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E, para isso, conta com a iniciativa privada para investir 350 bilhões de dólares em infra-
estrutura. 
 
Tem sido alto o preço pago por diversas grandes companhias para não ficar de fora da 
economia indiana. A montadora japonesa Suzuki precisa de dez dias para transportar seus 
carros para o porto de Mumbai, a 1 500 quilômetros de sua fábrica em Gurgaon, em 
conseqüência das péssimas condições das estradas. Um estudo mostra que a malha viária 
capenga e o trânsito insuportável de suas grandes metrópoles fazem a Índia perder 6 bilhões 
de dólares por ano. Há problemas graves em todos os campos. A companhia americana Cisco, 
do setor de telecomunicações, manda por avião a matéria-prima usada em sua fábrica em 
Chennai em razão da lentidão do obsoleto porto da ci dade. As empresas locais também 
pagam um "pedágio" para driblar a infra-estrutura caótica. Um exemplo disso é a Infosys, 
gigante do setor de tecnologia, que desembolsa 5 milhões de dólares por ano para bancar uma 
frota de ônibus que leva seus 18 000 funcionários para o trabalho na sede da empresa, na 
cidade de Bangalore, porque o sistema de transporte público deixa a desejar. 
 
Até o momento, as taxas espetaculares de crescimento do país, cujo PIB evoluiu à média de 
8% ao ano na última década, foram suficientes para justificar o sacrifício das empresas. Mas a 
situação chegou a um ponto tão grave que o governo indiano, sempre comparado a um 
elefante pela forma lenta com que toma decisões importantes, resolveu agir com contundência 
e velocidade raras vezes vistas para resolver alguns dos principais problemas de infra-
estrutura. No fim do ano passado, anunciou um investimento de 280 bilhões de dólares para o 
setor até 2012. Essa verba será turbinada pela iniciativa privada, que vai investir mais 70 
bilhões de dólares no período por meio de parcerias público-privadas. "A experiência mostra 
que as PPPs ajudam a melhorar a infra-estrutura de um país", afirma o primeiro-ministro 
indiano, Manmohan Singh. "É disso que precisamos." 
 
As primeiras parcerias público-privadas receberam luz verde do governo há apenas dois anos e 
em pouco tempo se multiplicaram. Um estudo mostra que existem 200 obras nesse modelo 
em andamento no país. O primeiro a beneficiar-se da nova lei foi o aeroporto internacional de 
Bangalore, no sul da Índia. Quando for inaugurado, no início de 2008, ele receberá 11,5 
milhões de passageiros por ano o dobro da capacidade do antigo. A maior parte dos 430 
milhões de dólares investidos no projeto veio da fabricante de equipamentos alemã Siemens e 
da construtora indiana Larsen & Toubro. O governo local arcou com apenas 18% dos custos. O 
modelo bem-sucedido é copiado em várias partes do país. Os aeroportos de Mumbai e Délhi, 
as duas maiores cidades da Índia, receberam 2,4 bilhões de dólares para passar por uma 
modernização. 
 

Construindo o futuro 

Algumas das principais obras de infra-
estrutura em andamento na Índia 

Projeto 
Quadrilátero Dourado 
 
O que é 
Quatro rodovias que ligam as cidades 
de Délhi, Mumbai, Chennai e Calcutá. 
Serão mais de 6 000 quilômetros de 
estradas 
 
Preço 
12 bilhões de dólares 



 
Previsão 
2007 

 

Projeto 
Metrô de Délhi 

O que é 
Estima-se que 4 milhões de pessoas 
por dia usarão o transporte coletivo, 
que terá 118 quilômetros de extensão 

Preço 
3 bilhões de dólares 

Previsão 
2008 

 

Projeto 
Terminal de Contêiner de Vallapardam 

O que é 
Vai aumentar a capacidade de carga e 
descarga do porto de Kochi, localizado 
no sul do país 

Preço 
555 milhões de dólares 

Previsão 
2008 

 

Projeto 
Aeroporto de Bangalore 

O que é 
O novo aeroporto internacional da 
cidade terá capacidade para receber 
até 11,5 milhões de passageiros por 
ano 

Preço 
430 milhões de dólares 

Previsão 
2008 

Não é exagero afirmar que a Índia se transformou num grande canteiro de obras (veja 
quadro). Funcionários da construção civil podem ser encontrados de norte a sul do país 
trabalhando em diferentes setores.  



Um dos maiores e mais ambiciosos projetos é o chamado Quadrilátero Dourado, um conjunto 
de estradas de alto padrão que vai ligar quatro das cinco maiores cidades do país: Délhi, 
Mumbai, Chennai e Calcutá. Serão 6 000 quilômetros de pistas usados para, entre outras 
coisas, escoar a produção agrícola para os portos da região. O projeto deve ser concluído até o 
final de 2007 a um custo de 12 bilhões de dólares. Esse será o primeiro passo de um plano 
nacional de revigoramento das estradas. Nos próximos cinco anos, serão construídos mais 37 
500 quilômetros de rodovias entrecortando o país a um custo de 60 bilhões de dólares. Em 
troca do dinheiro injetado nessas obras, empresas indianas como a GMR e a Larsen & Toubro 
poderão explorar os pedágios nas estradas. 

Esse fortalecimento da espinha dorsal do país deve ajudar a Índia a firmar-se de uma vez por 
todas como uma das grandes potências mundiais. No ano passado, o país atraiu 17 bilhões de 
dólares em investimentos estrangeiros. Não é pouco. O problema é que a China, concorrente 
direto na captação desses recursos, recebeu quatro vezes mais. É fácil entender por que o 
investidor americano ou europeu opta pelos chineses na hora de decidir onde vai instalar uma 
fábrica na Ásia. Além da mão-de-obra barata e abundante, ele encontra na China uma infra-
estrutura melhor e mais completa. Em 2006, o governo chinês investiu 9% do produto interno 
bruto (PIB) 250 bilhões de dólares em portos, termelétricas, aeroportos, estradas e ferrovias. 
No mesmo período, a Índia investiu 4% de seu PIB. "O pacote de obras em andamento será 
fundamental para sustentar as taxas formidáveis de crescimento da economia do país", disse a 
EXAME Amrit Pandurangi, diretor executivo da consultoria PricewaterhouseCoopers na Índia. 

Fonte: Exame, ano. 41, n. 10, p. 82-83, 6 jun. 2007. 
 


