
O CAMINHO 
DAS ÍNDIAS 

A índia vive economicamente o seu melhor momento. Ela se transformou em uma grande 

produtora mundial de eletroeletrônicos, biotecnologia, agroindustriais e informática. 

Tais produtos estão transformando algumas marcas do país em exemplos empresariais de sucesso. 

O IMD realizou um estudo sobre o que essas marcas estão fazendo de diferente. 

POR W I L L E M S M I T 

ria de suas ambições e aspirações empresa-

riais. Eles são a base dessa economia emer-

gente que vem crescendo a taxas anuais de 

7 a 10% nos últimos cinco anos. Tata e Birla 

são grupos empresariais fundados no século 

XIX que desempenharam um papel signifi-

cativo no desenvolvimento do país e suas 

impressionantes conquistas econômicas. 

A índia - maior democracia do mundo 

com 1,21 bilhão de pessoas - obteve sua 

independência da Grã-Bretanha em 1947. 

Inicialmente, a política econômica do go-

verno era socialista e protegia o mercado 

interno, a fim de fomentar a industrialização 

que estava em fase inicial. Em 1991, o país 

caminhava para a liberalização econômica, 

o que levou ao aumento maciço de investi-

mentos estrangeiros diretos, atingindo um 

pico de US$ 41,3 bilhões em 2008, antes 

de cair levemente para US$ 34 bilhões, em 

2009, devido à crise financeira. Em 2010, 

houve uma retomada e a índia já fazia parte 

dos planos de corporações transnacionais 

como o segundo destino mais importante 

para IED (investimento estrangeiro direto), 

atrás apenas da China. 

Com seu mercado interno se abrindo 

para o exterior, o que está por vir para as 

empresas indianas em busca de oportunida-

des para obter fama e fortuna fora do país? 

O IMD vem pesquisando a competitividade 

dos BRICS (Brasil, Rússia, índia, China e 

África do Sul) e está explorando a ligação 

entre a competitividade de um país e sua 

capacidade de gerar marcas globais. A 

índia tem tido bom desempenho em termos 

de crescimento econômico interno, mas isso 

não tem significado maior competitividade 

internacional. De acordo com o World Com-

petitiveness Yearbook de 2011 do IMD, o 

país ocupa apenas o 320 posto de 59 países, 

e após saltos em 2004 e 2006, sua classifica-

ção tem decaído aos poucos. 

Se uma nação tem pontuação baixa em 

competitividade, normalmente não significa 

que suas empresas individuais não possam 

ser competitivas internacionalmente. Aliás, 

se forem competitivas, terão contrariado to-

das as probabilidades e vencido, com suces-

so, um contexto institucional desfavorável. 

Pois bem, é exatamente isso que aconteceu 

com as marcas Tata e Birla. 

IDENTIFICANDO 
MARCAS INDIANAS 

A rede internacional de comércio da 

índia tem se expandido por meio de ex-

portações e, cada vez mais, da internacio-

nalização das empresas indianas após a 

liberalização do mercado, dando às mar-

cas nacionais exposição internacional e a 

oportunidade de se aventurar no exterior. 

Para descobrir quais os indianos apoiam 

e ficariam felizes em recomendar aos es-

trangeiros e visitantes, realizamos um es-

tudo exploratório. Fomos às ruas e shop-

pings de Mumbai, Calcutá, Cochin e Agra 

e perguntamos aos consumidores locais: 

"Quais das nossas marcas indianas são 

globais?" A maioria dos 107 entrevistados 

apontou três marcas: 

Tata - indicado pela maioria dos entre-

vistados (53,8%), o Grupo Tata, fundado 

em 1868, é o maior grupo privado empre-

sarial na índia. A empresa conglomerada 

multinacional, com faturamento de US$ 71,3 

bilhões, por meio de 114 empresas e sub-

sidiárias em oito setores, é sediada em 

Bombay House, em Mumbai. Sua gama de 

interesses vai de comunicações e tecnologia 

da informação a materiais, serviços e pro-

dutos de consumo, passando por engenha-

ria, produtos químicos e energia. A maioria 

dos entrevistados que indicaram a Tata se 

referiam a todo o conglomerado, enquanto 

outros mencionaram empresas específicas, 

como a Tata Motors, conhecida por fabricar 

o Nano, o carro mais barato do mundo e a 

Tata Tea, o segundo maior fabricante e dis-

tribuidor de chá do mundo. 

O Grupo Tata já é um player global e, 

recentemente, adquiriu grandes marcas es-

trangeiras. Por exemplo, em 2006, a Tata 

Steel adquiriu a anglo-holandesa Corus - a 

maior aquisição indiana de uma empresa 

estrangeira - e dois anos depois a Tata Mo-

tors comprou as marcas de luxo britânicas 

Jaguar e Land Rover. 

A marca se impulsionou principalmente 

pelas alianças estratégicas e a ampla rede 

de contatos em quase todos os países do 

Tum Tata ho ya Birla?" é 

híndi para "Você é Tata ou 

Birla?". E isso que os jo-

vens indianos perguntam, 

brincando, quando um 

amigo da turma se vanglo-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



mundo, que reforçou sua capacidade de tra-
mitar em diferentes setores. 

Reliance - indicado por um terço dos 
entrevistados (33,8%), o grupo foi funda-
do por Dhirubhai Ambani, em 1966, como 
uma fabricante de poliéster cuja marca têx-
til, Vimal, logo ficou famosa. Em seguida, o 
Reliance entrou nos mercados de serviços 
financeiros, refino de petróleo e energia. Em 
2002, já tinha se tornado um conglomerado 
de US$ 15 bilhões e o maior exportador da 
índia. No mesmo ano, seu fundador morreu 
e deixou os negócios da família para os dois 
filhos, Mukesh e Anil. 

Houve uma rixa entre os irmãos, par-
cialmente resolvida quando a mãe interveio, 
em 2005, e determinou a divisão do grupo. 
O irmão mais velho, Mukesh, ficou com a 
Reliance Industries, que opera nos mer-
cados de petróleo, ciências da vida, solar, 
logística e infraestrutura industrial, com 
uma receita de US$ 58,6 bilhões (2010) e 
23.400 funcionários. 

Anil assumiu o recém-criado Reliance 
Anil Dhirubhai Ambani Group (ADAG). O 
grupo também entrou no setor de energia 
com a Reliance Power e no setor de entre-
tenimento, ao adquirir a Adlabs. A receita 
da ADAG em 2009 foi de US$ 15,4 bilhões. 
Porém, a hostilidade entre os irmãos - dois 
dos homens mais ricos do mundo - continua. 

Birla - indicada por 13,8% dos entrevis-
tados em nossa pesquisa, é um dos grupos 
empresariais mais antigos da índia, dirigi-

do por membros da família Birla. Iniciou 
como comércio em 1857 e hoje opera sob 
inúmeros nomes, porém ainda conectados 
por diversas holdings. A Aditya Birla, por 
exemplo, com receita de US$ 30 bilhões e 
operações em mais de 27 países, conta com 
mais de 130 mil funcionários no mundo todo. 

Essa parte do grupo tem interesses em-
presariais diversificados, como em fibras de 
viscose, metais, cimento, fios de filamentos 
de viscose, vestuário de marca, fuligem, 
produtos químicos, fertilizantes, isolado-
res, serviços financeiros, telecomunicações, 
terceirização de processos empresariais 
(BPO) e serviços de TI. 

Uma parte significativa dos entrevista-
dos mencionou pelo menos um desses três 
grandes nomes. Apenas 30% indicaram 
marcas indianas totalmente diferentes. Os 
107 entrevistados mencionaram 3,67 marcas 
diferentes em média, compondo uma grande 
lista de mais de 130 nomes. Essa cauda lon-
ga não é nenhuma surpresa, e pode apontar 
algumas das marcas mais novas e atraentes 
que podem crescer no futuro da índia. Estas 
marcas foram mencionadas várias vezes, 
como Bajaj Auto, Maruti-Suzuki, Mahindra, 
Hindustan Lever, Raymond, Godrej, Hero 
Honda, Kingfisher (United Breweries), 
Spykar, Videocon, Onida, Airtel, Amul, 
L&T, Torrent, Arvind Mills, The State Bank 
of índia e o banco ICICI. 

A Birla tem conquistado admiração por 
se envolver ativamente em várias iniciativas 
da comunidade de desenvolvimento - em 

particular em torno do seu local de fabrica-
ção. O grupo também apoia atividades em 
áreas como saúde, educação, modo de vida 
sustentável, infraestrutura e causas sociais. 

O DIFERENCIAL DELAS? 
Antecipando a ameaça da concorrência de 
marcas de outras economias emergentes, 
como a China, a índia está escalando a ca-
deia de valor, longe dos têxteis de baixo 
valor, para fundar lucrativas indústrias de 
nicho (tecnologia da informação, energia, 
infraestrutura). Enquanto o país adentra uma 
nova fase de desenvolvimento, seu futuro 
dependerá cada vez mais de sua capacida-
de de se envolver em atividades inovadoras 
para criar motores internos de crescimento. 

Maior foco no estímulo ao empreende-
dorismo e à criatividade tem impulsionado 
essas marcas tradicionais e inovadoras, fa-
zendo com que a índia esteja mais presente 
no exterior, ao tempo que continua a rein-
ventar-se como uma economia movida pela 
inovação e pelo conhecimento. & 
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Text Box
Fonte: Administradores, João Pessoa PB, ano 1, n. 11, p. 36-37, nov. 2011.




