


A M B A S J Á F O R A M RICAS E F A M O S A S , verdadeiras po

tências mundiais. Depois de 200 anos de explora

ção, nos últimos 60 anos Índia e China vêm lutando 

para recuperar seus papéis de protagonistas. E, em

bora ainda sofram com desigualdade, miséria e pro

blemas tão graves quanto muitos do Brasil, não po

dem mais ser ignoradas pelo mundo globalizado. In

formalmente, já foram até unidas em um bloco, com 

Brasil e Rússia (Bric, as iniciais dos nomes dos quatro 

países). O que os emergentes precisam é aprender a 

reconhecer semelhanças e diferenças e trabalhar 

juntos, para explorar vantagens competitivas em re

lação aos países mais desenvolvidos e, também, au

mentar a participação recíproca em suas economias. 

Esta é a opinião do professor Tarun Khanna, dou

tor pela Harvard Business School, especialista em 

empreendedorismo em mercados emergentes — es

pecialmente na Índia, onde nasceu, e na China, onde 

concentrou suas pesquisas nos últimos 15 anos. 

No Brasil em meados de junho, onde veio para 

participar da conferência anual da Academy of In

ternational Business (AIB), no Rio de Janeiro, acei

tou o convite da Harvard Business Review Brasil para 

brindar uma plateia seleta de executivos e empre

sários com uma palestra em São Paulo, no Instituto 

de Ensino e Pesquisa (Insper), baseada no seu livro 

Bilhões de Empreendedores - Como a China e a Índia 

estão mudando o seu futuro (e o de todos). Khanna é 

hoje um dos mais ferrenhos defensores do renasci

mento dessas duas nações. Para ele, Índia e China, 

com seus mais de 2,4 bilhões de habitantes, história 

e cultura milenares, podem e devem se dar as mãos 

para acelerar seu desenvolvimento. E, cada vez mais, 

aproximar-se de países como o Brasil. 

E vice-versa. Embora a distância dificulte um 

pouco as coisas, no caso da Índia também a cultura 

que prioriza o empreendedor local em detrimen

to de investimentos estrangeiros atrapalha. A Vale, 

por exemplo, já se aproximou da China, bem como 

empresas do setor do agronegócio, como Cosan e 

Bunge — esta última, multinacional que concen

tra boa parte da sua produção aqui e tem naque

le país seu maior comprador. Outro exemplo recente 

é o da CSN, que disputou — e perdeu — com a in

diana Tata Steel a compra da siderúrgica anglo-

holandesa Corus. 

Exemplos fora do Brasil não faltam. A propa

ganda criativa e ousada da Mahindra, uma empresa 

indiana fabricante de tratores, ameaçou a gigante 

americana John Deer com um produto menor e mais 

barato, desenhado na Índia e fabricado na China. A 

fábrica chinesa é uma joint venture entre o governo 

chinês e a Mahindra, construída perto de Xangai. A 

participação de mercado destes tratores nos Esta

dos Unidos subiu de zero para 30% em quatro anos. 

A concorrente americana contra-atacou. Primeiro, 

com uma propaganda oferecendo "troca com troco" 

aos proprietários de tratores Mahindra, no valor de 

até US$ 1,5 mil . A John Deer também se estabeleceu 

na Índia para combater o concorrente, e como resul

tado os preços caíram e mais pequenos fazendeiros 

estão podendo comprar tratores e melhorar sua 

produtividade. "Além das empresas locais, também 

multinacionais como a GE estão apostando na tese 

de que os dois países são complementares", diz o 

professor. Quanto mais livre for a entrada de novas 

empresas, mais o sistema deixa de ser restrito. "Até 

25 anos atrás, 4 0 % da população mundial — indianos 

e chineses — ficava de fora do jogo, agora eles estão 

se reengajando e querendo fazer parte." É uma gran

de mudança para a economia global e vai obrigar os 

concorrentes a se movimentar. E ainda pode ajudai 

a neutralizar a tensão militar entre os dois países, ou 

seja, o mundo precisa entender quanto é importante 

ver as duas potências econômicas estreitar seu rela

cionamento comercial, diz Khanna. 

O professor cita também o caso de Devi Shetty, 

médico indiano especializado em cirurgias cardía

cas em crianças, que já começa a exportar uma 

tecnologia desenvolvida por ele que permite baixar 

drasticamente o preço do procedimento: o equiva

lente a US$ 2 mi l no seu hospital, ante US$ 20 mi l a 

US$ 40 mi l nos EUA, por exemplo. Em um hospital 

privado na Índia o preço seria de US$ 5 mi l , mas mes

mo assim muita gente não poderia pagar. Até sete 

anos atrás, o hospital do dr. Shetty simplesmente 

não existia, e hoje as estatísticas de mortalidade lá, 

diz Khanna, são as melhores do mundo. Para cortar 

custos, ele automatizou o que não se pensava auto

matizar neste tipo de cirurgia. No Hospital Infantil 

de Boston, em 2009 foram feitas mi l cirurgias, mas 

na Índia este hospital fez quase três vezes mais no 

mesmo período. Dr. Shetty aprendeu com a práti

ca, teve de inovar e se moveu na curva de apren

dizado muito rapidamente, transformando-se no 

Henry Ford da cirurgia cardíaca infantil. Já levou 

a tecnologia para a África e Sudeste da Ásia. Agora 

vai para as Ilhas Cayman, de onde poderá atender 

pacientes carentes no México, por exemplo. Para 

o professor, soluções a problemas comuns em paí

ses emergentes poderiam ser úteis se fossem mais 

compartilhadas. 



O professor Tarun Khanna, 

44 anos, nasceu na Índia, mas 

passou mais da metade da sua 

v ida nos Estados Unidos, onde 

chegou em 1984 para fazer 

graduação em engenharia na 

Universidade de Princeton, em 

New Jersey. Hoje, na Harvard 

Business School , é o t i tular da 

cátedra Jorge Paulo Lemann 

(o brasileiro fundador do lendá

rio Banco Garantia t a m b é m foi 

aluno de lá, formado em 1961), 

onde obteve seu título de d o u 

tor em e c o n o m i a de negócios e 

onde ministra cursos a mestran-

dos e doutorandos desde 1993. 

Em 2007, foi eleito Young G l o 

b a l Leader pelo Fórum Econô

mico M u n d i a l . 

C o m o acadêmico e indiano, 

seu interesse em aprofundar 

conhecimentos sobre sua terra 

natal e seu maior opositor, a 

vizinha China - igualmente 

populosa, igualmente sufoca

da por anos de colonial ismo 

inglês e igualmente em franco 

r e n a s c i m e n t o , era natural. 

Suas extensas pesquisas, que 

incluem viagens constantes aos 

dois países nos últimos 15 anos, 

o aprendizado de mandarim e o 

contato com inúmeras empre

sas, habitantes de vilarejos 

distantes e membros do gover

no, já renderam dois livros. O 

primeiro, de 2007, ganhou uma 

versão brasileira pela Campus/ 

Elsevier em 2 0 0 8 : Bilhões de 

Empreendedores, como a Índia 

e a China estão mudando o 

seu futuro (e o de todos). O 

segundo, Winning in Emerging 

Markets, a roadmap for strategy 

and execution, acaba de sair do 

forno e não tem ainda versão 

em português, que deve ser 

lançada, também pela Campus/ 

Elsevier, até o final deste ano. 

Sua pesquisa atual concen

tra-se na compreensão dos 

drivers que orientam o mundo 

empresaria l . C o m o parte do 

projeto de gigantes emergentes, 

busca entender c o m o construir 

empresas de classe mundia l 

de mercados emergentes em 

todo o mundo. Faz parte do 

conselho de diversas empresas 

multinacionais e em mercados 

emergentes, nos setores de 

serviços financeiros, automoti

vo, ciências da vida e agrone-

gócio. Também está ativamente 

envolvido na orientação a 

organizações sem fins lucrativos 

na Índia, como, por exemplo, 

a Parlamentar Research Servi

ces, em Nova Delhi, que visa 

fornecer dados de pesquisa 

não partidária aos membros do 

Parlamento da Índia, antes das 

sessões legislativas, c o m vistas 

a melhorar a qual idade do dis

curso democrático no país. 

Disciplina e entusiasmo 
Para empresas brasileiras que, como a Mahindra ou a 

GE, pretendem fazer negócios com a China e Índia, en

tender melhor as diferenças entre elas — e entre elas e o 

Brasil — é fundamental para o sucesso da estratégia. 

" E m quase tudo, Índia e China são opostas; o Bra

sil tem semelhanças e diferenças com as duas, talvez 

seja mais parecido com a Índia — por isso talvez haja 

mais demanda da China pelo que o Brasil tem e China 

não", sugere o professor. "Se fosse possível escolher, 

diria aos empreendedores brasileiros para copiar a 

disciplina dos chineses e o entusiasmo dos indianos." 

O Brasil, diz, fez um trabalho melhor do que a n

dia ao permitir a entrada de muitas multinacionais — e 

agora também há cada vez mais empresas locais cres

cendo muito, e o Estado está cada vez mais organizado. 

"Na Índia só tem uma ou duas multinacionais, isso é 

muito limitante ao desenvolvimento econômico." 

Para ele, os pontos fortes da China residem na 

eficiência do Estado, na infraestrutura e na recep

tividade a investimentos estrangeiros. Além disso, 

do ponto de vista econômico o gigante asiático vem 

evoluindo muito, promovendo experiências e abrin

do as portas para a volta de expatriados que viveram 

anos no Ocidente. Os investimentos e a preocupa

ção com educação são imensos. Em compensação, 

na China o controle das informações, da política e 

da sociedade pelo Partido Comunista atrapalha o 

desenvolvimento, diz. Já na Índia, a democracia 

funciona, as leis protegem os mais pobres, a liberda

de de expressão é total. Mas, ao contrário da China, a 

infraestrutura é caótica, a educação não é uma prio

ridade — muito menos para todos —, o aparato do 

Estado é nenhum, não há capital humano de quali

dade servindo ao setor público. Lá, os direitos indi

viduais e privados se sobrepõem ao direito público. 

Para ilustrar, Khanna compara as duas principais 

cidades dos dois países. Em Xangai, por exemplo, a 

parte antiga, com resíduos da colonização inglesa, 

se opõe à nova, que não existia há 20 anos, foi criada 

do zero — ou seja, foi preciso destruir muita coisa 

que estava lá antes para eguê-la. "Já em Mumbai, 

que também tem resquícios da colonização inglesa, 

eu passei seis anos morando no topo de um edifício 

na área mais cara do mundo, quando era criança. E 

os milionários que habitavam esses edifícios convi

viam com a visão de uma vila de pescadores logo ao 

lado. É um contraste enorme, incomum na Índia — 

embora seja comum no Brasil —, que resiste até hoje, 

décadas depois: a vila continua se expandindo, e os 

ricos não conseguiram tirá-los de lá", diz. Os pesca

dores levaram o caso à Justiça para preservar seu 

direito de continuar ali, e ganharam dos ricos e do 

governo, pois há fortes direitos individuais garanti

dos pela Constituição. Isso, para o professor, é um 

dos fatores que comprometem o desenvolvimento 

da infraestrutura da Índia. Na China, aconteceria o 

contrário, pois o governo facilmente desapropria 

uma área para construir uma estrada ou uma linha 

de trem — ou um bairro inteiro, diz. 

Em relação a controle ou disseminação da infor

mação, outro fator com grande influência sobre os 

negócios, Khanna usa dois outros casos para ilustrar 

as diferenças entre o que ocorre nos dois países. Na 



Índia, a história da revista Tehelka, que nasceu com 

o objetivo de revelar a corrupção política do país, é 

exemplar. Quando os escândalos começaram a inco

modar os acusados, muitos deles tentaram fechar a 

revista — além de processar o jornalista-responsável 

—, mas o país inteiro contribuiu com doações, para 

garantir sua sobrevivência. O dono continua sendo 

perseguido, mas a sociedade se manifestou clara

mente pela liberdade de expressão. 0 negócio resis

te, apesar das pressões, e em qualquer grande cida

de ainda existem crianças na rua vendendo a revista, 

que continua conseguindo revelar a corrupção. 

Em Pequim, por sua vez, há um jornal eletrôni

co com versão em inglês, chamado Caijing, de perfil 

semelhante ao da Tehelka. É o que se pode chamar 

de jornalismo investigativo na China. Mas como a 

China vem de uma longa história de censura, quan

do o jornal tem algo a revelar, precisa julgar muito 

bem quais são os limites: se diz respeito apenas à 

corrupção econômica, tudo bem; mas quando se re

fere a questões do Partido Comunista, nem pensar. 

Há, contudo, uma área cinzenta em que é preciso 

saber julgar, e o diferencial deste jornal é este: eles 

acertam na maioria das vezes. "É como no pingue-

pongue, o esporte mais popular na China: o ideal 

é tirar casquinha, com a bola batendo na borda da 

mesa, deixando o adversário sem reação." 

A questão da liberdade de expressão afeta, por 

exemplo, o funcionamento do setor financeiro. Na 

China, 98% das ações da Bolsa caem ou sobem juntas. 

Não existe informação confiável sobre as empresas, 

então os investidores tratam todas da mesma forma, 

ou seja, não há mercado. Basicamente, se um investi

dor compra uma ação na Bolsa, está comprando uma 

ação da China, não de uma empresa chinesa. A Índia 

tem um mercado de capitais forte e desenvolvido. 

"Apesar de tudo, não considero a China menos 

atraente para negócios do que a Índia. O empreen-

dedorismo econômico lá é interessante, o PC tem o 

hábito de testar, experimentar em pequenas regi

ões, porque a burocracia e o aparato do governo são 

muito eficientes. Então, se uma experiência não der 

certo, é simples sumir com ela rapidamente, e vice-

versa: é simples espalhar uma experiência bem-su-

cedida imediatamente. Esses testes na China deram 

origem a zonas econômicas específicas, com meca

nismos de preços próprios, sistemas rodoviários e 

hidrelétricas promovendo desenvolvimento regio

nal". Já a Índia não tem essa capacidade, afirma. 

Outra área onde as diferenças entre Índia e Chi

na são evidentes é a educacional — e também sig-



Em 5 0 0 anos, as economias da 

Índia e da China levaram um 

t o m b o fenomenal , em termos 

de participação na s o m a de 

todas as riquezas produzidas 

pelas nações mundo afora. 

Em 1500, os dois países juntos 

respondiam por metade do PIB 

g lobal ; em 2 0 0 0 , não chegavam 

a 2 0 % (12% com a China e 5% 

c o m a Índia). Tais percentuais 

já revelavam, no entanto, um 

grande progresso em relação 

a 50 anos antes, quando não 

somavam 1 0 % . Em 2007, a C h i 

na representava 14% e a Índia, 

6 , s% , segundo informações 

do Banco Mundia l . E, para a 

Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), essa recuperação deve 

continuar por décadas . 

" N o início dessas socie

dades, a pobreza verificada 

principalmente entre 1950 e 

2 0 0 0 seria u m a aberração, algo 

inimaginável; o estado normal 

das coisas era ser muito rico, a 

riqueza está muito arraigada na 

origem desses dois países", diz 

o professor Tarun Khanna. Em 

um estudo realizado por Angus 

Maddison, economista britânico 

que morreu em maio último, 

que reconstrói o PIB mundial 

nos últimos 5 0 0 anos, as par

ticipações da China e Índia no 

mundo apareciam c o m o uma l i 

nha reta, lá no alto, na casa dos 

2 5 % cada uma; de repente, a 

partir de meados do século XVII 

e c o m e ç o do XVIII, caem muito 

rapidamente; e nos 2 0 0 anos 

seguintes, coincidentemente 

com a colonização inglesa, 

recuaram até chegar aos seus 

piores níveis em 1950. Por isso, 

diz Khanna, é um erro analisar 

os dois países apenas c o m base 

nos últimos 50 anos, pois esse 

foi um período muito atípico, 

considerando sua história no 

tempo. "Ambos os países entra

ram na economia mundia l mais 

ou menos ao mesmo tempo, 

a China em 1949 e a Índia em 

1947. A m b o s eram grandes, c o m 

população grande, próximos 

geograficamente, ambos foram 

humilhados por 2 0 0 anos, e dal i 

em diante iniciaram trajetórias 

totalmente opostas." 

Sobre a interação econômica 

entre emergentes, a c h a m a d a 

relação Sul-Sul, representa hoje 

entre 15% e 18% do comércio 

g lobal to ta l - e cresceu muito 

nos últimos c inco anos, entre 

Índia e China, China e África 

do Sul . Mas, segundo Khanna, 

"infelizmente a Índia e a China 

não têm ainda muitas relações 

econômicas, desde a guerra 

em 1952, e cont inuam muitas 

tensões no Tibet, nas fronteiras. 

Até a guerra, o comércio entre 

ambas estava na casa dos 

US$ 100 bilhões, agora está 

entre US$ 60 bilhões e US$ 70 

bilhões. A i n d a é pouco, mas es

tá aumentando e deve aumen

tar mais, pois são nações muito 

complementares ." O professor 

lembra, por exemplo, que quan

do a GE vende máquinas de 

última geração para hospitais, 

elas vêm da China, enquanto os 

softwares para o funcionamento 

dessas máquinas são feitos no 

sul da Índia. "Está ficando cada 

vez mais claro para algumas 

empresas quanto é interessante 

juntar o que se faz bem em um 

e em outro país para ganhar 

competit ividade e criar algo 

novo." 



nifica diferentes impactos sobre empreendimentos. 

"O único lugar onde pode nascer uma rivalidade 

significativa à Harvard University seria na China", 

acredita Khanna. De fato, o PC chinês está investin

do bilhões de dólares em universidades, que estão 

até atraindo incondicionalmente professores ao 

redor do mundo para ensinar lá, por quanto tempo 

quiserem, o que quiserem, como quiserem. "Será 

que em algum momento as universidades na Índia 

fariam isto? Não acredito." Este exemplo, diz o pro

fessor, é muito interessante, pois testa o limite do 

PC chinês, que, apesar de controlar tudo, ao mesmo 

tempo é muito progressista, tem conseguido avan

ços importantes com suas experimentações. Na 

China, ao menos por enquanto, a alocação centrada 

de recursos está funcionando. 

Faça o que eu faço 
Mas os investimentos em universidades não estão 

permitindo empreendedorismo local. Ao contrário, 

p país tem aberto cada vez mais portas para a parti

cipação de estrangeiros, como GE, Microsoft e Pfizer. 

Os empresários locais estão atuando sob pressão 

do governo. Já a Índia reluta a abraçar investidores 

estrangeiros, mas tem muitos negócios locais, ban

cos robustos e um mercado de capitais muito ativo. 

A China está atrasada em informação e desenvolvi

mento de sistemas de gestão. Está colocando muito 

dinheiro em engenharia, matemática, ciências da 

vida, até em direito — mas não em gestão. 

Há muitos cientistas chineses voltando do ex

terior, trazendo novas tecnologias. "Tudo isso está 

criando uma classe média na China. A Índia está 

muito longe disso. Por outro lado, o país tem uma 

elite muito educada, cosmopolita, que fala muitas 

línguas, que está se aproximando muito rapida

mente do Primeiro Mundo. Mas tem 800 milhões de 

pessoas, e a maioria vive abaixo da linha da pobreza, 

são pessoas que estão hoje lutando para ser incluí

das no sistema." Para o professor, o sofisticado e 

pujante setor privado indiano precisa ajudar a com

pensar os hiatos deixados pelo governo, mas não 

será capaz sozinho, o governo precisa fazer sua par

te. "O problema é que, na Índia, não temos recursos 

humanos de ponta no governo, ninguém quer en

trar na política. Quando eu cheguei aos EUA, fiquei 

chocado ao encontrar colegas que tinham interesse 

no setor público, eu cresci acreditando que a políti

ca e o setor público eram para corruptos ou para fra

cassados no setor privado", revela. Nos últimos seis 

anos, porém, o professor diz que já existem pessoas 

que, como ele, depois de uma carreira brilhante no 

setor privado, estão decididas a dedicar os últimos 

10 ou 15 anos de trabalho ao setor público. "Mas na 

Índia hoje precisaríamos de uma avalanche de pes

soas com este pensamento. Na China, existem tec

nocratas ótimos, uma meritrocacia que funciona, 

mas que não permite a liberdade de expressão de 

visões diferentes. E eu não acredito que isso possa 

durar muito tempo." São problemas opostos: um 

país é organizado, mas falta liberdade; o outro não 

tem nenhuma organização. 

A China está estabelecida para favorecer o inves

timento estrangeiro e o Estado muito mais que o 

empreendedor local. "Na Índia, eles querem incen

tivar os investidores locais e manter os estrangeiros 

do lado de fora. Como investidor eu posso dizer que 

faço o que digo. Todo meu dinheiro de curto prazo 

está na China, e o de longo prazo, na Índia. Muitos 

dos meus alunos chineses não têm dinheiro aplica

do na China. Lá, nada do que se vê é o que parece, e 

no longo prazo não sei como esse sistema autoritário 

evoluiria. Por outro lado, vão surgir novas empresas, 

novos empreendedores estão começando a atuar na 

Índia — eu aposto muito mais nisto a longo prazo do 

que no poder do PC chinês." 

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 88, n. 7, p. 65-70, jul. 2010.




