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Índia/ especial
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Superada a crise financeira
global sem quase nenhum ar-
ranhão, a Índia já começa a vi-
ver uma nova fase de prolonga-
do crescimento. A projeção é
de uma expansão de mais de
10% ao ano a partir de 2012. O
país dobrou o tamanho da sua
indústria em dez anos e acaba de
passar à frente do Brasil em in-
dustrialização, segundo dados
da ONU. Os investimentos ex-
ternos cresceram dez vezes em
oito anos.

Agora, com bases fortalecidas,
não esconde que quer conquis-
tar o mundo com suas novas mul-
tinacionais e novos atores no ce-

nário internacional.
Enquanto a economia dá mos-

tras de vigor, um dilema fica ca-
da vez mais claro para autorida-
des e especialistas: ou a Índia co-
meça a dar uma solução para a
sua miséria crônica e enorme de-
sigualdade ou sofrerá com o au-
mento dos conflitos sociais, que
já ameaçam colocar em risco a
segurança nacional.

“O mapa mundial da produ-
ção industrial está em plena
transformação e entre os novos
atores estão a Índia e a China”,
afirma Shyam Upadhyaya, dire-
tor de estatísticas da Organiza-
ção de Desenvolvimento Indus-
trial da ONU. A indústria da Ín-
dia dobrou sua participação no

mercado mundial em dez anos,
subindo de 1,1% em 2000 para
quase 2% no ano passado. O país
caminha para ser o terceiro
maior mercado consumidor do
mundo até 2025, segundo a con-
sultoria McKinsey.

A Goldman Sachs diz que a
Índia pode tornar-se a terceira
maior economia do mundo em
2050, superada apenas por Chi-
na e Estados Unidos. O novo ci-
clo de crescimento deve supe-
rar a marca de 10% ao ano partir
de 2012. O país tem ambição de
se fortalecer como potência. O
governo quer fazer a primeira
missão tripulada ao espaço em
2015 e quer levar um homem à
lua em 2025. A capacidade de

produção de energia nuclear irá
se multiplicar em mais de dez
vezes até 2030, para atender às
demandas de energia de 1,2 bi-
lhão de pessoas.

As livrarias em Nova Délhi ou
Mumbai estão abarrotadas de
obras sobre como ganhar dinhei-
ro e como aproveitar o momen-
to para ser rico. A Bolsa de Valo-
res local já é a décima maior do
mundo, atrás de Bovespa, que es-
tá em nono lugar.

Infraestrutura. Doze portos
passam por reformas completas
e o Ministro dos Transportes, Ka-
mal Nath, promete construir 20
quilômetros de estradas por dia
até 2015. São mais 47 mil quilô-

metros de estradas em projeto,
para melhorar o trânsito caótico
do país.

Os investimentos estrangei-
ros fluem rumo ao país. O fluxo
passou de US$ 4 bilhões em
2000 para mais de US$ 35 bi-
lhões em 2008.

A indústria está em plena recu-
peração. Em fevereiro, a expan-
são foi de 17,9% em comparação
ao mesmo período de 2009.
Grande parte do crescimento
ocorreu graças à maior demanda
por bens de capital, o que mostra
que o setor produtivo voltou a
investir. A produção de bens de
capital no país teve expansão de
56% em fevereiro, depois de uma
expansão de 39% em dezembro

de 2009.
Junto com o crescimento

veio um forte aumento do con-
sumo. Em apenas dois anos, o
país passou de 346 milhões de
celulares para 562 milhões. Em
fevereiro, a venda de carros ba-
teu todos os recordes e atingiu
194 mil.

Para especialistas e autorida-
des do governo, resta saber até
quando esse crescimento vai
continuar beneficiando apenas
uma camada mais privilegiada
da população. Esta edição espe-
cial mergulha na economia do
‘I’ do time dos Brics (grupo inte-
grado também por Brasil, Rús-
sia e China). O país vive dilemas
que trazem lições para o Brasil.

Desafio
emergente
Economia cresce mais de 10% ao ano e pode virar a terceira
maior do mundo, mas a pobreza causa tensão social
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Consumo em alta. Movimento em mercado de Calcutá: com 1,2 milhão de habitantes, economia indiana cresce acima da média global e já tem uma indústria mais forte que a brasileira
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 29 abr. 2010, Especial Índia, p. H1.




