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Apresentação teórica 
  

Resumo  

  
 Os mercados dos países subdesenvolvidos1 são oportunidades a ser exploradas; 

segundo o UN Office of the High Representative for the Least Developed Countries, 

Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States, desde 2001 que 

os países subdesenvolvidos têm tido um crescimento mais rápido que os países 

desenvolvidos e em 2004 tiveram um desenvolvimento de 6%, o maior dos últimos 

quarenta anos.  

 As estratégias de aproximação e de diminuição do fosso digital permitem que o 

povo  destes países se informe (consumer empowerment) e reaja de forma a melhorar 

não só a sua vida mas também a vida da comunidade (Harris e Rajora, 2009). 

 

Estratégias de marketing nos países subdesenvolvidos 
 

 As estratégias a adoptar devem ser estratégias que considerem as condições 

locais específicas. Para tal, é importante que se dê poder aos consumidores - passando 

pelo fim da infoexclusão dos mesmos. Segundo o estudo de Harris e Rajora (2006: 12),  

no caso específico da Índia2, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) dão 

poder aos homens e às mulheres rurais em áreas como educação e, acima de tudo, 

mercados. 

 As localidades rurais de pequenas dimensões podem não ter escolha em 

concentrarem-se num mercado específico; o que por si também traz vantagens - como 

uma gestão mais focalizada e uma imagem mais específica (Lindon, 2010: 584).  

 O termo «Think global, act local» (idem: 480) é um óptimo princípio para a 

aplicação das estratégias de marketing; ao especificar as estratégias globais, as 

multinacionais podem conquistar os mercados dos países subdesenvolvidos ao 

                                                             
1 Caracterizados pela pobreza profunda, a estrutura económica fraca afectada por vezes pelas condições 
geográficas do país em questão e pela capacidade limitada de crescimento e desenvolvimento. 
2 A Índia não se encontra na lista dos países subdesenvolvidos mas, segundo a AZAD India Foundation 
(ver bibliografia), quase 38% da população está na pobreza. 
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adaptarem o produto à cultura existente  - exemplo da Mcdonalds, que apresentou o 

McVeggie Burger para a Índia (ibidem: 482). 

 O acesso à informação dos mercados globais e ao e-Commerce oferece 

soluções que podem ser usadas de forma efectiva para diminuir a pobreza das zonas 

rurais, constituindo também um bom exemplo de uma situação financeira sustentável 

(Harris e Rajora, 2009: 29). 

 Vários projectos efectuados em diversas áreas da Índia (idem, 2009) remetem 

para um empowerment da população rural através de medidas de e-learning; ou seja, 

ao ensinarem as famílias das áreas rurais a usar o computador e a Internet, 

estabelecendo também comunidades em rede, diminuiram não só a e-iliteracia como 

também aproximaram as aldeias e informaram os negócios locais acerca dos mercados 

locais e internacionais. 

 Um agricultor informado melhora não só as suas condições de vida como 

também se torna mais competitivo; ao pesquisar na Internet os mercados 

internacionais sabe como melhorar o seu produto e a sua distribuição, tendo também 

em conta as exigências do seu mercado local. 

  

Conclusão 

 

 Segundo estes projectos, a importância para o consumer empowerment e para 

tentar acabar com o fosso digital nos países pobres passa por informar através da 

implementação de comunidades locais e globais virtuais  - a troca de informação entre 

as aldeias é fundamental. 

 Estas aldeias com a sua cultura própria tornam-se cada vez mais uma 

oportunidade para as multinacionais - ao adaptarem o produto à cultura e aos gostos 

regionais certificam-se que atingem novos compradores: a marca Coca-Cola é disso 

exemplo, pois os sabores da sua bebida variam de acordo com a região. A própria 

Honda tem o mesmo posicionamente tanto na Europa como nos Estados Unidos mas, 

o modelo Honda Accord, está adaptado aos gostos dos americanos, em termos de 

design e equipamentos, por exemplo  (Lindon, 2010: 482). 
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Exemplos Práticos 
 

Caso da FARM-Africa  

 

 A FARM-Africa é uma instituição de 

caridade fundada em 1985, tendo como alvo os 

pastores e os agricultores em África, 

especialmente as mulheres, para ajudar a plantar e a colher mais alimentos, a cuidar 

do seu gado, a sustentarem-se e a gerirem os seus recursos naturais de forma 

sustentável. 

 Esta ONG internacional iniciou o projecto de introdução de cabras leiteiras no 

Quénia em 1994 com o objectivo de  diminuir a pobreza. O desafio da ONG e dos 

colaboradores é desenvolver modelos e sistemas que possam responder de forma 

eficaz e eficiente às exigências do mercado. Através da introdução destes animais e do 

seu cruzamento com as cabras locais, pretendeu-se melhorar a produção de leite. 

Através deste projecto, a FARM-Africa ajudou a atingir nichos de mercado lucrativos, 

visto que o leite de cabra é considerado único pelas suas propriedades. 

 A procura dos animais para o seu cruzamento aumentou no Quénia e nos 

países vizinhos, resultando num acréscimo de 10% da população de cabras nos últimos 

cinco anos (Maigua, 2010): 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 1 -  Tabela que resume o crescimento da população de cabras no Quénia (em milhares). 
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Caso do projecto e-Choupal 

 

 A ITC Limited é um dos conglomerados líder mais 

diversificado da Índia. Iniciou o seu projecto e-Choupal em 

2000 com o objectivo de providenciar aos agricultores 

indianos acesso rápido, através da Internet, a informações 

específicas sobre as plantações em tempo real e a informação personalizada na sua 

língua nativa. Assim, a ITC pretende melhorar a forma de tomar decisões dos 

agricultores, ajudando-os a manter a sua quinta conforme as exigências dos mercados 

internacionais. 

 Os agricultores têm, deste modo, acesso à informação local e global mais 

recente acerca do tempo, de práticas agrícolas científicas e de preços de mercado, em 

Hindi. Os e-Choupal também permitem ter acesso a outros serviços muito importantes 

como testes ao solo e à água, que ajudam os agricultores a ter colheitas melhores. 

 Alguns dos resultados deste projecto foram um melhor relacionamento da 

comunidade agrícola em 36,000 aldeias, meios para expandir o alcance a mercados 

rurais, agricultores mais capazes e um aumento do conhecimento devido ao uso de 

computadores e Internet (Roger e Rajora, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Eficácia do e-Choupal em informar os agricultores sobre plantações em tempo real. 
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O caso Sustainable Access in Rural India (SARI) 

  

 O propósito do SARI é demonstrar o impacto 

das TIC em assuntos como a saúde, a aprendizagem, 

o empowerment dos pobres e o crescimento 

económico de forma sustentável. O projecto pretende providenciar o acesso a 

computadores e a uma network através de centros comunitários e foi desenhado 

como uma experiência para testar e desenvolver opções low cost de conectividade, 

através dos serviços N-Logue Telecentres. 

 Assim, os objectivos principais são: 

 Pesquisar e desenvolver instrumentos próprios de acesso rural à 

Internet e a telefones; 

 Pesquisar outras tecnologias como, por exemplo, energias alternativas; 

 Pesquisar e facilitar o desenvolvimento de aplicações que serão úteis 

para os usadores dos serviços SARI nas aldeias; 

 Providenciar conectividade de Internet e voz à Índia rural. 

 As pessoas que beneficiam deste projecto são de aldeias rurais remotas de 

Madurai. A N-Logue encoraja os pequenos negócios nas pequenas vilas e aldeias e 

promove a consciencialização à Internet (Harris e Rajora, 2009). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Eficácia da N-Logue a providenciar uma conectividade low cost na Índia rural. 
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