
Para uma parcela importante
da população, o crescimento
da economia veio acompanha-
do por uma inflação. Apenas
em 2010, os alimentos já tive-
ram alta de 17%. Em Calcutá, o
custo da moradia aumentou
em 59% em dois anos.

O governo enfrenta sérios
desafios. Para manter a taxa
de crescimento, a dívida públi-
ca quase triplicou. Gastos pú-
blicos entre março de 2008 e
2010 aumentaram em 20% pa-
ra ajudar setores mais sensí-
veis. A arrecadação caiu 3%.

O resultado foi uma expan-
são do déficit fiscal de 2,7% do
PIB em 2007 para quase 7%
em 2009. Nova Délhi promete
reduzir essa taxa para 5,5% em
2010. No governo, o reconheci-
mento é de que o crescimento
do PIB não pode ser um fim
em si mesmo, mas sim um ca-
minho para o desenvolvimen-
to. E para evitar um colapso da
sociedade. Há três anos, o PIB
indiano atingiu a marca de
US$ 1 trilhão. Em 15 anos, deve
superar a marca de US$ 3 tri-
lhões.

Em um país onde a alta tecno-
logia convive com apostas em
milagres e vacas sagradas, a
erradicação da pobreza só ago-
ra dá sinais de que deixará de
ser uma ilusão. Para a revista
Forbes, nunca a Índia esteve
em condições tão adequadas
para começar a superar seu
problema crônico da pobreza.
Em sua edição de março, a re-

vista fala em ‘renascimento’
da Índia. O governo estima
que pode criar 1 milhão de em-
pregos em 2010. A consultoria
Manpower acredita que a Ín-
dia é a economia mais propen-
sa a criar postos de trabalho
atualmente. Um dos setores
em expansão é o de bancos. O
banco SBI planeja contratar 27
mil pessoas em 2010.

Até meados dos anos 80, mendi-
gos aproveitavam o trânsito caó-
tico de Nova Délhi para se coloca-
rem ao lado de carros e pedir di-
nheiro. Na época, o calor de mais
de 40 graus da capital indiana
era enfrentado com as janelas
dos carros bem abertas e a classe
mais rica ficava cara a cara com a
pobreza.

Hoje, boa parte da frota utiliza-
da pela classe média e alta já é
equipada com ar condicionado,
e os vidros estão sempre fecha-
dos e com as portas travadas. Do
lado de fora, os mendigos não es-
tão mais em silêncio: gritam e es-
murram os vidros para chamar a
atenção.

Mesmo se os dados sociais do
país apresentam algumas melho-
rias, eles ainda são preocupantes
e dão uma dimensão do desafio
ainda pela frente. Apenas 61%
das crianças vão à escola, contra

mais de 87% no Brasil. Em Mum-
bai, metade da população vive
em uma das 1,9 mil favelas. 35%
das casas não tem saneamento
básico, 50% da população não
tem conta bancária e apenas
40% tem algum tipo de poupan-
ça. Quando a noite chega, 60%
da população do país fica no escu-
ro. A expectativa de vida é de ape-
nas 64 anos, contra mais de 72
anos no Brasil. Hoje, a expectati-
va de vida na Índia é equivalente
à do Rio Grande do Sul em 1975.

Na área da saúde, 20% dos ca-
sos de tuberculose do mundo

são registrados na Índia e 275 mil
pessoas morrem por ano da
doença – estima-se um custo de
5 euros por pessoa para resolver
o problema.

Tensão social. Hoje, 27% da
renda média de na Índia vai para
gastos com saúde. O governo
destina 0,9% do PIB para saúde,
uma das menores taxas do mun-
do. No setor militar, o gasto do
governo é quase três vezes
maior do que para a saúde.

“Temos grandes problemas
sociais que ainda não estão resol-

vidos”, afirma Tarus Das, ex-che-
fe da Confederação de Indús-
trias Indianas. “O atual governo
descobriu que não pode apenas
gerar crescimento. Precisa ga-
rantir que essa expansão seja pa-
ra todos, em um processo de
crescimento inclusivo.”

Para especialistas, a Índia não
tem outra opção: 70% da popula-
ção tem menos de 30 anos de ida-
de e não há política demográfica.
Uma situação de crescente dispa-
ridade não resolvida na próxima
geração pode agravar ainda mais
a tensão social.

O governo se defende e apon-
ta que a economia cresceu em
mais de 9% ao ano entre 2006 e
2008, a primeira vez que isso
ocorre na história da Índia inde-
pendente. A renda per capita au-
mentou em 7,4%. Para 2011, a
perspectiva é de que o país volte
a crescer a uma taxa de 9%, de-
pois de registrar uma alta de ‘ape-
nas’ 6,5% em 2009.

Sonho. O primeiro-ministro
Manmohan Singh admite que se
o país não crescer de forma sus-
tentável por vários anos e com
taxas acima de 9%, a missão de

erradicar pobreza e reduzir a de-
sigualdade continuará apenas co-
mo um sonho distante.

O governo reconhece que a ex-
pansão da economia não está
ocorrendo de forma coordenada
em todos os setores ou segmen-
tos da população. Em um país
em obras, a produção de cimen-
to teve alta de 10%, contra uma
expansão de mais de 17% no se-
tor farmacêutico. O setor de tec-
nologia cresceu em 5,5% e atin-
giu exportações de quase US$ 50
bilhões. Em 2009, em plena crise
global, 50 parques tecnológicos

foram criados – em 2007 foram
117 novos locais de desenvolvi-
mento de tecnologia.

O setor agrícola – onde estão
700 milhões de pessoas – sofreu
retração de 0,2% em 2009. A pro-
dutividade está estagnada há
dez anos e os investimentos são
ínfimos. Se o prestigiado setor
de telecomunicações é conside-
rado como uma vitrine da Índia
ao mundo, as empresas desse
segmento empregam apenas 3
milhões de pessoas, um número
pequeno em um país de propor-
ções fora da normalidade.

Desenvolvimento sustentável é o grande desafio
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● Distribuição de renda

Indústria indiana
já produz mais
que a brasileira
Índia passa longe da crise e cresce acima da média mundial,
mas enfrenta o grande desafio de superar a desigualdade social

1,2 bilhão
de habitantes

76%
vivem com menos de
U$ 2 por dia

ÍNDIA ESPECIAL. País cresce rápido, mas precisa superar a pobreza
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Após superar a crise financei-
ra internacional praticamen-
te ilesa, a economia indiana se
prepara para uma nova fase
prolongada de expansão. Mas,
um dilema é cada vez mais cla-
ro para autoridades e especia-
listas: ou a Índia começa a dar
uma solução para sua miséria
crônica e garante que o cresci-
mento seja distribuído, ou so-
frerá com o aumento de confli-
tos sociais, o que pode se trans-
formar em um desafio para a
segurança nacional.
A constatação de empresários,
governo e especialistas é de que
o crescimento indiano nos últi-
mos anos veio acompanhado
por um aumento perigoso da de-
sigualdade social. Ao mesmo
tempo, grupos rebeldes ganham
força a cada dia e acusam o gover-
no de criar ilhas de prosperida-
de, deixando de lado milhões de
pessoas no país que se destaca
como um dos integrantes do gru-

po dos Bric (Brasil, Rússia, Índia
e China). Para o Banco Mundial,
a Índia é hoje o pais do grupo de
emergentes com maior dificulda-
de em lidar com a pobreza e desi-
gualdades social.

Todos os indicadores econô-
micos apontam cenários promis-
sores para o país. O que se ques-
tiona nos centros de análise, ago-
ra, é se essa expansão será final-
mente para todos. A Índia cami-
nha para ser o terceiro maior
mercado consumidor do mundo
até 2025, segundo a consultoria
McKinsey. A Goldman Sachs diz
que a Índia seria terceira maior
economia do mundo em 2050,
superada apenas por China e Es-
tados Unidos. O novo ciclo de
crescimento tem a meta de supe-
rar a marca de 10% ao ano já a
partir de 2012.

Potência. O governo tem seu
projeto de potência. Quer pro-
mover a primeira missão tripula-
da ao espaço em 2015 e sonha em
levar um homem à lua em 2025.

A capacidade de produção de
energia nuclear irá se multipli-
car em mais de dez vezes até
2030 para atender às demandas
de energia de 1,2 bilhão de pes-
soas.

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 da Bovespa. Doze
portos passam por reformas
completas e o Ministro dos
Transportes, Kamal Nath, pro-
mete construir 20 quilômetros

de estradas por dia até 2015. Se-
riam, no total, 47 mil quilome-
tros de rodovias.

Investimentos estrangeiros
também fluem ao país. O fluxo
passou de meros 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 teve expansão de 56% em
fevereiro, depois de crescer 39%
em dezembro de 2009, em com-
paração ao mesmo mês do ano
anterior. No final do ano passa-
do, a Índia já havia superado o
Brasil na área industrial.

Junto com o crescimento veio
um forte aumento do consumo.
Em apenas dois anos, o país pas-
sou de 346 milhões de telefones
celulares para 562 milhões. Em
fevereiro, a venda de carros ba-
teu todos os recordes e atingiu
194 mil unidades.

Disparidade. Muitos desses car-
ros, de luxo, jamais poderão atin-
gir a velocidade que seus moto-
res permitem diante das péssi-
mas condições das estradas.
Mercedes, BMWs e outros car-
ros de luxo são obrigados a com-
partilhar os mesmos espaços
nas apertadas ruas com carroças
e mendigos.

A constatação é a de que as
disparidades sociais aumenta-
ram nos últimos dez anos, ao
mesmo tempo em que o núme-
ro de milionários aumentou. O
número de pobres caiu de 324
milhões de pessoas que viviam

com menos de US$ 1,00 por dia
para 315 milhões em dez anos.
Mas, pelos cálculos do Banco
Mundial, a desigualdade na so-
ciedade aumentou entre 1995 e
2005. O Coeficiente Gini, que
estabelece a diferença de renda
entre ricos e pobres, aumentou
de 0,30 em 1995 para 0,32 em
2005 (O coeficiente de Gini,
usado para medir a desigualda-
de, varia de zero a um, sendo
zero corresponde à completa
igualdade de renda – onde to-
dos têm a mesma renda – e 1
corresponde à completa desi-
gualdade). No Brasil, o índice
de Gini é de 0,54. Segundo o
Banco Mundial, a Índia foi o
país do grupo dos Brics que
mais teve dificuldade em lidar
com o combate a pobreza.

O Banco Mundial fala em 76%
da população indiana ainda vi-
vendo com menos de US$ 2,00
por dia, enquanto apenas dois ir-
mãos, empresários – os Ambani,
- são donos de 3,5% do PIB do

país. As cem pessoas mais ricas
da Índia detém 8% do PIB nacio-
nal. Nos anos 80, a concentração
era menor. As cem maiores fortu-
nas representavam entre 4% e
5% da economia.

A diferença social é sentida
também entre as regiões do país.
Segundo o Banco Mundial, os sa-
lários médios nos estados mais
ricos são hoje cinco vezes supe-
riores às medias dos estados
mais pobres, uma das maiores di-
ferenças regionais em um país
democrático. No Índice de De-
senvolvimento Humano da
ONU, a Índia ocupa a 134.ª posi-
ção. O Brasil esta entre os 75 pri-
meiros.

“As diferenças sociais são as
m a i o r e s j á v i s t a s ” , d i z
Yashashree Gurjar, chefe do pro-
grama de responsabilidade so-
cial da Avantha, um dos maiores
grupos privados da Ásia. “Te-
mos dois países: a Índia e Bha-
rat”, diz. Bharat é o nome usado
em hindu para designar a Índia.

A ECONOMIA POR DENTRO

Desigualdade. Grandes edifícios despontam no horizonte de Mubai enquanto as favelas crescem na periferia: desafio da Índia é superar a miséria e crescer de forma sustentável

Gargalo. Indianas buscam água em área sem saneamento
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País busca caminho para
crescer com distribuição
de renda, única saída
para atenuar as
tensões sociais
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