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QUEM É

Alta renda ganha espaço

QUEM É QUEM É

36º MAIS RICO DO MUNDO,COM
FORTUNA DE US$ 13,7 BILHÕES

4º MAIS RICO DO MUNDO,COM
FORTUNA DE US$ 29 BILHÕES

5º MAIS RICO DO MUNDO,COM
FORTUNADEUS$28,7BILHÕES

BALLARPUR / MAHARASHTRA

A pobreza virou questão de seguran-
ça nacional na Índia. Regiões inteiras
alegam que são negligenciadas pelo

estado. Nessa áreas, grupos rebeldes e
insurgentes ganham terreno e recru-
tam exércitos de pessoas abandonadas
nos últimos 50 anos pelo governo.

“Entendo perfeitamente uma família
miserável que decida apoiar um grupo
de insurgentes. É a pobreza e não a ideo-
logia que leva a isso”, comenta
Yashashree Gurjar, chefe do programa
de responsabilidade social da gigante
Avantha, um dos maiores grupos priva-
dos hoje da Ásia.

O grupo mais temido pelas autorida-

des é o dos Maoistas, que já estariam
presentes em 30% do território india-
no. Ou seja, cerca de 200 dos pouco
mais de 600 distritos do país.

Em 32 deles, o controle do grupo
rebelde é total. Há um mês, promoveu
um de seus maiores ataques, matando
quase 80 policiais e soldados, em uma
demonstração de que estão mais ati-
vos que nunca.

Moradores da região de Ballarpur ape-
nas sorriem quando são questionados
se apoiam os maoistas. “O discurso de-
les é simples. Chegam às regiões pobres
e recrutam pessoas alegando que vão
lutar contra políticas que criaram ilhas
de prosperidade em um país de miserá-
veis”, explica Gurjar. Gurucharan
Kisku, um ex-combatente maoista que
optou por se entregar, conta que a idéia

de que o grupo está ao lado dos pobres é
um mito. “Se eles estão ao lado dos mais
pobres, porque é que levam todas as se-
manas três quilos de arroz de cada casa
e 20 rupies (cerca de US$ 0,40)”, ques-
tiona o ex-combatente.

Ação militar. A Operação Green
Hunt, lançada pelo governo para conter
os insurgentes, fecha estradas e isola vi-
larejos em algumas regiões. A ação mili-
tar é recebida sob protestos pela popula-
ção e por ativistas de direitos humanos.

“O governo está lançando uma guer-
ra contra seu próprio povo”, afirma Tri-
dibh Ghosh, um dos líderes em direitos
humanos no país. “Se o governo quer
conter os rebeldes, precisa dar desen-
volvimento e lutar contra a pobreza.”

O Ministério do Interior estima que o

governo precisará lutar entre sete e
dez anos para reconquistar os espaço
perdido. “Os Maoistas declararam
guerra contra o estado. Eles não que-
rem a emancipação das populações
mais pobres”, disse o ministro do In-
terior, P. Chadambaram.

Na maior empresa de papel da Ín-
dia, a Ballarpur Paper Mills, a direção
admite que, nos bastidores, precisa
‘cooperar’ com os Maoistas para
atuar nas áreas hoje controladas pe-
los rebeldes para obter bambu para
sua produção de papel. A cooperação
viria por meio de pagamento de con-
tribuições ao grupo.

Oficialmente, os executivos da em-
presa alegam que não são atacados
pelos rebeldes porque geram empre-
gos na região. J.C.

Cinco estrelas. Grupo de empregados do hotel Oberoi, em Mumbai, no dia da reabertura, após quatro meses de reforma desde o atentado sofrido em novembro do ano passado
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MISÉRIA FORTALECE
GRUPOS RADICAIS

EXPANSÃO ECONÔMICA
FAZ SURGIR UMA NOVA
CASTA DE MILIONÁRIOS

Yashashree Gurjar
EXECUTIVO
“É a pobreza e não a
ideologia que leva o povo
a dar apoio aos radicais”

Tarus Das
INDUSTRIAL
“O governo percebeu que
precisamos crescer com
inclusão social”

Luxo e tradição✽

✽ Irmão mais novo de Mukesh
Ambani, acionista principal da
Reliance e deputado. Atua no
setor financeiro e na indústria
do cinema em associação com Ste-
ven Speilberg.

Shyam Upadhyaya
DIRETOR DA ONU
“O mapa mundial da
indústria está em plena
transformação”

✽ Engenheiro químico nascido em
1957, no Iemen, dono da maior
companhia da Índia, a Reliance.
Tem refinaria, petroquímica,
indústria têxtil, além de empresas
de tecnologia e comunicações

✽ Fundador da Mittal Steel,
considerado pela Time uma das
100 pessoas mais influentes do
mundo. A Mittal é maior usina
siderúrgica do mundo, com
atuação em 14 países

Um dos fenômenos da economia é o surgimento de novas
fortunas. A lista dos cem mais ricos do planeta
já tem nove nomes indianos como Mittal e Ambani

27%
da renda

vai para a
saúde

ÍNDIA ESPECIAL. Mercado classe A em destaque

Desigualdade social vira
bandeira de luta de
grupos rebeldes, como os
maoístas, que promovem
atentados contra o governo

P or séculos, as castas de-
finiam o status social
de cada família na Ín-
dia. Ninguém podia
sair de sua casta e nem
se rebelar contra ela.

Mas, em pleno século XXI e diante
da explosão de crescimento econô-
mico, escolas estão sendo abertas
para ensinar as filhas dos novos ri-
cos a como se comportar diante da
sociedade e de um novo padrão de
vida. São escolas de etiqueta que co-
meçam a se proliferar, dando aulas
sobre como vestir, como falar e até
como andar para uma classe que, até
agora, apenas sonhava com a possibi-
lidade de viver em uma outra escala
social.

Um dos fenômenos da Índia em
plena expansão é o aumento vertigi-
noso de bilionários que surgem no
país. Há poucas semanas, a nova lis-

ta das maiores fortunas do mundo ela-
borada pela Forbes mostrou um novo
retrato da Índia.

Em apenas um ano, o número de bi-
lionários indianos subiu de 24 para 49.
A lista, liderada pelo mexicano-libanês

Carlos Slim e pelo americano Bill Ga-
tes, tem dois indianos na quarta e quin-
ta posição. O magnata Mukesh Amba-
ni tem uma fortuna estimada em US$
29 bilhões, contra US$ 28,7 bilhões do
empresário do setor siderúrgico Laksh-

mi Mittal.
A lista da Forbes serve de termôme-

tro para uma realidade que começa a
mudar de forma acelerada. Há dez
anos, a lista dos dez homens mais ri-
cos do planeta era ocupada por seis

americanos e um canadense. Ne-
nhum representante de países emer-
gentes estava nessa classificação.
Hoje, são dois indianos, um mexica-
no e um brasileiro.

Entre as cem maiores fortunas do
mundo, nove são indianas. Um de-
les é Azim Ambani, na 36.ª posição,
com US$ 13,7 bilhões. Ambani é ir-
mão do quarto homem mais rico do
planeta e, juntos, detem 3,5% do
PIB indiano.

Reflexo dessa nova classe, os pre-
ços de imóveis de luxo em Nova De-
lhi e Mumbai explodiram. O aluguel
de um apartamento de 300 metros
quadrados não sai por menos de
US$ 8 mil por mês. Casas em alguns
bairros da capital são oferecidas por
US$ 15 milhões. Em pleno ano de
crise global, os preços de imóveis
em Mumbai subiram 8%.

A riqueza fez nascer novos cen-
tros comerciais. Shoppings ga-
nham espaço e, em alguns mais ex-
clusivos como o Emporium, em
Nova Delhi, indianos são contrata-
dos por míseros US$ 3,00 por dia
para percorrer as áreas mais no-
bres matando mosquitos para não
atrapalhar famílias ricas em busca
de grifes como Gucci ou Hugo
Boss.

Nos bairros mais nobres. prolife-
ram ruas fechadas e condomínio de
luxo. A nova riqueza muda o estilo
de vida. No Golfe Clube de Nova De-
lhi, a lista de espera para fazer parte
do seleto grupo de sócios é de mais
de dez anos.

Outro sinal da riqueza é o merca-
do de pedras preciosas e diamantes.
Enquanto as vendas mundiais caí-
ram 20% em 2009, na Índia elas tive-
ram alta de 25%.

O mercado de jatos particulares
na índia é um dos que mais cresce-
ram no mundo. Os aeroportos pas-
sam por amplas reformas. Em Mum-
bai, moradores de favelas nos can-
tos das pistas de pouso estão sendo
removidos.

Na luxuosa loja da Bentley, em
Nova Delhi, uma encomenda de um
carro de mais de US$ 100 mil pode
levar até seis meses para ser atendi-
da. O gerente da loja garante que
não se trata de falta de produtos no
estoque. Mas da demanda que cres-
ce a cada mês.
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