
The aim of this article is the analysis of the internationalization processes of Indian Multinationals within the historie
context in which they were created. Since the Indian MNEs adopt distinct strategies, four types were applied
in the analysis of their trajectories. The strong and continuous emphasis in technological development and the
awareness to identify opportunities to ascend in the value chain are their common feature.

O célebre relatório da Goldman Sachs
de 2003 ("Dreaming with the BRICs - the
path to 2050"), cunhando o acrônimo
BRICs para os quatro países - Brasil, Rús-
sia, índia e China - despertou a atenção
mundial sobre as economias emergentes
da Ásia, América Latina e África.

A performance das empresas multina-
cionais originárias destes países - as cha-
madas late movers ou entrantes tardios -
expandindo suas atividades, competindo
em mercados dominados por empresas
first movers tem suscitado interesse de
estudiosos e da mídia em geral. Não
apenas no segmento de commodities, mas
em indústrias de alta tecnologia, como
computadores, aeronáutica, fármacos, as
empresas late movers têm demonstrado
competências técnicas e gerenciais para
competir num mar turbulento. As compa-
rações entre os países são invitáveis e a
China, em especial, tem estado sob os ho-
lofotes mundiais.

Neste artigo focaremos o caso da ín-
dia e das empresas indianas que vem se
internacionalizando, contextualizando-as
no ambiente histórico em que nasceram e

procurando capturar algo de sua especifi-
cidade.

No "zoológico" dos países emergentes,
o tigre tem sido freqüentemente associado
à índia. O imaginário popular povoado
por histórias do tigre de bengala, do tigre
branco, associa este animal à idéia de for-
ça, agilidade e discernimento na caça. Se
na religião e na cultura hindu o deus Ga-
nesh é muito querido e venerado, pois
pode trazer a prosperidade, e o sucesso,
na cultura empresarial a simbologia liga-
da ao tigre traz imagens positivas.

Entretanto, recentemente, uma revista
estampou em sua capa a imagem do tigre
hindu enjaulado pela burocracia governa-
mental, que cria obstáculos e impede o
país de alcançar seu pleno desenvolvi-
mento (The Economist, 08/03/08). Um
pouco da historia recente nos ajuda a com-
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preender o contexto em que nasceram e se
movimentam as empresa, seus desafios e
oportunidades.

A índia representa uma das mais anti-
gas civilizações do mundo; sua indepen-
dência do julgo britânico ocorreu apenas
em 1947. A maior parte da população ain-
da reside em pequenas vilas; cuja ativida-
de econômica principal é a agricultura.

Após a independência, o país assumiu
uma estratégia baseada no planejamento
centralizado socialista, buscando a auto-
suficiência; a década de 1950 foi marcada
pela política de substituição de importa-
ções, restringindo os investimentos exter-
nos e as importações para proteção da in-
dústria local.

Na década de 1980, a participação da
índia no mercado internacional havia caí-
do de 2,5%, por ocasião da independência,
para menos de 0,5%; as taxas de cresci-
mento estavam em torno de 3,5% e o cres-
cimento populacional em 3,1%. Durante
esta década, os empréstimos de fontes es-
trangeiras auxiliaram o crescimento eco-
nômico, mas com pressão sobre a balança
de pagamentos. No final desta década,
uma série de medidas iniciaram a liberali-
zação da economia. A taxa de crescimento
(GDP) foi de 7,6%, entre os biênios 1988-
1989 e 1990-1991 (Panagariya, 2004).

Em de 24 de julho de 1991, foi promul-
gada a nova Política Industrial, dando
novos contornos à economia indiana. Uma
das primeiras medidas arquitetadas pelo
ministro Singh foi o fim da licence raj, um
sistema de licenças existente desde a inde-
pendência e que colocava o Estado como
interventor onipresente em todas as ativi-
dades econômicas.

Essa desregulamentação da economia
foi estimulada por mudanças no ambiente

internacional, pela internet, e-commerce e
comércio B2B em particular. Outros fato-
res externos como o sucesso das medidas
de liberalização na China e no Leste Asiá-
tico, as negociações da Rodada do Uru-
guai, a queda do muro de Berlim e as mu-
danças tecnológicas contribuíram para a
adoção de medidas para liberalização não
só no caso indiano, mas também de outros
países em desenvolvimento (Siddhartan,
2005).

A política econômica derrubou barrei-
ras aos fluxos. Externos de investimento
direto, e o governo começou também a
promover os investimentos externos de
empresas indianas, sejam greenfields ou
aquisições suportadas por instituições de
crédito. Foi mudando assim, gradativa-
mente, o papel de regulador do governo
para facilitador, embora ainda permane-
çam muitos entraves burocráticos (a metá-
fora do tigre enjaulado).

A transformação econômica da índia
se deu quase uma década depois que a
China iniciou seu processo de abertura ao
comércio internacional. Os caminhos que
estes dois países seguiram em relação ao
desenvolvimento econômico foram dife-
rentes. O modelo chinês implicou um
forte controle, com o governo atuando di-
retamente nas atividades econômicas, in-
vestindo pesadamente em infra-estrutura
e definindo quais companhias receberiam
os recursos. Já o governo indiano atuou de
forma menos intervencionista, e suas em-
presas estatais tiveram um papel periféri-
co no processo de internacionalização.

As taxas de crescimento destes dois
países têm sido impressionantes nos últi-
mos anos e, mesmo com um cenário reces-
sivo para o ano de 2008, as projeções ainda
são muito positivas para os BRICs em ge-
ral e para estes dois países em particular.

Em termos comparativos com o Brasil,
observa-se que o território brasileiro é 2,6
vezes maior que o indiano, mas a popula-
ção é 1/6 da indiana. O PIB, em 2006, foi



de 906 bilhões de dólares para a índia e de
1068 bilhões de dólares para o Brasil; o
poder de compra indiano é, entretanto,
superior ao brasileiro.

O peso da atividade agrícola é superior
na índia, como mostra o quadro a seguir.

As décadas de 1970 e 1980 assistiram
uma primeira onda de internacionalização
das empresas indianas, em direção a mer-
cados menos desenvolvidos. A segunda
onda, após a liberação da economia dos
anos 1990, ocorreu em circunstâncias di-
versas, e foi maior em escopo e velocidade
para mercados mais desenvolvidos.

Como mencionado, a Política Econô-
mica de 1991 procurou quebrar as barrei-
ras para o investimento direto no estran-
geiro, com algumas medidas para impedir
a fuga de capitais e instabilidade fi-
nanceira. Tanto os investimentos greenfield
como as aquisições começaram a ser
apoiadas por instituições de crédito, e o
papel do governo mudou de regulador
para facilitador.

Em 1999, foram promulgadas novas
leis facilitando as joint ventures e a criação
de operações subsidiárias indianas no es-



trangeiro; em 2004 o governo retirou as
restrições e limites para o IED indiano,
numa postura muito mais amigável aos
acordos, como as fusões Mittal-Arcelor e
Tata-Corus.

Como resultado da liberalização e globa-
lização, as empresas indianas enfrentaram
a competição de empresas multinacio-
nais no mercado doméstico e internacio-
nal, o que as levou a procurar diferentes
estratégias para melhorar sua competiti-
vidade. Isto foi feito tornando suas ope-
rações domésticas mais eficientes e vol-
tando-se para o mercado externo. Nos
primórdios, a idéia foi explorar vanta-
gens competitivas em termos do custo da
mão-de-obra e custos de capital, expor-
tando e depois implantando subsidiárias
no exterior.

Na década de 1990, a aspiração das
empresas indianas de se tornarem globais
levou-as a se focarem nos setores que
apresentavam maior força e potencial, di-
recionando-se para os países desenvolvi-
dos; estabeleceram subsidiárias que sus-
tentassem suas exportações, provendo o
marketing e o apoio a vendas. A partir do
ano 2000, o foco ou motivação dos investi-
mentos mudou para ativos estratégicos co-
mo marca, tecnologia, marketing, network
e acesso a mercados. As aquisições foram
sendo assim redirecionadas para os países
que tinham tais ativos, em setores como
tecnologia de informação, software, tecno-
logias de comunicação e fármacos.

As empresas indianas não seguiram,
entretanto, um único padrão de interna-
cionalização. Dependendo das vantagens
competitivas de cada multinacional, de
seu portifólio de competências e dos ati-
vos desenvolvidos em seus mercados lo-
cais, as estratégias de internacionalização
variaram; no próximo item serão descri-
tos e exemplificados alguns dos caminhos
seguidos.

Estudando o tecido industrial indiano
e as estratégias de internacionalização
adotadas por diferentes empresas, Rama-
murti e Singh (2007) identificaram quatro
estratégias principais. A tipologia propos-
ta por esses autores: otimizador local, par-
ceiro de baixo custo, consolidador global e
primeiro entrante global é relevante para
auxiliar a mapear as empresas indianas.

Nesta categoria, situam-se as empresas
cuja principal vantagem competitiva re-
sultou da otimização de produtos e pro-
cessos para o mercado indiano. Na maio-
ria das vezes, isto implicou desenhar
produtos para consumidores de baixa ren-
da. Os produtos clássicos incluem produtos
para regiões com infra-estrutura deficiente
ou que requerem manutenção simples, feita
por técnicos pouco qualificados.

Além de conceber os produtos para o
mercado doméstico, a empresa procura
otimizar os métodos de produção para
ambientes turbulentos, difíceis, com con-
sumidores de baixo poder aquisitivo, pró-
prio dos países em desenvolvimento.

Ao se expandir para outros países, atra-
vés da exportação ou estabelecendo opera-
ções no exterior, a empresa procura explo-
rar estas competências em outros mercados
emergentes. Isto requer capacidade absor-
tiva para dominar a tecnologia comprada
em países desenvolvidos, e um grau de
inovação e capacidade de engenharia para
otimizar design e processos. Muitas empre-
sas indianas conseguiram desenvolver es-
sas competências durante o período ante-
rior de substituição das importações.



No setor farmacêutico, aproveitaram-
se destas condições, até mesmo porque o
sistema de proteção a patentes era fraco,
possibilitando às empresas copiarem os
medicamentos ocidentais, antes que a pa-
tente caducasse nos Estados Unidos ou na
Europa.

Em outro segmento, as divisões de
automóveis das empresas Tata e Mahin-
dra são exemplos desta estratégia. Mahin-
dra e Mahindra é um grupo diversificado,
produtor de automóveis e tratores. Fatu-
rou 4 bilhões de dólares no último biênio,
sendo um dos maiores grupos indianos. O
seu sucesso com o SUV, chamado Scorpio,
ilustra a estratégia adotada. Desde a déca-
da de 1950, quando começou a produzir
um jipe, a empresa fez vários acordos de
colaboração técnica e joint ventures com
empresas européias e coreanas. Quando
os acordos expiraram, M&M absorveu a
tecnologia e começou a vender os produ-
tos na índia com sua própria marca. Esta
competência possibilitou que, em 1997,
desenhasse o Scorpio, inicialmente para o
mercado indiano de classes média e alta,
mas almejando o mercado internacional
no futuro. A possibilidade de trabalhar
com engenheiros e projetistas indianos e
também com fornecedores asiáticos mais
baratos diminuiu o custo do produto, em-
bora a escala de produção fosse muito
mais reduzida que suas concorrentes in-
ternacionais.

No seu processo de internacionaliza-
ção, M&M visou inicialmente os mercados
emergentes: Sri Lanka, Nepal, Irã, Kuwait
e Uruguai, cujas condições das estradas
eram tão precárias como as indianas. As
suas vendas são ainda muito modestas na
Europa e na América do Norte, mas a em-
presa tem intenção de se expandir para
esses países.

A Tata Motors foi fundada em 1945 e é
a maior companhia automobilística da ín-
dia, com faturamento de 7,2 bilhões de
dólares em 2006-07 (5,5 bilhões de dólares

em 2005-06). Seu portifólio de produtos
inclui carros de passeio, utilitários, veícu-
los médios e pesados, para transporte de
carga e passageiros, e cerca de 18% do fa-
turamento vem de negócios internacio-
nais. O lançamento do Nano, o carro mais
barato até hoje produzido (será comercia-
lizado por 2.500 dólares), anunciado no
início de 2008, deve colocar a Tata Motors,
num novo patamar entre os produtores de
automóveis. Paralelamente, a empresa ad-
quiriu a Jaguar e a Land Rover, marcas
produtoras de carros sofisticados, voltado
para o mercado de alto poder aquisitivo. A
Tata Motors vem desenvolvendo assim
uma trajetória bastante peculiar para in-
gressar no clube das maiores montadoras
mundiais.

Este caso é típico das empresas que
operam no setor de terceirização de ser-
viços de tecnologia de informação (TI),
desenvolvimento de software, outsourcing
de Processos de Negócios (BPO - Busi-
ness Processes Outsourcing), inclusive de
Pesquisa e Desenvolvimento, call centers
e outras formas de terceirização de ope-
rações.

A estratégia competitiva dessas empre-
sas não está baseada na otimização de
produtos ou processos, mas em ajudar
clientes estrangeiros a otimizar seus pro-
cessos e operações globais. As empresas
indianas conseguiram vantagens competi-
tivas sobre suas concorrentes interna-
cionais, em razão de sua capacidade em
administrar o ambiente indiano, princi-
palmente no que diz respeito às relações
governamentais, à gestão de pessoas e dos
fornecedores. Porém, como essas vanta-
gens podem ser facilmente ultrapassadas,
as empresas bem-sucedidas têm procura-
do desenvolver competências em gestão
de projetos e da própria marca.



Diferentemente do grupo anterior, o
alvo no processo de internacionalização
dessas empresas são os países desenvolvi-
dos. As atividades de exportação para es-
ses países são seguidas pela aquisição de
firmas locais, com competências mais
avançadas e ativos intangíveis como rela-
ções com o consumidor ou marca.

Essas empresas se especializam em al-
guns estágios da cadeia produtiva. Como
uma fornecedora OEM, seu objetivo é for-
necer soluções para os clientes e não ser
uma empresa funcionalmente integrada
que desenha, produz, vende e distribui
produtos com sua própria marca.

As empresas do setor de software co-
mo a Infosys e a Wipro constituem bons
exemplos desta estratégia. A Wipro (Wes-
tern Indian Vegetable Products) foi criada
em 1945 para fabricação de óleo vegetal e
produtos de limpeza. Em 1966, Azim
Prenji, então um estudante na Universida-
de de Stanford, nos Estados Unidos, assu-
miu a empresa, por morte do pai. A em-
presa estava em uma situação difícil (o
fundador era mais um homem interessa-
do na política do que um empresário) e
foram necessárias mudanças no sistema
produtivo e na própria cultura da empre-
sa, para que esta sobrevivesse e crescesse.

No final da década de 1970, a Wipro
começou a fabricar computadores apro-
veitando a lei de reserva de mercado e
saída da IBM da índia; na década de
1980 iniciou as operações na área de sof-
tware. Com a liberalização do mercado,
as grandes companhias internacionais
voltaram para a índia e a empresa pro-
curou mudar sua estratégia, focando no
fornecimento de serviços, outsourcing de
software (especialmente para a área de
Pesquisa e Desenvolvimento, aprovei-
tando a competência desenvolvida para
a produção de computadores) e prove-
dor de serviços.

A Wipro, assim como a Infosys pro-
curou aproveitar as vantagens da mão-de-

obra educada e barata indiana, para ofe-
recer seus serviços, principalmente em
programação, no mercado internacional.

As grandes empresas internacionais -
Accenture, EDS e IBM - começaram tam-
bém a atuar no mercado indiano, gerando
forte competição pela mão-de-obra local.
O acesso ao governo indiano, a gestão de
pessoas, a legislação trabalhista, assim co-
mo a atuação em um ambiente difícil em
termos de infra-estrutura, possibilitaram
às empresas indianas uma certa vantagem
sobre as concorrentes internacionais.

Sua expansão internacional se deu pela
aquisição de empresas em países desen-
volvidos e mercados emergentes. Atual-
mente seu faturamento provém mais das
exportações para clientes em países de-
senvolvidos do que das vendas no merca-
do interno.

Nesta categoria, há casos também de
empresas nascidas na década de 1990 e que
já estão se internacionalizando, procuran-
do seguir seus clientes por todo o mundo.

Segundo depoimentos de diretores da
Wipro, confirmados em entrevista na Con-
federation of Indian Industry, a diáspora
indiana (ou seja, a migração de jovens in-
dianos para os países desenvolvidos, em
busca de oportunidades educacionais e de
emprego) ajudou essas empresas, pois
contam com conterrâneos em posições-
chave nos Estados Unidos ou na Europa, o
que auxilia nas operações e contatos.

A Tata Consulting Services (TCS), a
Infosys e, mais recentemente, a Wipro, es-
tão operando no Brasil.

4.3 Consolidador global ou regional

Como o nome indica, as empresas clas-
sificadas nesta categoria consolidaram sua
posição em uma industria global a partir
do mercado doméstico. Esta estratégia é
bem representada pelos casos recentes de
aquisições no setor de aço. Tanto a Tata



Steel quanto a Mittal Steel se beneficiam
de suas experiências anteriores no merca-
do doméstico antes de se tornarem glo-
bais. Um ponto importante para esta es-
tratégia é que os segmentos industriais em
que elas atuam já amadureceu nos países
desenvolvidos, mas ainda estão florescen-
do nos mercados emergentes.

A competitividade das empresas india-
nas nasceu com esta diferença entre os
momentos de maturação. O crescimento
rápido exigiu a adição de novas capacita-
ções, que poderiam ser realizadas apenas
com tecnologias avançadas e grandes
plantas. Os equipamentos puderam ser
adquiridos a preços razoáveis, pois, com a
demanda estagnada dos países desenvol-
vidos, os fornecedores procuravam deses-
peradamente conseguir fechar negócios
nos mercados emergentes. Em períodos
anteriores, as empresa indianas haviam
desenvolvido competências em projeto e
produção; no entanto, quando a competi-
ção internacional começou, elas tiveram
que fazer um upgrade nas fábricas existen-
tes. Cortaram custos, melhoraram a quali-
dade, implantaram programas 6 sigmas,
melhoraram a produtividade do trabalho
e deram maior atenção aos clientes. Ao
mesmo tempo, foram criando músculos
financeiros a fim de se expandir para o
mercado internacional.

É interessante observai como dois fato-
res específicos do país auxiliaram neste
processo: o primeiro é o tamanho do mer-
cado indiano: apesar de a índia ser pobre,
a demanda era alta e, em segundo lugar, o
custo de produção era baixo em função
dos salários e da matéria-prima.

Em termos de posicionamento no mer- -
cado, o consolidador global, assim como o
otimizador local, observa que as compe-
tências, que lhe foram importantes para
sobreviver e prosperar no turbulento am-
biente doméstico representam vantagens
e podem ser transferidas para outros mer-
cados emergente. A padronização de pro-

cessos e produtos, características de cer-
tos segmentos industriais, auxilia neste
processo.

O grupo Tata, com seus vários segmen-
tos de negócios, ilustra este grupo. A Tata
foi fundada em 1868, por Jamsetji Nus-
serwanji Tata, como uma empresa de co-
mércio, contudo, no inicio do século XX,
expandiu-se para o ferro e aço. Até o início
da década de 1960, sua estratégia era vol-
tada para a expansão doméstica, através
de aquisições de novos negócios: químico,
cosmético, automobilístico.

Atualmente, o grupo Tata é o maior
conglomerado industrial indiano, com
atuação em mais de 85 países, nos seis
continentes, possuindo 96 companhias
operacionais, separadas em sete setores de
negócio (engenharia, materiais, químicos,
energia, produtos de consumo, serviços e
sistemas de informação e comunicação).
No final da década de 1960, é criada a TCS
(Tata Cosultancy Services) como uma di-
visão da Tata Sons, a qual compete com
uma fornecedora de baixo custo na área
de TI. No entanto, é a partir de 2000, que
se inicia o processo de internacionaliza-
ção, com a aquisição da britânica Tetley
Group, por 271 milhões de libras esterli-
nas. Os negócios mais relevantes estão
associados às empresas que vêm inves-
tindo mais fortemente em uma estratégia
de internacionalização, como a Tata Steel
(materiais), a Tata Motors (engenharia) e a
Tata Consultancy Services (serviços de in-
formação e comunicação).

No caso da Tata Steel, observa-se que a
indústria indiana encontrava-se protegida
até a década de 1990, focada em seu mer-
cado interno. Após 1991, com a nova polí-
tica industrial e abertura de mercado, os
produtores indianos, estimulados pela
possibilidade de exportação, buscaram
melhorar a qualidade do aço produzindo
a preços competitivos.

A ameaça de competição por fornece-
dores e concorrentes estrangeiros incenti-
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vou processos de melhora nas plantas e
operações. Ações visando a cortes em cus-
tos, melhorias em qualidade, estabeleci-
mento de programas 6 sigma, aumentos
de produtividade, maior atenção a marke-
ting e atendimento a clientes, foram im-
plementadas.

Dois fatores específicos relacionados ao
país índia ajudaram no processo de inter-
nacionalização. O primeiro relaciona-se ao
tamanho do mercado indiano que, apesar
de ser um país pobre, tinha alta demanda
absoluta por certos tipos de produtos, es-
pecialmente com o crescimento acelerado
da economia. Isto trouxe economia de esca-
la aos produtores locais. Em segundo lugar,
as vantagens de custo baixo, seja em rela-
ção à mão-de-obra, seja em relação às ma-
térias-primas. (Ramamurti, Singh, 2007).

No processo de reestruturação das
operações domésticas, a aquisição de em-
presas estrangeiras ocidentais com tecno-
logia de ponta na siderurgia permitiu
acesso rápido ao estado da arte nas tecno-
logias de produção de aço (Kumar, Cha-
dha, 2007).

A Tata Steel era um produtor de alto
custo nos anos 1980 e, com investimentos
em tecnologia de ponta, acordos com tra-
balhadores e compromissos com a comu-
nidade, passou a ser um dos manufaturei-
ros de aço de mais baixo custo em todo
mundo.

Em 2005, a Mittal Steel adquire a Arce-
lor, tornando-se a líder global no setor e
abre caminho para as aquisições da Tata
Steel e Hindalco (maior produtor de alu-
mínio na índia). Ainda em 2005, a Tata
Steel compra a companhia NatSteel, em
Singapura, maior empresa do setor de aço
da Ásia. Com esta aquisição (100% das
ações), a Tata Steel somava seu expertise
na produção de aço a custos competitivos
e suas fontes próprias de matérias-primas
à rede asiática de usinas siderúrgicas da
NatSteel.

Em abril de 2006, a Millenium Steel,
maior companhia siderúrgica da Tailân-
dia, foi adquirida pela Tata Steel (67,11%
do controle acionário). O investimento
significou uma progressão significativa
nas iniciativas de globalização da Tata
Steel e visava a fortalecer sua posição de
marcado no Sudeste asiático. Em janeiro
de 2007, a Tata Steel passa a ter 100% do
controle acionário da anglo-holandesa Co-
rus, adquirida com suporte de financia-
mento feito pelo Tata Group. Nesta aquisi-
ção a empresa venceu a CSN (Companhia
Sidrurgica Nacional), após acirrada com-
petição.

A Corus foi formada em outubro de
1999, como resultado de uma fusão entre a
inglesa British Steel e a holandesa Ko-
ninklijke Hoogovens, e possuía manufatu-
ras no Reino Unido, Holanda, Alemanha,
França, Noruega, Bélgica e Estados Uni-
dos, para a produção de aço e alumínio.

Enquanto a Tata Steel obtinha vanta-
gem competitiva em relação às fontes de
matéria-prima (ferro) à baixo custo, a
Corus tinha tecnologia de ponta na fabri-
cação de aço e acesso a mercados para
produtos de aço com alta qualidade. Esta
busca por complementaridade foi um
dos fatores críticos que incentivaram a
aquisição por parte da Tata Steel. Ou seja,
ferro e aço bruto a custo baixo seriam
enviados às plantas de Corus na Europa,
e usariam seu know-how tecnológico na
transformação de aço bruto em produtos
terminados que poderiam ser vendidos
em mercados desenvolvidos (Kumar, Cha-
dha, 2007).

O processo de internacionalização da
Tata Steel segue o modelo do Consolida-
dor Global, através de consolidação global
da indústria, iniciando com aquisições ho-
rizontais em outros mercados emergentes
(ex. NatSteel a Millenium Steel) e culmi-
nando com aquisições em mercados dos
países ricos (ex. Corus).



Como o próprio nome sugere, neste
caso, a empresa cria um negócio global em
uma nova indústria ou novo segmento
industrial. O seu posicionamento decorre
da identificação de novas oportunidades
de negócio em um determinado setor in-
dustrial, ou ainda a partir de inovação
tecnológica.

A estratégia adotada é inovadora (o
que e como), tanto em relação aos compe-
tidores locais como estrangeiros. Não é
uma estratégia fácil, pois implica investi-
mentos em países desenvolvidos. É fun-
damentada em três forças específicas ao
país de origem: um mercado doméstico
grande e crescendo aceleradamente, que
serve como base para internacionalização,
capacidade tecnológica para absorver, ad-
quirir, integrar tecnologias de outros, e
vantagens de produção local a baixo cus-
to. Nesta categoria encontram-se empre-
sas que se situam entre os competidores
globais no segmento em que atua, com
sua própria marca e distribuição.

A multinacional indiana Suzlon Ener-
gy é um bom exemplo. Fundada em 1995
por Tulsi Tanti, um industrial do setor
têxtil que inventou uma turbina geradora
de energia a vento, para aumentar o supri-
mento de eletricidade de sua fábrica. Im-
pressionado com o potencial da energia
eólica, parou de investir no setor têxtil e
colocou seus recursos neste novo negócio,
prevendo sua expansão na índia. Decidiu
que a Suzlon deveria oferecer aos clientes
uma solução global: da avaliação do local
ao fornecimento de equipamentos, insta-
lação, operações e manutenção. Licenciou
a tecnologia de turbina eólia alemã e insta-
lou a fábrica em Pune, na índia.

No seu quarto ano de existência, a Su-
/lon havia absorvido a tecnologia-alemã e
conseguiu os direitos para vender o seu
produto na Ásia. Em 2001, criou uma uni-
dade de Pesquisa e Desenvolvimento na

Holanda e, no ano seguinte, comprou a
empresa alemã para criar sua base de
P&D na Alemanha. Com um bem-sucedi-
do IPO na índia, a companhia começou a
adquirir outras empresas na Europa, nos
Estados Unidos e uma operação na China.
Em 2007, mudou a matriz para Amsterdã,
com um faturamento de 867 milhões de
dólares e pedidos em carteira excedendo
1,7 bilhões de dólares. Sua expertise se
concentra na produção de energias reno-
váveis, com foco em energia eólica, atra-
vés da integração vertical, desde o design
fabricação de componentes, até a instala-
ção de fazendas de vento.

Suzlon beneficou-se do enorme merca-
do indiano para energia eólica (terceiro no
mundo). A dependência energética do pe-
tróleo e gás importados levaram o governo
a subsidiar os projetos de energia renová-
vel, e a empresa foi capaz de construir na
índia a maior fábrica de energia eólica do
mundo. A Suzlon nunca se vangloriou de
ter desenvolvido a tecnologia domestica-
mente, mas soube se apropriar das mais
atualizadas/por aquisições e estabelecimen-
to de centros de P&D na Europa Ocidental.

Um ponto que também chama atenção
neste caso foi a audácia do empreendedor
Tanti em almejar que um pequena empre-
sa indiana pudesse se tornar uma líder
global na energia eólica, criando uma
companhia que otimizou a cadeia de valor
de uma forma que as concorrentes euro-
péias não conseguiram. Aproveitou tam-
bém o baixo custo da mão-de-obra india-
na, comparada a européia.

Como no caso dos consolidadores glo-
bais, a estratégia do primeiro entrante glo-
bal da Suzlon funcionou bem porque o
produto era padronizado; se isto não acon-
tecesse, a experiência desta empresa in-
diana seria transferível apenas para outros
países em desenvolvimento. Um outro
ponto foi a disponibilidade financeira, que
ocorreu na índia, pós-década de 1990, mas
principalmente depois dos anos 2000.



Os quatro tipos de estratégias propos-
tos por Ramamurti e Singh (2007) não têm
qualquer pretensão de serem exaustivos
ou exclusivos; em outras palavras, as em-
presas podem perseguir mais de uma es-
tratégia ao mesmo tempo. No caso do
grupo Tata, por exemplo, Tata Consultancy
Service (TCS) adota a estratégia de parcei-
ro com baixo custo; Tata Motors, com o seu
projeto do carro nano emprega, a de otimi-
zador local, e a Tata Steel e Tata Tea, a es-
tratégia do consolidadores globais.

No caso de empresas farmacêuticas,
como os laboratórios Dr Reddy atuando
no mercado doméstico, focalizaram na en-
genharia reversa para a venda de remé-
dios baratos, com sua própria marca. Uma
outra unidade da empresa prove serviços
de Pesquisa e Desenvolvimento para em-
presas estrangeiras, a um custo baixo, e
uma terceira unidade procura desafiar as
patentes de indústrias farmacêuticas ame-
ricanas, fabricando genéricos e vendendo
com sua própria marca.

O que se observa nessas diferentes es-
tratégias adotadas pelas empresas india-
nas é a permanente preocupação com o
desenvolvimento tecnológico e a identifi-
cação de oportunidades para ascender na
curva de valor.

Este breve estudo a respeito do proces-
so de internacionalização e emergência
das multinacionais indianas procurou
mostrar como essas empresas, apesar de
serem entrantes tardios no cenário inter-
nacional, estão rapidamente marcando
presença. Adotando diferentes estratégias
de internacionalização, muitas vezes de
forma combinada, observa-se que não
existe um único modelo para as multina-
cionais indianas.

A comparação com as empresas late
movers dos demais países dos BRICs: Bra-

sil, China, Rússia, assim como África do
Sul, México é inevitável, e as empresas
como Embraer, SAB, AmBev, Cemex e
Lenovo podem ser analisadas observan-
do-se suas diferentes estratégias de inter-
nacionalização.

Se a metáfora do tigre parece ser apro-
priada às empresas indianas, a imagem do
tigre enjaulado por restrições de diversas
naturezas também é pertinente.

Após quatro décadas com a economia
fechada e passados quase vinte anos do
início das reformas, a continuação da
agenda de mudanças é crucial para o de-
senvolvimento do país.

Segundo Pandit (2005), as áreas princi-
pais, exigindo atenção e ação são as se-
guintes:

• Reforma dos mercados: desregulamen-
tação de setores como varejo, bancos,
mídia televisiva e defesa.

• Infra-estrutura: investimentos adicio-
nais em energia, água, esgoto, ferro-
vias e aeroportos.

• Reforma agrária: readequação do sis-
tema de registro de posse de terras,
trazendo claridade à situação atual e
facilitando movimentos futuros.

• Renovação urbana: melhoria no siste-
ma de cobrança de taxas para uso de
água e esgoto, trazendo eficiência às
corporações municipais e melhor uso
dos ativos dentro e no entorno das
cidades.

• Recuperação de ativos: facilitar a recu-
peração de ativos vindos de compa-
nhias falidas.

• Reforçar medidas de proteção à pro-
priedade intelectual: alinhamento do
regime indiano de patentes aos padrões
globais.

• Reforma trabalhista: a simplificação
das leis do trabalho pode desatar a
entrada de investimentos externos em
áreas de manufatura como brinquedos,
sapatos e roupas.



São todos problemas complexos, cuja
solução não depende apenas de recursos e
investimentos, mas também de vontade
política.

Se a metáfora do tigre, aparece associa-
da às empresas indianas, outras imagens,
outras dimensões de sua cultura, de sua
história , impressionam profundamente o
visitante. A figura de Mahatma Gandhi é
uma das mais marcantes, e os dizeres co-
locados no local onde foi cremado, em
Nova Delhi, constituem diretrizes não

apenas para o desenvolvimento da socie-
dade indiana, mas para o mundo.

7 social sins

1. Politics without principies
2. Wealth without work
3. Pleasure without conscience
4. Knowledge without character
5. Science without humanity
6. Commerce without morality
7.Worship without sacrifice
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