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Há poucas semanas, o cobiça-
do executivo alemão Carl Pe-

ter Forster tomou uma deci-
são que acabou sendo simbóli-
ca. Recusou ofertas em todo o
mundo desenvolvido e optou
por aceitar o convite da Tata
Motors, maior fabricante de
veículos da Índia, para ser seu
novo CEO.
Forster, que era o representante
da GM na Europa, terá a função
de transformar a marca indiana
em um ator de peso no cenário

internacional. A escolha do novo
CEO da Tata é apenas um exem-
plo da força da expansão das em-
presas indianas pelo mundo e do
que a Índia chama de estratégia
de inserção na economia global.

A Tata já havia tirado a Jaguar
das mãos da Ford. Agora quer ir
além e se transformar em uma
multinacional verdadeiramente
globalizada. Assim como a em-
presa de veículos, muitos outros

seguem os mesmos passos.
“Hoje, finalmente podemos

olhar o mundo olho no olho, de
igual para igual”, afirma o ex-
chefe da Confederação da In-

dústria Indiana, Tarun Das.
“Por 200 anos estivemos sob o
domínio inglês. Levamos ou-
tros 50 anos após a independên-
cia para reconquistar a auto-

confiança e entender que nem
sempre os outros sabem mais
que nós. Hoje, a realidade é que
vivemos a globalização de uma
forma muito confortável”, diz o
empresário. “A índia está pron-
ta para se beneficiar de fato da
globalização”.

São muitos os exemplos des-
sa expansão. A siderúrgica Mit-
tal Steal causou um terremoto
na Europa ao iniciar a ofensiva
sobre empresas do Velho Mun-
do há poucos anos. O ministro
de Indústrias do Reino Unido,
Peter Mandelson, depois de pas-
sar décadas defendendo a aber-
tura de mercados, mudou o dis-
curso e declarou que Londres
precisa garantir que empresas
nacionais não sejam vendidas a
estrangeiros.

Grupos econômicos
querem ser globais

Grande parte das operações de
empresas indianas se concentra
nos mercados dos Estados Uni-
dos (32%), Alemanha (13%) e Rei-
no Unido (8%). A ONGC Videsh
comprou as ações da Exxon Mo-
bil na Bacia de Campos no Brasil,
enquanto a Suzlon Energy não
deixou escapar a belga Hansen
Transmissions International.

Nos Estados Unidos, a india-
na Wipro já comprou a Quante-
ch Global Services, enquanto a
Reliance passou a controlar a
LyondellBasell, a terceira maior
empresa química do mundo.

No Brasil, o apetite das multi-
nacionais indianas também ga-
nha terreno. Em apenas quatro
meses, a empresa Shree Renuka
Sugars anunciou duas aquisi-
ções no País. A primeira foi da
VDI, em novembro de 2009.

O segundo foi a compra de
50,7% das ações da Equipav SA
por US$ 329 milhões para a ex-
pansão na produção de etanol
no Brasil.

O Brasil ainda foi alvo da pri-
meira aquisição de uma empresa
indiana no setor siderúrgico fora
do país. A NMDC comprou 50%
das ações em um projeto avalia-
do em US$ 2,5 bilhões no setor
de mineração no País.

As empresas de automóveis
da Índia também começam a
olhar para o mercado brasileiro.
A Mahindra, fabricante de cami-
nhões, já se instalou no País, as-
sim como a Bajoj, maior fabrican-
te de motos da Índia. Na embai-
xada do Brasil em Nova Delhi,
são 30 vistos aprovados por dia
para indianos viajando ao País,
grande parte deles empresários.

Competição. A expansão tam-
bém avança no continente africa-
no. São mais de 100 empresas in-
dianas adquirindo companhias
pela África. A empresa de telefo-
nia Bharti Airtel, do magnata Su-
nil Mittal, negociou a compra da
empresa Zain por US$ 10,7 bi-
lhões para abocanhar o mercado
de celulares na África. A empresa
árabe controlava 15 mercados
africanos e 42 milhões de assi-
nantes.

A Bharti Airtel adquiriu em ja-
neiro a Warid Telecom, de Ban-
gladesh, e lançou suas operações
no Sri Lanka. Na África do Sul, os
indianos fecharam 82 contratos
de aquisição e fusão apenas em
2009 com empresas locais.

A expansão vem gerando um
choque com as empresas chine-
sas, principalmente na África e
em outros mercados asiáticos.
Multinacionais de Pequim e Xan-
gai já estão estabelecidas no mer-
cado, mas sentem que a concor-
rência não será apenas de ameri-
canos, europeus e japoneses.

Para Tarun Das, a explicação
para o avanço dos indianos pelo
mundo é a liberdade que as em-
presas nacionais tiveram nos úl-
timos 20 anos e os esforços para
se manter competitivas em um
mercado de 1,2 bilhão de pes-
soas. “Por décadas, o setor priva-
do indiano teve de atuar em um
modelo perverso e que não con-
tribuía para competitividade. Tu-
do era regulado pelo Estado.
Quando a Índia se abriu, nos
anos 90, os empresários mostra-
ram o quanto eram agressivos. A
indústria nasceu e cresceu em
um ambiente difícil. Mas quan-
do o país se abriu, mostrou todo
seu potencial ao mundo", disse.
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Empresas decidem
aproveitar a força da
economia emergente
para ganhar espaço na
economia mundial
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