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Como a Índia se tornou uma referência mundial no desenvolvimento de produtos e serviços 
para a população mais pobre 
  
Após dois anos de pesquisas e um investimento de 6,9 milhões de dólares, o Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), celebrado centro de ensino e pesquisa americano, desenvolveu a 
prótese de pé e tornozelo mais avançada do mundo. O modelo é equipado com um pequeno 
motor e sensores eletrônicos que, entre outros avanços, reproduzem de maneira espantosa o 
trabalho de músculos e tendões. “É uma simulação quase perfeita do andar humano”, afirma 
Hugh Herr, chefe do grupo de inventores. “Não dá para notar se a pessoa que utiliza a prótese 
está mancando.” O pé biônico do MIT deve chegar ao mercado até o final deste ano, mas será 
acessível a poucos. Cada prótese custará cerca de 25 000 dólares, o que a torna uma 
possibilidade distante para 85% dos mais de 20 milhões de pessoas no mundo que sofreram 
amputação abaixo do joelho.  
 
A maioria dos mutilados vive em países pobres e perdeu parte dos membros inferiores em 
tragédias como guerras e doenças. Para eles, a melhor opção disponível no mercado é uma 
prótese desenvolvida por um time de especialistas da cidade de Jaipur, na região noroeste da 
Índia. Feito de madeira, borracha vulcanizada e alumínio, o produto evidentemente não tem o 
mesmo aspecto moderno e os recursos do equipamento do MIT, mas funciona admiravelmente 
bem. O Jaipur Foot, como foi batizado, permite que o usuário volte a andar, correr, dirigir, 
pedalar, subir em árvores e levar uma vida sem as limitações de uma cadeira de rodas ou de 
um par de muletas. Além disso, tem a grande vantagem de custar apenas 40 dólares — o que 
significa que o dinheiro pago por uma prótese desenvolvida pelo MIT compraria 625 unidades 
do Jaipur Foot. “Esse é um grande exemplo de como usar a criatividade para atender o 
mercado de baixa renda”, afirma o consultor indiano C.K. Prahalad, professor de economia da 
Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e autor do livro A Fortuna na Base da Pirâmide.  
 
Cerca de 90 000 unidades do Jaipur Foot são distribuídas atualmente por ano em países como 
Afeganistão, Angola e Camboja. As primeiras unidades foram desenvolvidas em 1968 e até 
hoje, apesar das inúmeras tentativas de concorrentes, ninguém conseguiu chegar a um produto 
com a mesma relação entre custo e benefício. A prótese surgiu de uma parceria entre dois 
indianos, o médico Pramod Karan Sethi e o artesão Ram Chandra. Os dois se conheceram nos 



anos 60 quando trabalhavam no Sawai Man Singh Hospital, em Jaipur. Na época, Sethi fazia 
parte de uma equipe que tentava desenvolver um modelo de prótese com materiais mais 
baratos, sem perda de resistência. Chandra entrou na história por acaso. Certa vez, ao levar o 
pneu de sua bicicleta para um conserto, ele prestou atenção na borracha vulcanizada utilizada 
para tapar o buraco. Saiu de lá com a impressão de que o material poderia ser útil aos colegas 
do hospital que pesquisavam a nova prótese. Sethi gostou da sugestão e os dois passaram a 
trabalhar juntos. 
 
Enquanto o médico construiu as articulações da prótese, o artesão se encarregou de dar forma 
estética ao produto. O resultado foi a prótese adaptada às necessidades de moradores de 
países podres — andar descalço, realizar trabalhos braçais, caminhar e correr sobre pisos 
molhados — e resistente para durar mais de cinco anos. "Nada no mundo se compara ao Jaipur 
Foot quando o assunto é produção local, com recursos locais para uma necessidade local", disse 
a EXAME Cynthia Smith, curadora da exposição Design para os Outros 90%, que está em cartaz 
no Museu Nacional de Design de Nova York. O evento reúne mais de 60 produtos criados para 
atender às necessidades das pessoas mais pobres do planeta. Um dos destaques da mostra são 
os modelos do Jaipur Foot. 
 
A prótese faz parte hoje de uma ampla galeria de inovações indianas para um público 
consumidor de pouco poder aquisitivo. Não por acaso, o país virou o maior laboratório do 
mundo para o desenvolvimento desse tipo de produto e serviço. Segundo levantamento recente 
do Banco Mundial, o número de indianos abaixo da linha da pobreza é de 456 milhões de 
pessoas (o equivalente a 35,5% de sua população). Esse contingente sobrevive com uma renda 
média de até 40 dólares por mês. Considerando-se o restante da população, existem 390 
milhões de habitantes com renda em torno de 100 dólares por mês. "Esse é um imenso 
mercado consumidor que não pode ser ignorado", diz Stuart Hart, professor de negócios globais 
sustentáveis da Universidade de Michigan. 
 
Para incluir essas pessoas no mercado de consumo, as empresas locais têm se desdobrado. O 
Instituto de Ciências da índia, em parceria com a British Petroleum, criou em 2006 o fogão 
Oorja (que significa "energia" no idioma hindu). Tradicionalmente, as cozinhas indianas são 
equipadas com fogões que utilizam lenha ou querosene, combustíveis caros e que produzem 
muita fumaça. O Oorja, além do preço atraente (17 dólares), elimina o problema da fumaça 
utilizando apenas gás de cozinha e biomassa. Desde seu lançamento, o fogão flex já vendeu 5 
000 unidades em distritos rurais. Em tese, são os mesmos consumidores da Bomba d'Água de 
Bambu. Feito, como o nome sugere, quase inteiramente de bambu, o equipamento custa 40 
dólares e é desenvolvido para pequenos agricultores, que utilizam dois pedais para puxar água 
depositada até 7 metros abaixo do solo. 
 
Uma das grandes vantagens dos indianos na criação de produtos e serviços a preços mais 
acessíveis é a oferta de mão-de-obra barata no país, mesmo em setores qualificados, como a 
medicina. Em diversas especialidades, os profissionais do país viraram sinônimo de qualidade e 
honorários baratos. Por causa disso, a índia recebeu no ano passado mais de 450 000 turistas 
estrangeiros em busca de serviços médicos. Uma das áreas muito procuradas é a oftalmologia. 
Em todo o país, são realizadas 3,6 milhões de cirurgias nessa área por ano. Procedimentos 
como uma cirurgia de catarata custam 45 dólares — 15 vezes menos que o valor cobrado nos 
Estados Unidos. O mesmo princípio vale para cirurgias cardíacas. Uma operação de ponte de 
safena na índia custa 7 000 dólares, ante 100 000 dólares num hospital americano. 
 
A tradição em boa qualidade de ensino no país também é uma vantagem no desenvolvimento 
de inovações. Centros de excelência, como as universidades da cidade de Bangalore, também 
conhecida como o Vale do Silício indiano, viraram nos últimos tempos grandes incubadoras de 
patentes. Uma das últimas criações surgidas por lá foi um telefone celular popular de 15 
dólares. Desenvolvido pela empresa local Spice, ele deve chegar ao mercado até dezembro. 
Para baixar o valor do produto, os engenheiros da Spice eliminaram o visor, a memória da 
agenda telefônica e outros recursos. "Vendemos apenas o telefone, nada mais", diz Bhupendra 
Kumar Modi, presidente da Spice. "Continuamos pesquisando para baixar o preço até 10 
dólares num futuro próximo." O potencial de vendas do produto é enorme. Do 1,1 bilhão de 
indianos, estima-se que 870 milhões ainda não possuam um celular. 



 
A mais famosa das inovações indianas não tem fins lucrativos. O Jaipur Foot é distribuído 
gratuitamente pela ONG indiana Bhagwan Mahaveer Viklan Sahayata Samiti (BMVSS). A 
entidade foi criada pelo economista D.R. Mehta, que tomou contato com o Jaipur Foot em 
circunstâncias trágicas. Em 1969, ele sofreu um grave acidente de carro e precisou de dois 
anos e meio de fisioterapia para não perder a perna esquerda. Durante esse período, Mehta 
acompanhou as agruras de amputados que precisavam de uma prótese e acabou conhecendo o 
Jaipur Foot. "Ele era o único produto adaptado às necessidades dos indianos", afirmou Mehta a 
EXAME. Nessa época, porém, poucos tinham acesso ao invento. O hospital que o desenvolveu 
doava o produto, mas tinha capacidade de fabricar apenas 50 próteses por ano. Mehta criou em 
1975 a BMVSS com o objetivo de levar o Jaipur Foot a um número muito maior de pessoas. Ao 
longo de mais de três décadas de atuação, a ONG já forneceu cerca de 1,2 milhão de próteses 
a amputados de 25 países. Cerca de 40% do orçamento da BMVSS vêm de repasses do 
governo, outros 15% de doações particulares e o restante de empresas como a americana Dow 
Chemical. Mehta, hoje com 72 anos, segue administrando a BMVSS, sediada em Jaipur. 
 
Às vésperas de completar 40 anos de existência, o Jaipur Foot continua sendo aperfeiçoado. 
Com a ajuda do Centro de Pesquisa Espacial da índia, a borracha vulcanizada foi substituída por 
poliuretano (um polímero orgânico com textura semelhante à da borracha, mas muito mais 
leve) e no lugar das articulações de metal foi adotado um material plástico igualmente 
articulado e resistente. De 850 gramas, o Jaipur Foot passou a pesar apenas 350 gramas. Mais 
recentemente, a Universidade Stanford, nos Estados Unidos, contribuiu para a BMVSS criando 
para o produto uma máquina de molde a vácuo de 4 000 dólares. O equipamento industrializa 
uma etapa que até hoje é feita manualmente, o  que poderá aumentar de 100 para 1 500 o 
número de amputados atendidos diariamente pela ONG. "O Jaipur Foot é uma tecnologia de 
domínio público, quem sabe quantos milhões de dólares ela não valeria se tivesse sido 
patenteada?", diz Prahalad. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



Arquivos complementares 
 
 
As trombadas do Nano 
 
 

 
 
 
Denúncias e protestos adiam o lançamento do carro indiano de 2 300 dólares 
 
Quando foi apresentado, em janeiro, no Salão do Automóvel de Nova Délhi, na índia, o modelo 
Nano, da Tata Motors, prometia revolucionar o mercado de carros populares com seu preço de 
2 300 dólares e elevar o responsável pela obra, o empresário Ratan Tata, dono do 
conglomerado industrial que controla a montadora, ao mesmo patamar do legendário Henry 
Ford. Terminada a festa, começaram os problemas. As vendas deveriam ter se iniciado em 
setembro, segundo o plano original. Por uma série de contratempos, porém, a data já foi 
adiada três vezes e agora ninguém na Tata Motors se arrisca a dizer quando o Nano chegará às 
ruas. Na fábrica na cidade de Singur, erguida a um custo de 350 milhões de dólares 
especialmente para a produção do modelo, a situação só vem piorando. O prédio foi construído 
num terreno do governo, que desapropriou os antigos moradores do local. No mês passado, um 
dos líderes da oposição ao governo, Partha Chatterjee, acusou Ratan Tata de ter recebido 
subsídios para o aluguel do terreno da fábrica. Se não bastasse, nos últimos dias agricultores 
que venderam suas terras para dar lugar à nova fábrica bloquearam a estrada que leva ao 
local, alegando que não teriam recebido um valor justo pelas propriedades. Em razão das 
dificuldades, a Tata Motors estuda a possibilidade de distribuir a linha de montagem do carro 
popular entre outras seis unidades espalhadas pela índia. A mudança, porém, poderia atrasar 
em mais um ano o lançamento do veículo. Mas os problemas da Tata Motors não terminam aí. 
Desde que o Nano começou a ser projetado, em 2003, os custos das matérias-primas passaram 
de 13% para 23% do valor total do carro, segundo a consultoria Global Insight. Numa edição 
recente, o jornal inglês The Times citou Ratan Tata ponderando o dilema em reunião com 
investidores: "Se repassarmos esses custos aos consumidores, isso vai afetar nossa demanda. 
Se não repassarmos, vai afetar nossa margem". Alguém, no final das contas, vai sair perdendo. 
E não é improvável que seja o próprio Tata. 
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