

Inovação radical define-se como o desenvolvimento e introdução de um novo 

produto, processo ou forma de organização da produção completamente nova. Pode 

significar representar uma ruptura estrutural com o padrão tecnológico anterior, 

originando novas indústrias, setores e mercados. Também significa redução de 

custos e aumento de qualidade em produtos já existentes. As inovações de caráter 

incremental referem-se à introdução de qualquer tipo de melhoria em um produto, 

processo ou organização da produção dentro de uma empresa, sem alteração na 

estrutura industrial.  
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Ainda segundo Freeman (1988), inúmeros são os exemplos de inovações 

incrementais, muitas delas imperceptíveis para o consumidor. Elas podem gerar 

crescimento da eficiência técnica, aumento da produtividade, redução de custos, 

aumento de qualidade e mudanças que possibilitem a ampliação das aplicações de 

um produto ou processo. As melhorias de processos de produção, o design de 

produtos ou a diminuição na utilização de materiais e componentes na produção de 

um bem podem ser considerados inovações incrementais.  

Em mercados emergentes, devido à grande necessidade de atender 

consumidores com menor poder de compra, a própria natureza na inovação está 

sendo repensada (THE ECONOMIST, 2010). O pensamento tradicional a associa às 

descobertas tecnológicas que criam produtos revolucionários e que, após servirem 

às elites, serão adaptados às massas. Porém, muitas das mais importantes 

inovações consistem em melhorias incrementais com foco nos consumidores de 

média e baixa renda.  

Contrariamente a esta abordagem, empresas estão tomando as necessidades 

dos consumidores de baixo poder aquisitivo em mercados emergentes como ponto 

de partida, e trabalhando de trás para frente. O resultado são produtos 

completamente novos, que fazem grande sucesso e depois são levados para 

mercados desenvolvidos. Esse processo foi definido como Inovação Reversa por 

Govindarajan e Trimble (THE ECONOMIST, 2010). 

Exemplo de inovação reversa foi o caso da GE, General Electric, na Índia. A 

empresa é líder de mercado em aparelhos para eletrocardiograma (ECG) nos países 

desenvolvidos. Uma máquina desse tipo custa cerca de US$ 5.000 e cada exame, 

US$ 20. Porém, a subsidiária Indiana da GE encontrava dificuldades em vender 

esse produto, pois era considerado caro. Nas áreas rurais da Índia, os pacientes não 

podiam pagar pelo exame, nem os médicos tinham condições de comprar a 

máquina, que necessitava de técnicos treinados e serviço de suporte. Essas 

dificuldades fizeram com que a GE desenvolvesse uma nova máquina de ECG do 

zero, com custo de US$ 800, portátil, a pilhas e fácil de usar e reparar. Para reduzir 

custos, buscou componentes comuns a outras máquinas e eliminou recursos. Por 

exemplo, a impressora utilizada antes era feita sob medida. Agora, é a mesma 

utilizada para imprimir passagens de ônibus e cinemas. Como essas impressoras 
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são produzidas em grandes quantidades para um mercado mundial, a troca 

possibilitou diminuição de custos por economia de escala (THE ECONOMIST, 2010). 

A máquina se tornou um grande sucesso no seu mercado original, Índia, mas 

também passou a ser vendida em cerca de 90 países. Ainda que em países 

desenvolvidos a máquina tradicional seja utilizada, a nova de baixo custo criou 

novos mercados, por possuir características únicas (THE ECONOMIST, 2010). 

Segundo Patterson e Fenoglio (1999), as necessidades dos clientes e 

também o próprio ambiente mercadológico mudam constantemente. Para a empresa 

se manter relevante e competitiva, o processo de inovação deve se adaptar o mais 

rapidamente possível a essa nova realidade. A preocupação das empresas deve 

estar na identificação de oportunidades e em como conduzir melhor as rotinas do 

dia-a-dia, alinhando tudo isso às metas de curto, médio e longo prazo. 

Para Cooper (1999), existem dez fatores críticos para o sucesso que devem 

estar presentes no desenvolvimento de novos produtos, para guiar o processo de 

inovação: 

 identificação do que compõe valor para o cliente (características); 

 entendimento de como o comprador avalia a qualidade do produto; 

 desenvolvimento de produtos com características únicas; 

 os benefícios devem ser facilmente percebíveis e úteis do ponto de vista do 

comprador; 

 claro entendimento do propósito para qual o produto foi criado; 

 forte orientação para mercado; 

 organização multifuncional e interfuncional; 

 foco no processo decisório; 

 lançamento de produto bem planejado e de acordo com o mercado; 

 produto ajustado antes de ser iniciado o desenvolvimento técnico.  
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 6.3 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 

  

 O desenvolvimento de produto, segundo Chiesa, Coughlan e Voss 

(1996) é um conjunto de atividades que transformam ideias em novos produtos. O 

sistema engloba o processo de desenvolvimento de novos produtos (NPD – New 

Product Development), as tecnologias incorporadas em pessoas e recursos para 

realizar esses processos e as modificações organizacionais utilizadas para dividir e 

coordenar os processos. É um sistema aberto, interagindo com o seu ambiente 

interno e externo através das suas entradas, saídas e recursos. 

 Atualmente, em todos os setores e indústrias, o lançamento de  novos 

produtos é constante. Através deles, as empresas buscam alcançar os mais 

diversos objetivos: aumento de market share, maiores margens, criação de novos 

mercados, entre outros. Como os ciclos de vida dos produtos estão cada vez mais 

curtos, encontrar uma forma eficaz de conceber e desenvolver novos se torna uma 

uma prioridade.  

 No entanto, o desenvolvimento de novos produtos é dispendioso e 

arriscado, especialmente quando novas tecnologias estão envolvidas. Algumas 

estimativas colocam a taxa de insucesso entre 75 e 80 por cento. Encontrar formas 

de melhorar a chance de sucesso é crucial (AMBER; STYLES, 1997). 

 Kotler (2002) defende que os modelos conceituais são primordiais para 

a construção de sistemas de gestão, como em qualquer área de atividade. Ele 

sugere um modelo que tem como base uma sequencia de oito itens:  

1) geração de ideias;  

2) triagem de ideias;  

3) conceito de desenvolvimento e teses;  

4) estratégia de marketing de desenvolvimento;  

5) análise financeira dos negócios;  

6) desenvolvimento físico do produto (inclui decisão de branding);  
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7) teste de mercado;  

8) comercialização. 

Segundo Cooper (2000), o processo de desenvolvimento deve envolver uma 

ampla variedade de tarefas e atividades, ao invés de ser reduzido a algumas etapas. 

Além disso, atividades-chave como triagem, pesquisa de mercado, estudo do 

consumidor e lançamento no mercado não devem ser esquecidas no processo. 

Griffin (2001) defende que o sucesso empresarial no desenvolvimento de 

produtos está na capacidade de identificar demandas não satisfeitas ou problemas 

ainda não solucionados junto aos clientes. 

Exemplo de desenvolvimento de produto com dificuldades no mercado 

brasileiro ocorreu com a empresa americana Hershey's, com suas barras de 

chocolate. Após o lançamento, as barras importadas estavam encalhadas nos 

supermercados. Os brasileiros não aprovavam as barras individuais de 70 gramas 

que são comuns no mercado americano, pois estavam acostumados ao tamanho de 

25 gramas. Além disso, o sabor do chocolate americano era diferente do que 

preferia o consumidor brasileiro, acostumado a mais açúcar e leve gosto de 

queimado. Para conseguir adequar o produto, a empresa se viu obrigada a construir 

uma fábrica no Brasil. Após esses ajustes, as vendas no mercado brasileiro 

quadruplicaram. (VEJA, 2009) 

No exemplo acima, percebe-se variáveis importantes que não foram 

observadas de maneira adequada pela Hershey's e que afetaram o sucesso inicial 

do produto. Caso eles tivessem pesquisado e testado o produto com o consumidor 

brasileiro, teriam percebido que os gostos e preferências eram diferentes do 

consumidor americano. A solução foi a construção de uma nova fábrica, em solo 

brasileiro. Neste caso, a solução foi encontrada e, mais importante, era viável. 

Entretanto, essa solução poderia não ser possível e acarretar prejuízos imensos. 

Quanto antes as inovações forem planejadas no processo de 

desenvolvimento de produto, mais chances existem de se criar novos paradigmas e, 

assim, conseguir maiores fatias e mercado e competitividade (ULRICH; EPPINGER, 

2000).  
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Como exemplo disso, temos a Unilever e seu sabão de lavar roupas, 

interessante caso de conhecimento de mercado e adaptabilidade de produto. Ainda 

que cada cliente busque os mesmos benefícios ao comprar o produto, roupa limpa 

de maneira eficiente, para cada mercado isso deve ser apresentado de maneira 

diversa para ser bem compreendido. No Brasil, representado pela marca Omo, o 

produto apresenta espuma abundante, mais que em qualquer outro país. Além 

disso, a cor azul é associada à limpeza, pois por muito tempo foi usado o anil para 

limpar as roupas. Na Argentina, o sabão Ala não tem espuma. Essa foi uma 

adaptação ao tipo de máquina de lavar mais utilizada no país, que tinha abertura 

frontal. Com espuma, poderia transbordar e estragar o aparelho. Na China, também 

Omo, o sabão oferece pouquíssima espuma. Os chineses são muito preocupados 

com os resíduos deixados pelo sabão, que podem causar alergias. Na Inglaterra, 

conhecido como Persil, a versão líquida é mais bem aceita, pois facilita a vida de 

quem lava a própria roupa. É considerada mais simples de usar e não deixa pó no 

chão. E em El Salvador, chamado de Xtra, raras pessoas têm máquina de lavar. 

Com isso, o sabão é em barra e redondo, melhor para ser usado em tanques 

horizontais e sem ondulacões, populares no país. Além disso, devido ao apreço por 

perfumes na América Central, esse sabão é o que contém a maior concentração 

deles no mundo (VEJA, 2009). 

 

6.4 MODELOS 

 

As mudanças, os eventos, as ameaças e as oportunidades no ambiente, 

continuamente, criam sinais e mensagens. As organizações detectam estas 

mensagens, executam algum tipo de processamento para transformá-las em 

informação e as utilizam para se adaptarem às novas condições. Quando as 

decisões se baseiam nessas mensagens, mais informações são geradas e 

transmitidas, provocando novos sinais e decisões (MORESI, 2001). 

O sucesso econômico das empresas é apresentado por Ulrich e Eppinger 

(2000) como dependente da sua habilidade em identificar as necessidades dos 
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clientes, agilmente criar produtos que vão ao encontro dessas necessidades e 

produzi-los ao menor custo possível.  

Davis (2002) propôs um modelo para avaliação do risco de desenvolvimento 

de produto, que oferece "ferramentas quantitativas para aumentar o ROI (Return on 

Investment) em desenvolvimento de produto ao elevar a probabilidade de sucesso 

comercial". Chamado de NPVR (New Model for Product-Development Evaluation), o 

modelo toma por base a experiência e julgamento para tentar avaliar de maneira 

subjetiva situações extremas bem definidas, por exemplo, sucesso garantido ou 

falha. Ele propõe avaliar as forças de um produto ao verificar áreas importantes: 

mercado, técnica e usuário. De forma geral, o modelo propõe que cada área seja 

avaliada de maneira simples, designando "alto, médio ou baixo" ao risco associado a 

ela. Ao escolher um vocabulário simples e qualitativo, o modelo alega evitar 

discussões comuns e contra produtivas a respeito de precisão de estimativa. Ele 

defende que "é mais útil entender se as chances de sucesso são altas ou baixas, ao 

invés de ter certeza que o valor realmente é 17% ou 83%". 

Segundo Rockart (1978), diversos fatores influem no desempenho de uma 

empresa. Porém, apenas poucos são básicos e cruciais e, por isso, são 

denominados Fatores Críticos de Sucesso. Os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) 

representam os aspectos fundamentais para a obtenção de sucesso nos negócios 

que possam ser gerenciáveis, aqueles que podem ser controlados e alterados por 

ações diretas da empresa.  

Rockart (1978) defende que a maioria dos gerentes utiliza os FCS em suas 

atividades, ainda que de forma implícita. Entretanto, ganhos substanciais seriam 

criados caso fossem mais bem explicitados, alocando recursos e tempo de forma 

mais eficiente. 

Um modelo tradicional e popular de avaliação de produto e gerenciamento de 

portfólio é a Matriz BCG, representada na figura 3. Criada por Bruce Handerson para 

o Boston Consulting Group, ela permite classificar os produtos ou linhas de produtos 

de uma empresa ao fazer o cruzamento de sua participação no mercado 

(relativamente a concorrência) com a perspectiva de crescimento do mercado. 

Sendo uma matriz bidimensional, resultam quatro quadrantes (AAKER, 2012):  
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 Estrelas: elementos do negócio que justificam qualquer investimento 

necessário (crescimento alto x participação alta); 

 Vacas leiteiras: fontes geradoras de caixa para a empresa (crescimento baixo 

x participação alta); 

 Abacaxis: possíveis geradores de problema que podem ser eliminados 

(crescimento baixo x participação baixa); 

 Incógnitas (Em questionamento): muita necessidade de caixa, mas podem se 

tornar estrelas (crescimento alto x participação baixa). 

Figura 3 - Matriz BCG 

            

Fonte: Wikipédia (2014) 

Conforme resumido acima, a matriz BCG apresenta recomendações 

estratégicas para cada quadrante e, segundo Aaker (2012), foi muito influente 

quando foi lançada, na metade dos anos 60.  

"Sua contribuição duradoura foi tornar visível a questão da alocação entre 
as unidades de negócios, e que alguns negócios devem gerar caixa para 
dar suporte a outros. O Modelo também introduziu a curva de experiência 
na estratégia e mostrou que, sob algumas condições, a participação de 
mercado pode levar a uma vantagem baseada na curva de experiência". 
(AAKER, 2012) 
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7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

7.1 GERAL 

 

No processo de desenvolvimento do trabalho e avaliação do que seria 

necessário considerar para a proposição do modelo, foi levantada a possibilidade de 

se avaliar o grau de sucesso do negócio em sí. Por exemplo, análises financeiras 

que pudessem prever o quanto o negócio poderia gerar de retorno, lucratividade, 

payback, entre outros.  

Ainda que este tipo de avaliação seja de extrema importância, e que deve ser 

feita antes do início de qualquer empreendimento, a sua inserção ao modelo fugiria 

do escopo do trabalho, que foca nas diferenças entre mercados desenvolvidos e 

Brasil. Além disso, modelos financeiros de avaliação são abundantes no mercado, 

facilmente encontrados e já foram testados e validados diversas vezes. 

O modelo proposto busca resumir diversas áreas de conhecimento, dados, 

teorias e constatações de forma simples e objetiva. Para esta difícil tarefa, a 

utilização de indicadores foi a solução encontrada. Indicadores adequados permitem 

a transmissão de informações técnicas e científicas de modo sintético e sem afetar 

os dados originais (IBGE, 2004).  

Marangon et al. (2004) observam que que bons indicadores têm o poder de 

chamar a atenção sobre os problemas antes que eles se tornem muito graves. Essa 

perspectiva foi adotada não somente na análise de dados, mas também como 

objetivo maior a ser alcançado pelo modelo. A busca por uma medida exata de 

certeza sobre o grau de sucesso seria extremamente difícil, ou até mesmo 

impossível. Em seu lugar, propõe-se uma indicação de potencial de sucesso do 

produto, onde variáveis relevantes possam facilmente ser alteradas.  

Desse modo, o modelo proposto por Davis (2002) é muito útil, pois privilegia 

uma indicação de sucesso para avaliar o risco de desenvolvimento de produto. Sua 

abordagem simples, porém poderosa, ajudou a formulação do modelo proposto, 
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acolhendo as diversas variáveis em áreas definidas, que podem receber pesos 

diferentes, dependendo do segmento que o produto está inserido. 

A determinação de pesos para cada área do modelo está aberta a quem 

utilizá-lo. Do mesmo modo como Rockart (1978) defendeu que os FCS devem 

ser gerenciáveis e modificáveis pela direção da empresa, os pesos devem ser 

utilizados de modo a refletir o que realmente importa para cada produto. 

Presume-se que a empresa que utilizar o modelo saberá definir isso de 

maneira mais eficiente que qualquer indicação pré-definida.  

Sendo assim, a determinação acertada dos pesos é de extrema 

importância para a correta predição do potencial de sucesso do produto 

avaliado.   

Ainda que áreas e questões relevantes tenham ficado de fora da análise, 

pensa-se que o essencial está presente. Uma maior quantidade de dados não 

necessariamente significa uma melhor análise. Esta é a primeira versão do modelo, 

que poderá ser mais bem complementado após sua efetiva validação pelo uso e 

feedback. 

Em sua base teórica e lógica, este modelo sustenta-se em diversas ideias e 

dados apresentados na revisão teórica, e que serão detalhados a seguir. Em 

especial, este trabalho foi influenciado de forma consistente por algumas 

contribuições: 

o a teoria dos Vazios Institucionais de Khanna e Palepu (1997); 

o o estudo Doing Business do Banco Mundial (2014); 

o o termo Custo Brasil e suas implicações. 

A teoria dos Vazios Institucionais foi essencial, pois identifica de forma muito 

inteligente os mercados emergentes e as áreas que podem oferecer maiores 

dificuldades. De maneira sintética e, ainda assim, profunda e completa, foi de grande 

valia para o entendimento e desenvolvimento do tema. 

Com o estudo Doing Business, foi possível verificar, através de números e 

dados muito precisos, a diferença que existe entre mercados desenvolvidos e 

emergentes no que diz respeito à facilidade de se fazer negócios. Ele foi essencial 
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para dar segurança na escolha de quais itens deveriam ser levados em conta para 

esse modelo, e serviu de base para a escolha dos Estados Unidos como referência 

de mercado desenvolvido, e na comparação entre mercados emergentes, 

desenvolvidos e Brasil. 

O Custo Brasil foi o caminho escolhido para entender os maiores problemas 

do país. Apesar de o termo já estar um pouco desgastado pelo intenso uso popular, 

através do seu estudo verificou-se que os maiores entraves à economia brasileira 

continuam os mesmos de tantos anos atrás, e que muito pouco foi feito para inverter 

esse quadro. 

 

7.2 DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS 

 

Segue um resumo de como as áreas foram, a partir do referencial teórico, 

avaliadas e compostas.  

Risco Macro Ambiental: buscou-se encontrar as variáveis para o 

mapeamento do microambiente brasileiro. Os itens escolhidos refletem o 

entendimento das áreas mais sensíveis a mudanças e que podem oferecer maiores 

riscos, principalmente quando comparadas a economias desenvolvidas. A questão 

referente a contratos judiciais se fez necessária, pois no ambiente brasileiro a justiça 

é muito ineficiente, o que pode afetar negócios que a tenham por base para seu 

sucesso. Já o nível de interação com o Governo abriga a burocracia, os atrasos, a 

corrupção e outros problemas que permeiam a relação governo e empresas 

privadas. Quanto mais se interage com o governo, mais chance há de existirem 

problemas. A questão da flutuação cambial é relevante a empresas que dependam 

de maneira acentuada de importações, tendo em vista a razoável fragilidade da 

moeda brasileira frente ao dólar. Referencial teórico: Khanna e Palepu (1997; 

2010), Khanna, Palepu e Sinha (2005), Banco Mundial (2014), Costa e Gameiro 

(2005). 

Risco do Mercado: busca avaliar o conhecimento da empresa no mercado 

em que pretende atuar e sua capacidade de fazer negócios de maneira eficiente. 
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Por ser o ambiente brasileiro muito complexo e difícil, empresas com experiência e 

conhecimento do segmento pretendido terão vantagens expressivas. Busca-se 

também avaliar o crescimento do setor, tanto no mercado desenvolvido quanto no 

Brasil. Referencial teórico: Khanna e Palepu (2010), Khanna, Palepu e Sinha 

(2005), Banco Mundial (2014), Costa e Gameiro (2005), Blanco (2007), exemplo 

da Zara (2013). 

Risco do Usuário: entender e abordar a área do cliente, devido ao grande 

número de fatores envolvidos, não é simples. Optou-se por focar no nível de 

conhecimento existente acerca do usuário: a empresa tem dados primários, 

secundários ou nada sobre ele. Este é um dado muito significativo e que pode servir 

de alerta para a necessidade de aprofundamento, levando em conta a singular 

diversidade do mercado brasileiro em comparação a mercados desenvolvidos. 

Referencial teórico: Khanna, Palepu e Sinha (2005), Kang, Place e Seyler 

(2008), Blanco (2007), Patterson e Fenoglio (1999), Cooper (1999), exemplo da 

Unilever, sabão OMO (VEJA, 2009), exemplo da Hershey's (VEJA, 2009). 

Risco Técnico: em mercados desenvolvidos, é muito mais fácil para uma 

empresa encontrar fornecedores, intermediários e mão de obra de alta qualidade e 

com custos menores. No Brasil, não é assim. Dependendo da área de atuação, 

fornecedores podem ser difíceis de encontrar, serem mais caros ou, até, não 

existirem por completo. O item sobre a falta de intermediários é muito relevante, pois 

em mercados emergentes eles não oferecem o suporte que empresas de mercados 

desenvolvidos estão acostumadas e necessitam. Em função disso, uma empresa 

pode ter grandes problemas para operar. Interessantemente, empresas que podem 

resolver esse tipo de falha por conta própria criam vantagens enormes e rumam ao 

domínio do mercado, como foi o caso do Mcdonald’s na Rússia. A questão da mão 

de obra é também muito importante, pois se relaciona com a baixa produtividade do 

trabalhador brasileiro (EXAME, 2012) e a escassez de profissionais treinados e 

educados. A facilidade de alteração do produto remete ao exemplo citado da 

Hershey's: somente após o produto importado ter encalhado nas prateleiras dos 

supermercados, entendeu-se a incompatibilidade com as preferências do público 

brasileiro. Então, foi necessária a construção de uma fábrica para corrigir os erros 

identificados. Referencial teórico: Khanna e Palepu (1997; 2010), Khanna, 

Palepu e Sinha (2005), Banco Mundial (2014), FIESP (2011). 
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Risco da Inovação: optou-se por manter o quesito inovação isolado das 

demais áreas, pois sua força transformadora é tão positiva que pode suplantar os 

mais duros cenários. Dependendo do segmento e grau de inovação do produto, 

todas as áreas anteriormente avaliadas no modelo podem ser relativizadas e, até 

mesmo, colocadas em segundo plano. A Zara evidencia isso, pois tornou-se uma 

das maiores varejistas do mundo aplicando seu modelo de negócios moderno e ágil, 

ainda que no Brasil tenha falhado (o que mostra o grau de dificuldade do mercado 

brasileiro). Também há o exemplo da GE, com seu aparelho ECG de grande 

sucesso na Índia, que depois inaugurou uma nova categoria de produto em 

mercados desenvolvidos. Referencial teórico: exemplo da Zara (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2013), exemplo da GE (GOVINDARAJAN; TRIMBLE, 2012), Cooper 

(1999), Drucker (1999), Ulrich e Eppinger (2000) e Patterson e Fenoglio (1999). 

 

7.3 REFERÊNCIA DE MERCADO DESENVOLVIDO: ESTADOS UNIDOS 

 

Ainda que mercados desenvolvidos possam ser analisados de forma 

conjunta, da mesma maneira que mercados emergentes, uma economia foi 

escolhida para uma comparação mais efetiva com o Brasil. O país escolhido foram 

os Estados Unidos. Tal escolha se fez pelos seguintes motivos: 

o ambos países são ex-colônias europeias; 

o ambos países são democracias estabelecidas; 

o são países com dimensões continentais e populosos; 

o ambos países abrigam culturas e descendências diversas; 

o ambos países detêm grandes riquezas naturais; 

o o mercado norte-americano é extremamente desenvolvido e competitivo, em 

praticamente todas as áreas de negócios e setores. É um mercado que 

representa muito bem uma arena de negócios onde compradores e 

vendedores se encontram de maneira eficiente (KHANNA; PALEPU, 1997). 

Além disso, existe concorrência feroz, consumidores bem informados e alto 

grau de especialização de todos os participantes.  
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8 MODELO 

 

O modelo proposto tem como propósito principal a predição de sucesso de 

produtos de mercados desenvolvidos lançados no mercado brasileiro. Ele foi criado 

a partir da análise de dados dos artigos, estudos, referenciais e tabelas já 

apresentados anteriormente neste trabalho, bem como da observação do que 

diferencia mercados desenvolvidos e emergentes, em especial Estados Unidos e 

Brasil. Apesar de não haver muitos estudos que versem sobre o tema proposto, a 

busca pelas diferenças entre tais mercados foi considerada satisfatória, permitindo a 

proposição do seguinte modelo. 

 

8.1 INSTRUÇÕES 

 

O modelo divide-se em 4 etapas distintas. 

Primeira etapa: Avaliação das Áreas 

A primeira etapa apresenta questões que devem ser avaliadas com valores 

entre 1 e 5.  

 Risco Macro Ambiental 

 Risco do Mercado 

 Risco do Usuário 

 Risco Técnico 

 Risco da Inovação 

Respondidas, insere-se os valores na equação que se encontra ao final de 

cada uma delas.  
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Segunda etapa: Determinação dos Pesos das Áreas 

Cada área poderá receber peso 1, 3 ou 5. A área Risco de Inovação é a única 

que pode receber pesos maiores que 5 (6 ou 8), pois, conforme já explicitado 

anteriormente, entende-se que o potencial da inovação em alavancar negócios, é 

muito maior do que as outras áreas. 

Pesos atribuídos às áreas    baixo médio alto +1 +3  

Peso Risco Macro Ambiental PRMa 1 3 5 x x 

Peso Risco de Mercado PRMe 1 3 5 x x 

Peso Risco do Usuário PRU 1 3 5 x x 

Peso Risco Técnico PRT 1 3 5 x x 

Peso Risco de Inovação PRI 1 3 5 6 8 
 

Sendo um sistema de pesos aberto, é necessário que se permita existir uma 

hierarquia entre as áreas. Se todas, ou quase todas, receberem o mesmo peso, o 

sistema perde sua função diferenciadora.  

 

Terceira etapa: Inserção dos Dados na Equação Final 

Vencidas todas as áreas, e com pesos a elas atribuídas, parte-se para a 

equação final, que receberá os resultados produzidos pelas equações de cada área. 

Após a sua resolução, tem-se o valor que representa o grau de sucesso do produto 

avaliado.  

No Apêndice A, há um exemplo de aplicação do modelo para melhor 

compreensão. 

 

Quarta etapa: Prognóstico do Produto 

Com o resultado da equação apurado, verifica-se qual a indicação na tabela e 

seu prognóstico. 
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8.2 APRESENTAÇÀO DO MODELO  

 

Primeira etapa: Avaliação das Áreas 

 

Risco Macro Ambiental (RMa) 

Qual o nível de importância 
de cada área para o 
produto no Brasil? 

Muito 
alto 
(1) 

Alto 
(2) 

Médio 
(3) 

Baixo 
(4) 

Muito 
baixo 

(5) RMa 1 

Política fiscal do governo           0 

Incentivos fiscais e de 
crédito           0 

Taxas de juros internas           0 

Planos governamentais e 
setoriais           0 

Política salarial do governo           0 

Política habitacional           0 

Política de privatização           0 

Reformas constitucionais           0 

Políticas de importação e 
exportação           0 

Políticas regionais           0 

Política sindical           0 

Preservação do meio 
ambiente           0 

Nível de emprego           0 

Nível de educação           0 

Legislação ambiental           0 

Legislação referente a 
marcas e patentes           0 

Legislação referente a micro 
e pequena empresas           0 

Tecnologia atual            0 

Novas tecnologias           0 

Parcerias com o governo           0 

     
TOTAL 0 
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Qual a importância de contratos e execuções judiciais? São 
frequentes?   RMa 2 

Frequência alta. Fazem parte do dia-a-dia do negócio e devem 
funcionar de maneira muito eficiente para a operação ser viável. 1 

Frequentes. Parte essencial do bom funcionamento dos negócios. 3 

Frequência baixa. Afeta pouco o funcionamento dos negócios. 5 
 

Interações com o governo são frequentes? (ex. Fiscalizações)  RMa 3 

Interações muito frequentes.  1 

Algumas interações.  3 

Poucas interações. 5 
 

Caso haja grande flutuação cambial, qual a probabilidade de 
inviabilizar a operação?  RMa 4 

Muito alta. 1 

Alta. 2 

Média. 3 

Pouca. 4 

Nula. 5 
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Risco do Mercado (RMe) 

Conhecimento do produto no mercado desenvolvido  RMe 1 

Empresa é proprietária do produto no mercado desenvolvido. 5 

Empresa é ligada a empresa do produto no mercado 
desenvolvido. 3 

Empresa não tem ligação com o produto no mercado 
desenvolvido. 1 

Conhecimento do produto no mercado destino  RMe 2 

Empresa já atua no segmento do produto no Brasil. 5 

Empresa não atua no segmento do produto no Brasil, mas vende 
outros produtos para clientes do mesmo segmento. 3 

Novo segmento para a empresa no Brasil. 1 

Posição da empresa no mercado destino  RMe 3 

Empresa é lider de mercado no segmento no Brasil. 5 

Empresa atua no segmento no Brasil. 3 

Empresa não atua no segmento. 1 

Posição do produto no mercado de origem  RMe 4 

Produto é lider de mercado no mercado desenvolvido. 5 

Produto é um dos 3 mais vendidos no mercado desenvolvido. 3 

Produto é apenas mais uma opção no mercado. 1 

Distribuição no mercado destino  RMe 5 

Empresa já tem todos os canais de distribuição necessários em 
pleno funcionamento, apenas aguardando a chegada do novo 
produto. 5 

Empresa tem parte da distribuição em funcionamento, e irá 
desenvolver o restante após o produto entrar em produção. 3 

Empresa ainda não tem distribuição . 1 

Taxa de crescimento do mercado desenvolvido em relação a 
média do setor  RMe 6 

Muito Alta. 5 

Alta. 4 

Média. 3 

Baixa. 2 

Nula. 1 

Taxa de crescimento do mercado brasileiro em relação a média 
do setor  RMe 7 

Muito Alta. 5 

Alta. 4 

Média. 3 

Baixa. 2 

Nula. 1 
 



 51 

    
                                             

 
 

 

 

Risco do Usuário (RU) 

Análise do consumidor no mercado desenvolvido  RU 1 

Empresa conhece bem o consumidor através de dados primários e 
tem acesso a seus gostos e preferências em relação ao produto.  5 

Empresa conhece o consumidor através de dados secundários. 3 

Empresa conhece pouco sobre o consumidor. 1 

Análise do consumidor brasileiro  RU 2 

Empresa conhece bem o consumidor através de dados primários e 
tem acesso a seus gostos e preferências em relação ao produto.  5 

Empresa conhece o consumidor através de dados secundários. 3 

Empresa conhece pouco sobre o consumidor. 1 
 

    
         

 
 

 

Risco Técnico (RTe) 

Fornecedores no Brasil  RTe 1 

Os fornecedores já foram identificados e não há dificuldade em 
fornecimento para o pleno funcionamento da operação. 5 

Parte dos fornecedores já foi identificada e existe alguma 
dificuldade para o fornecimento. 3 

Fornecedores ainda não foram identificados e existem 
dificuldades consideráveis para o fornecimento. 1 

Intermediários (Bancos, agências de emprego, publicidade, 
transportes, etc..)  RTe 2 

A empresa pode suprir a falta de intermediários de alta qualidade 
e ganhar vantagens em relação aos concorrentes, que sofrem com 
esse problema. 5 

Existem intermediários de qualidade razoável que atendem o 
setor. Nem a empresa nem concorrentes podem atenuar essa 
falha. 3 
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A empresa não pode suprir a falta de intermediários de alta 
qualidade. Concorrentes têm vantagem pois já suprem essa falta 
por conta própria. 1 

Necessidade de mão-de-obra  RTe 3 

Empresa tem baixa necessidade de mão-de-obra. 5 

Empresa tem média necessidade de mão-de-obra. 3 

Empresa tem grande necessidade de mão-de-obra.  1 

Necessita de mão-de-obra especializada  RTe 4 

Baixa necessidade. 5 

Necessidade de contratação média, em funções-chave e de 
gerência. 3 

Necessidade de contratação de mão-de-obra especializada é 
grande, com remuneração atraente. 1 

Alterações de produto, caso sejam necessárias após o 
lançamento no mercado.  RTe 5 

Qualquer tipo de alteração pode ser feita sem grandes 
dificuldades. A empresa tem total controle sobre as variáveis do 
produto. 5 

Algumas alterações podem ser feitas facilmente. Outras 
dependem de maiores investimentos ou são mais difíceis. 3 

Alterações são difíceis ou não podem ser feitas. 1 
 

   
                                  

 
 

 

Risco de Inovação (RI) 

Produto é fácil de copiar no mercado brasileiro?   RI 1 

Produto de difícil reprodução por concorrentes, devido à alta 
tecnologia ou patentes. 5 

Produto de dificuldade média em copiar. Algumas barreiras a 
novos entrantes. 3 

Produto facilmente copiável, poucas barreiras a novos entrantes. 1 

Qual o grau de inovação do produto frente aos concorrentes  RI 2 

Produto muito inovador, ainda sem similar no mercado. 5 

Produto inovador, com alguns concorrentes no mercado com 
características muito próximas ou iguais. 3 

Produto não inovador. 1 

Sobre a inovação e o consumidor  RI 3 

Produto já foi apresentado ao consumidor brasileiro, que testou e 
aprovou as especificações. A inovação principal do produto vai ao 
encontro dos desejos do mercado. 5 
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Produto já foi apresentado ao comsumidor brasileiro, que testou 
e aprovou parcialmente o produto. Não há certeza se a inovação 
principal do produto vai ao encontro dos desejos do mercado. 3 

Produto já foi apresentado ao comsumidor brasileiro, que testou 
e  não aprovou o produto. A inovação principal do produto não 
atende a demanda do mercado. 2 

Produto não foi apresentado ao consumidor. 1 

Inovação - características do produto  RI 4 

A inovação agrega valor e qualidades únicas ao produto. 5 

A inovação é relevante, mas já existem outros produtos no 
mercado com as mesmas características. 3 

Não existe inovação no produto. 1 
 

 

    
                      

 
 

 

Segunda etapa: Determinação dos Pesos das Áreas 

 

Pesos atribuídos às áreas    baixo médio alto +1 +3  

Peso Risco Macro Ambiental PRMa 1 3 5 x x 

Peso Risco de Mercado PRMe 1 3 5 x x 

Peso Risco do Usuário PRU 1 3 5 x x 

Peso Risco Técnico PRT 1 3 5 x x 

Peso Risco de Inovação PRI 1 3 5 6 8 
 

 

Terceira etapa: Inserção dos Dados na Equação Final 
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Quarta etapa: Prognóstico do Produto 

 

Prognóstico Valor 

Ótimo potencial para o produto,  mínimas questões nas áreas mais importantes devem ser 
observadas.  85-100% 

Bom potencial para o produto. Revisar as áreas mais importantes para o negócio. 70-84% 

Bom potencial para o produto. Porém, deve-se fazer um estudo mais aprofundado das áreas 
mais importantes. 50-69% 

Apresenta potencial médio, com tendência para baixo. Áreas importantes para o produto 
devem ser mais bem avaliadas e, talvez, modificadas. 35-49% 

Potencial ruim. O produto apresenta problemas sérios e deverá sofrer alterações pra que 
possa ser novamente avaliado. 10-34% 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou oferecer um modelo de predição de sucesso, para 

empresas que queiram lançar no mercado brasileiro um produto vindo de um 

mercado desenvolvido. Devido às grandes diferenças e particularidades que esses 

mercados guardam entre si, uma análise focada nas diferenças entre eles pode 

apontar quais fatores podem criar vantagens ou desvantagens. 

Agora, terminado o modelo, tem-se uma ferramenta capaz de auxiliar na difícil 

tarefa de avaliação dessas diferenças. Ainda que seu objetivo não seja determinar 

com certeza absoluta as chances de sucesso do produto analisado, ele é capaz de 

mostrar uma tendência de sucesso ou falha. Além disso, instrui o usuário a analisar 

as áreas que mais se destacam, positiva ou negativamente, e que podem ser 

determinantes no seu segmento. 

O resultado do estudo dos ambientes mercadológicos de mercados 

desenvolvidos e emergentes, Estados Unidos e Brasil, é a constatação que existe 

um abismo de diferenças. Mercados emergentes apresentam falhas graves, que 

comprometem o seu bom funcionamento. Ainda que tenham crescimento expressivo 

continuado, mercado doméstico aquecido e que algumas de suas empresas estejam 

se tornando grandes multinacionais líderes de mercado, problemas básicos 

continuam a assolar seus mercados. Más condições básicas de infraestrutura, 

ambiente jurídico ineficiente e incerto, desigualdade social, baixo nível de educação, 

interesses políticos que se sobrepõem a eficiência de mercado, insegurança, e 

tantas outras questões, sobretaxam todas as operações comerciais. Geralmente, 

tudo é mais caro, mais demorado e mais burocrático. 

Após o teste do modelo com as capas personalizadas da Vtrex (APÊNDICE 

A), podemos fazer algumas considerações sobre seus resultados. Mais interessante 

ainda, como os dados utilizados foram os referentes à época da decisão de entrar 

ou não no mercado (ou seja, realmente não se sabia se o produto daria certo), hoje 

podemos confrontar com a realidade da empresa, e seu desenrolar.  

A Vtrex, em 2011, optou por entrar no mercado de capas personalizadas, e 

desde então, continua atuando no segmento. 
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O resultado do modelo apresentou o percentual de 66,6% de sucesso no 

lançamento do produto no mercado brasileiro. Isso indica um viés positivo e 

animador, porém, também aponta que determinadas áreas precisam de atenção. 

Através dos pesos, a Vtrex determinou que as áreas mais importantes eram Risco 

da Inovação e Risco do Usuário. A empresa acreditava que tinha um produto que 

chamaria muita atenção por ser inédito no mercado, mas ainda não conhecia muito 

bem seu cliente. Questões de distribuição e mercado também apontavam cuidados, 

ainda que um forte crescimento do segmento existisse. 

O primeiro ano da empresa no mercado foi ao mesmo tempo fácil e difícil. 

Fácil pelo produto ser inovador e ser a empresa pioneira no mercado. A Vantagem 

do Inovador (AAKER, 2012) permitiu que a empresa fosse mais bem avaliada pelos 

clientes e gerou muita curiosidade e espanto. As dificuldades surgiram em função da 

falta de conhecimento do consumidor, pois o produto era caro e acabou sendo 

direcionado a um segmento classe A. Também, por não ter uma distribuição já 

consolidada, a empresa encontrou dificuldades para se comunicar com lojistas e 

revendedores.  

No segundo ano, a empresa conseguiu aumentar suas vendas, mas ao 

mesmo tempo concorrentes surgiram. Com isso, as margens caíram e ficou mais 

difícil de vender para lojistas.  

Após dois anos de lançamento, a empresa mudou completamente seu foco, 

abandonando o setor de acessórios de videogame e webcam por completo. Hoje, 

atua somente do segmento de acessórios de smartphones. Além das capas 

personalizadas, a empresa agora também comercializa outros tipos de capas e 

acessórios para smartphones e tablets. No segmento de capas personalizadas, é a 

empresa líder de mercado, e fabrica capas para diversas marcas famosas. A Vtrex 

tem linha própria de produtos, uma linha de produtos licenciados de futebol e artistas 

plásticos. 

Outro fato positivo para a empresa foi a criação de uma segunda marca de 

acessórios para smartphones, focando um público classe B e C. Essa nova marca, 

em menos de um ano de mercado, já se transformou na maior rede de acessórios 

para smartphones do Rio Grande do Sul, e uma das maiores do Brasil. 
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Ainda que este dado não esteja ligado diretamente ao produto apresentado 

no modelo, ele serve como indicador de que a ideia inicial da empresa era realmente 

muito promissora. Tanto o sucesso da Vtrex quanto o sucesso da segunda marca se 

baseiam, principalmente, na capacidade de inovação do produto. Isso vem a reforçar 

o pressuposto apresentado no modelo, de que a inovação é capaz de superar 

dificuldades impostas por outras áreas. 

Sendo assim, o modelo de predição foi validado e, neste caso, indicou, de 

maneira satisfatória, o potencial das capas personalizadas da Vtrex. Espera-se que 

futuras versões do modelo possam ser aperfeiçoadas e que melhorem, assim, sua 

capacidade de auxiliar empresas no lançamento de produtos de mercados 

desenvolvidos no Brasil. 
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APÊNDICE A - APLICAÇÃO DO MODELO 

 

Empresa: Vtrex 

Produto: Capas personalizadas para smartphones e tablets 

Primeira etapa: Avaliação das Áreas 

Risco Macro Ambiental (RMa) 

As operações da Vtrex dependem pouco das mudanças macro ambientais 

envolvidas. O que mais impacta na atividade da empresa é a parte de importação, 

pois a maioria dos fornecedores está fora do Brasil. Desse modo, o maior risco 

envolve a questão do câmbio, caso haja forte flutuação.  

Qual o nível de importância 
de cada área para o 
produto no Brasil? 

Muito 
alto  
(1) 

Alto 
(2) 

Médio 
(3) 

Baixo 
(4) 

Muito 
baixo 

(5) RMa 1 

Política fiscal do governo         x  5 

Incentivos fiscais e de 
crédito        x   4 

Taxas de juros internas         x  5 

Planos governamentais e 
setoriais         x  5 

Política salarial do governo       x    4 

Política habitacional         x  5 

Política de privatização         x  5 

Reformas constitucionais         x  5 

Políticas de importação e 
exportação    x       2 

Políticas regionais         x  5 

Política sindical         x  5 

Preservação do meio 
ambiente       x    4 

Nível de emprego      x     3 

Nível de educação        x   4 

Legislação ambiental        x   4 

Legislação referente a 
marcas e patentes      x     3 

Legislação referente a micro 
e pequena empresas   x        2 

Tecnologia atual        x    4 
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Novas tecnologias     x      3 

Parcerias com o governo          x 5 

     
TOTAL 82 

 

Qual a importância de contratos e execuções judiciais? São 
frequentes?   RMa 2 

Frequência alta. Fazem parte do dia-a-dia do negócio e devem 
funcionar de maneira muito eficiente para a operação ser viável. 1 

Frequentes. Parte essencial do bom funcionamento dos negócios. 3 

Frequência baixa. Afeta pouco o funcionamento dos negócios. 5 
 

Interações com o governo são frequentes? (ex. Fiscalizações)  RMa 3 

Interações muito frequentes.  1 

Algumas interações.  3 

Poucas interações. 5 
 

Caso haja grande flutuação cambial, qual a probabilidade de 
inviabilizar a operação?  RMa 4 

Muito alta. 1 

Alta. 2 

Média. 3 

Pouca. 4 

Nula. 5 
 

    

    
  

                      

 
 

    

  
               

 
      

 

Risco de mercado (RMe) 

Em relação ao mercado de capas personalizadas, a empresa não tem 

nenhuma ligação com empresas do exterior e nem atua no segmento no Brasil. 

Consequentemente, sua distribuição ainda precisa ser desenvolvida. Apesar disso, o 

crescimento de mercado é muito acentuado, reflexo da grande demanda por 
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smartphones no mundo todo. No Brasil, ainda que o mercado seja menor que nos 

Estados Unidos, é muito positivo que não existam concorrentes atuando.  

Conhecimento do produto no mercado desenvolvido  RMe 1 

Empresa é proprietária do produto no mercado desenvolvido. 5 

Empresa é ligada a empresa do produto no mercado 
desenvolvido. 3 

Empresa não tem ligação com o produto no mercado 
desenvolvido. 1 

Conhecimento do produto no mercado destino  RMe 2 

Empresa já atua no segmento do produto no Brasil. 5 

Empresa não atua no segmento do produto no Brasil, mas vende 
outros produtos para clientes do mesmo segmento. 3 

Novo segmento para a empresa no Brasil. 1 

Posição da empresa no Brasil  RMe 3 

Empresa é líder de mercado no segmento no Brasil. 5 

Empresa atua no segmento no Brasil. 3 

Empresa não atua no segmento. 1 

Posição do produto no mercado de origem  RMe 4 

Produto é líder de mercado no mercado desenvolvido. 5 

Produto é um dos 3 mais vendidos no mercado desenvolvido. 3 

Produto é apenas mais uma opção no mercado. 1 

Distribuição no Brasil  RMe 5 

Empresa já tem todos os canais de distribuição necessários em 
pleno funcionamento, apenas aguardando a chegada do novo 
produto. 5 

Empresa tem parte da distribuição em funcionamento, e irá 
desenvolver o restante após o produto entrar em produção. 3 

Empresa ainda não tem distribuição. 1 

Taxa de crescimento do mercado desenvolvido em relação a 
média do setor  RMe 6 

Muito Alta. 5 

Alta. 4 

Média. 3 

Baixa. 2 

Nula. 1 

Taxa de crescimento do mercado brasileiro em relação a média 
do setor  RMe 7 

Muito Alta. 5 

Alta. 4 

Média. 3 

Baixa. 2 

Nula. 1 
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Risco do usuário (RU) 

A Vtrex percebeu a demanda pelo novo produto ao analisar o mercado 

americano, visitar feiras na China, pesquisar marcas na internet, vasculhar sites de 

notícias, visitar lojas no Brasil, mostrar o produto a consumidores no Brasil, entre 

outros. Porém, não foram feitas pesquisas mais profundas com o consumidor 

brasileiro. Não se tem certeza sobre as preferências dos consumidores, se o produto 

necessita de alguma alteração, se o preço está adequado, etc. Enfim, a empresa 

tem somente dados secundários do consumidor do mercado desenvolvido e pouco 

conhecimento do consumidor brasileiro. 

Análise do consumidor no mercado desenvolvido  RU 1 

Empresa conhece bem o consumidor através de dados primários e 
tem acesso a seus gostos e preferências em relação ao produto.  5 

Empresa conhece o consumidor através de dados secundários. 3 

Empresa conhece pouco sobre o consumidor. 1 

Análise do consumidor brasileiro  RU 2 

Empresa conhece bem o consumidor através de dados primários e 
tem acesso a seus gostos e preferências em relação ao produto.  5 

Empresa conhece o consumidor através de dados secundários. 3 

Empresa conhece pouco sobre o consumidor. 1 
 

    
         

 
 

    
     

 
   

 

Risco Técnico (RTe) 

Apesar de a maior parte dos fornecedores serem de fora do Brasil, não 

existem grandes dificuldades. Uma vantagem para a empresa é o fato de os 
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fornecedores serem da Europa, mais confiáveis que fornecedores chineses que a 

empresa lida normalmente. Para a produção das capas não será necessário 

conhecimento técnico específico. Além disso, o treinamento do maquinário será 

dado pelo fornecedor. Um ponto sensível a operação, é que alterações ao produto 

por conta própria não serão possíveis, pois o sistema comprado não permite 

nenhum tipo de adaptação.  

Fornecedores no Brasil  RTe 1 

Os fornecedores já foram identificados e não há dificuldade em 
fornecimento para o pleno funcionamento da operação. 5 

Parte dos fornecedores já foi identificada e existe alguma 
dificuldade para o fornecimento. 3 

Fornecedores ainda não foram identificados e existem 
dificuldades consideráveis para o fornecimento. 1 

Intermediários (Bancos, agências de emprego, publicidade, 
transportes, etc..)  RTe 2 

A empresa pode suprir a falta de intermediários de alta qualidade 
e ganhar vantagens em relação aos concorrentes, que sofrem com 
esse problema. 5 

Existem intermediários de qualidade razoável que atendem o 
setor. Nem a empresa nem concorrentes podem atenuar essa 
falha. 3 

A empresa não pode suprir a falta de intermediários de alta 
qualidade. Concorrentes têm vantagem pois já suprem essa falta 
por conta própria. 1 

Necessidade de mão-de-obra  RTe 3 

Empresa tem baixa necessidade de mão-de-obra. 5 

Empresa tem média necessidade de mão-de-obra. 3 

Empresa tem grande necessidade de mão-de-obra.  1 

Necessita de mão-de-obra especializada  RTe 4 

Baixa necessidade. 5 

Necessidade de contratação média, em funções-chave e de 
gerência. 3 

Necessidade de contratação de mão-de-obra especializada é 
grande, com remuneração atraente. 1 

Alterações de produto, caso sejam necessárias após o 
lançamento no mercado.  RTe 5 

Qualquer tipo de alteração pode ser feita sem grandes 
dificuldades. A empresa tem total controle sobre as variáveis do 
produto. 5 

Algumas alterações podem ser feitas facilmente. Outras, 
dependem de maiores investimentos ou são mais difíceis. 3 

Alterações são difíceis ou não podem ser feitas. 1 
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Risco da Inovação (RI) 

A grande vantagem da empresa está na inovação que as capas 

personalizadas trazem ao mercado. Não existem concorrentes (neste momento) no 

Brasil neste segmento, e poucas empresas no mundo têm a tecnologia necessária 

para a produção. Foi muito difícil para a Vtrex encontrar o fornecedor certo. Além 

disso, foi negociada a exclusividade no mercado brasileiro pelo período de seis 

meses, no qual o principal fornecedor se comprometeu a não vender as máquinas e 

insumos para nenhuma outra empresa que venha a se interessar em território 

nacional. 

Produto é fácil de copiar no mercado brasileiro?   RI 1 

Produto de difícil reprodução por concorrentes, devido a alta 
tecnologia ou patentes. 5 

Produto de dificuldade média em copiar. Algumas barreiras a 
novos entrantes. 3 

Produto facilmente copiável, poucas barreiras a novos entrantes. 1 

Qual o grau de inovação do produto frente aos concorrentes  RI 2 

Produto muito inovador, ainda sem similar no mercado. 5 

Produto inovador, com alguns concorrentes no mercado com 
características muito próximas ou iguais. 3 

Produto não inovador. 1 

Sobre a inovação e o consumidor  RI 3 

Produto já foi apresentado ao consumidor brasileiro, que testou e 
aprovou as especificações. A inovação principal do produto vai ao 
encontro dos desejos do mercado. 5 

Produto já foi apresentado ao consumidor brasileiro, que testou e 
aprovou parcialmente o produto. Não há certeza se a inovação 
principal do produto vai ao encontro dos desejos do mercado. 3 

Produto já foi apresentado ao consumidor brasileiro, que testou e  
não aprovou o produto. A inovação principal do produto não 
atende a demanda do mercado. 2 

Produto não foi apresentado ao consumidor. 1 

Inovação - características do produto  RI 4 

A inovação agrega valor e qualidades únicas ao produto. 5 
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A inovação é relevante, mas já existem outros produtos no 
mercado com as mesmas características. 3 

Não existe inovação no produto. 1 
 

 

    
                      

 
 

    
             

 
     

 

Segunda etapa: Determinação dos Pesos das Áreas  

 

Após responder os ítens e somar um valor a cada área, é necessário dar 

pesos a elas, para que eventuais vantagens ou desvantagens sejam mais bem 

apreciadas. No caso da Vtrex, a área menos importante é o Risco Macro Ambiental, 

recebendo peso 1. Risco de Mercado e Risco Técnico, mais importantes, recebem 

peso 3. Risco do usuário, recebe peso 5, em função do produto não existir ainda no 

Brasil, não haver histórico de consumo e nem dados sobre as preferências do 

consumidor. A área Risco da Inovação é considerada essencial para esse produto, e 

vista como grande diferenciador para o seu sucesso. Recebe peso 8.  

  

Pesos atribuídos às áreas    baixo médio alto +1 +3  

Peso Risco Macro Ambiental PRMa 1 3 5 x x 

Peso Risco de Mercado PRMe 1 3 5 x x 

Peso Risco do Usuário PRU 1 3 5 x x 

Peso Risco Técnico PRT 1 3 5 x x 

Peso Risco de Inovação PRI 1 3 5 6 8 
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Terceira etapa: Inserção dos Dados na Equação Final 

 

Encontrados os valores finais de cada área e definidos seus respectivos 

pesos, o último passo é a resolução da equação final, que irá, finalmente, predizer o 

sucesso do produto no mercado brasileiro.  

                                                       

                     
 

      

 

                                           

         
 

          

Deste modo, o modelo indica que a probabilidade de sucesso para as capas 

de smartphone e tablet da Vtrex no mercado brasileiro é de 66,6%.  

 

Quarta etapa: Prognóstico do Produto 

 

Prognóstico Valor 

Ótimo potencial para o produto,  mínimas questões nas áreas mais importantes devem ser 
observadas.  

85-
100% 

Bom potencial para o produto. Revisar as áreas mais importantes para o negócio. 70-84% 

Bom potencial para o produto. Porém, deve-se fazer um estudo mais aprofundado das áreas 
mais importantes. 50-69% 

Apresenta potencial médio, com tendência para baixo. Áreas importantes para o produto devem 
ser melhor avaliadas e, talvez, modificadas. 35-49% 

Potencial ruim. O produto apresenta problemas sérios e deverá sofrer alterações pra que possa 
ser novamente avaliado. 10-34% 

 

Este valor indica um cenário positivo para o produto, mas que algumas áreas 

importantes necessitam de mais atenção. 


