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Thomas Friedman em seu livro "The World is Flat" (O mundo é plano) capturou a essência da 
era atual da globalização: ela tornou o mundo menor. Conforme os mercados de produtos, 
serviços, trabalho e capital se integram cada vez mais, observamos uma interdependência 
maior de diferentes locais do mundo em termos econômicos, culturais, demográficos, políticos 
e ambientais. A história é testemunha dessa evolução - do final do século XV até o novo 
milênio. Friedman sugere que esse período cobriu as primeiras duas eras da globalização. A 
segunda era se concentra em empresas competindo globalmente, enquanto a terceira 
oferecerá ferramentas que permitem a indivíduos colaborar livremente e competir em nível 
global.  
 
Os negócios globais rumam à terceira era, no sentido da realização total do potencial da 
globalização estratégica, que capacitará indivíduos a competir em nível global. A maioria das 
empresas transnacionais e multinacionais fez progresso significativo em seus esforços de 
globalização, com operações em diversos países, incluindo a terceirização de determinados 
processos ou funções para países com qualificações e potencial de crescimento. Se os esforços 
recentes de globalização basearam-se em arbitragem de custo, atualmente as empresas bem-
sucedidas entendem que a globalização pode ser um meio para apoiar vantagens competitivas, 
não apenas em termos de custos mais baixos de trabalho, mas, o que é mais importante, em 
termos de qualificações intelectuais diversificadas, oportunidades de aprimoramento de 
qualidade e crescimento e a capacidade de levar produtos ao mercado mais rapidamente.  
 
Os mercados emergentes são um aspecto importante nesse contexto, por diversos motivos. 
Em primeiro lugar, indicadores econômicos como crescimento de PIB e investimentos 
estrangeiros diretos sugerem que mercados como a China e a Índia representam potencial de 
alto crescimento. Em segundo lugar, os mercados emergentes são o futuro da revolução de TI 
e telecomunicações e semearão a inovação futura na indústria. Em terceiro lugar, as 
necessidades desses mercados são bem diferentes, pois apresentam um conjunto de desafios 
e oportunidades, e as empresas estão, portanto, inovando em suas ofertas de serviço.  
 
Empresas de todos os setores foram obrigadas a inovar no Brasil, China e Índia. As estratégias 
adaptadas e planejadas especialmente para esses mercados provavelmente se aplicarão a 
outras economias emergentes. E quando se observam os indicadores econômicos nessas 
regiões, fica claro que criar uma presença estratégica nesses mercados ajudará as empresas a 
usufruir do conhecimento obtido para entrar em outros mercados similares no resto do mundo. 
O resultado disso é o aumento do fluxo de investimento conforme empresas estabelecem 
presença na Ásia, América Latina e Europa Oriental.  
 
Às vezes, a discussão se limita a Índia versus China, mas não se resume a uma ou outra. 
Especialistas acreditam que esses países se complementam e que empresas podem tirar 
partido das vantagens únicas de cada um para obter vantagens competitivas. A China é 
certamente a vencedora, se considerarmos seu crescimento econômico, força em manufatura 
e infra-estrutura e desenvolvimento urbanos. O que joga a favor da Índia? Além do seu alto 
crescimento econômico, a Índia é a maior democracia e mercado livre do mundo, oferecendo 
uma grande fonte de talentos capacitados e que falam inglês. Sua competência está na área 
de P&D, design e serviços. Com uma das populações jovens de crescimento mais alto, o foco 
do governo no desenvolvimento econômico e sua cultura de tolerância, diversidade e parceria, 
a Índia apresenta a investidores uma forte proposta de crescimento.  
 
As empresas bem-sucedidas da nova era terão de tomar partido nesses mercados emergentes. 
O uso inovador de tecnologia liderará a definição do desenvolvimento econômico nesses 
mercados, ajudando-os a saltar para uma nova era de comunicação e colaboração, 
transformando a maneira como empresas e comunidades funcionam. A nova necessidade do 
século XXI é colaboração. Ela impulsionará novas dinâmicas de mercado e observaremos 
empresas operando em diversos mercados e se utilizando de qualquer fonte de vantagem 
competitiva para crescer. As tecnologias de rede terão um papel fundamental na viabilização 



da conectividade que juntará pessoas de diversos lugares do mundo para trabalharem juntas, 
e isso é a essência da globalização.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A3. 


