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Quando eu pegava taxis na Califórnia, no fim dos anos 90, indianos e outros motoristas 
asiáticos geralmente não aceitavam minhas gorjetas. Diziam que não poderiam aceitar 
dinheiro de alguém que morava na índia e que era, por definição, pobre. Depois do boom do 
"ponto-com", quando várias empresas indianas ficaram famosas através da tecnologia,, eles 
perguntavam: "Você é da índia? Trabalha com tecnologia? Você deve ter muito dinheiro!" 
Supunham que qualquer pessoa da índia estivesse envolvida em Tecnologia da Informação, 
sendo, por definição, inteligente. O sucesso da TI indiana transformou a marca-país índia em 
apenas dez anos. 
 
Isso mostra, em grande parte, o desenvolvimento dos BRICs (Brasil, Rússia, índia e China). 
Vistos há apenas uma década como países com péssimo desempenho, hoje são considerados 
máquinas de crescimento econômico, criando modelos de negócio inovadores que desafiam 
nações mais bem estabelecidas. Deixamos de ser um mercado para as marcas das empresas 
multinacionais para começar a criar empresas mundialmente competitivas. A companhia de 
consultoria global BCG publica os 100 Maiores Desafiantes Globais das economias de rápido 
desenvolvimento, e a índia tem 20 empresas nesta lista - incluindo a minha, a Wipro. E o 
Brasil conta com 14 companhias na lista. 
 
Maior comunicação, digitalização de grande parte do trabalho e transformações mais 
econômicas fizeram com que o mundo ficasse mais plano, tal como descreveu Tom Friedman 
no livro O mundo é plano. Há empresas relativamente pequenas com ofertas de altíssimo 
nível, que podem usar a crise econômica para se sobressair enormemente com relação à 
concorrência. Cada mercado tem sua estrutura e história próprias, e compreender isso vai 
ajudá-lo a ganhar dos concorrentes nesses novos mercados, mesmo se você for muito menor 
do que eles. Foi isso que empresas como a Wipro e Infosys conseguiram, do setor de TI 
indiano, na América do Norte e Europa, e como a Embraer, do Brasil, e. a Samsung, em escala 
global. 
 
É importante para o nosso crescimento que criemos marcas globais. Por exemplo, o 
conglomerado indiano Tata adquiriu a empresa de aço Corus e a empresa automotiva Jaguar 
Land-Rover. Ambas aquisições permitiram um maior alcance para fora da índia, aumentando 
também a conhecimento da marca a nível global. A Wipro adquiriu diversas empresas para 
prover maior escala nas áreas de tecnologia, tal como a Enabler, com sede em Portugal e 
operações em Portugal e Brasil, especializada no setor do varejo. 
 
Com minha experiência no setor de TI indiano, tenho sugestões sobre como os países do BRIC 
podem construir marcas do mais alto nível: 
 
1) Pense plano: aproveite a globalização para tratar o mundo como seu potencial mercado e 
potencial base de fornecedores. Por exemplo, hoje a Wipro possui escritórios de venda em 
mais de 50 países, com um centro de entrega no Brasil. As empresas indianas também 
trabalharam em conjunto para mudar a visão da índia no exterior, como no Fórum Mundial de 
Economia, em Davos. Os consumidores associam as marcas-países com serviços e produtos 
oferecidos ali, e é importante que o país tenha uma reputação que aumente o valor da marca. 
 
2) Pense com foco: defina exatamente a proposta de valor da marca; e por que alguém 
deveria escolher a sua oferta, e não comprar a do concorrente. Procure saber a razão pela qual 
80% dos seus clientes o escolhem, e divulgue isso. 
 
3)  Pense em colaboração: comunique-se não somente com os potenciais ou principais 
compradores. A mídia, por exemplo, pode ter um alto nível de influência no processo de 
tomada de decisão. Após ter construído uma massa crítica no espaço escolhido, você pode 
expandir o círculo de compradores potenciais e, mais adiante, quando tiver reservas 
suficientes, poderá entrar no mercado de massa. 
 
 



4) Pense de forma comedida: as limitações podem forçá-lo a ser mais esperto. Sempre 
buscamos novas fôrmas de chegar aos clientes. Pode ser mais barato. Por exemplo, queríamos 
chegar aos nossos clientes, sendo que muitos deles viajam com freqüência. Em vez de fazer 
uma campanha de divulgação massiva, colocamos nossas mensagens em empresas aéreas, 
lounges de negócios e aeroportos. 
 
5)  Seja interessante: há muitas coisas que fazemos como parte do nosso negócio,  como 
contratar, treinar, registrar fornecedores, ser ecológico, vender, produzir, atender aos clientes. 
Faça com que cada uma dessas atividades seja interessante. Procure oportunidades para 
conduzi-las de forma diferente ou única. Isso lhe trará um grande interesse da mídia, que o 
ajudará a conseguir maior reconhecimento. 
 
6)  Seja visionário: graças à internet, as informações estão facilmente disponíveis. Os 
clientes e contatos valorizam, hoje, o fato de sermos visionários. Uma boa forma de destacar-
nos entre a multidão é ter um bom ponto de vista e injetar perspectivas visionárias no setor. 
Isso poderá gerar uma divulgação boca-a-boca, e gratuita, além de criar uma base leal de 
clientes. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 4 maio 2009, Índia, p. I4. 


