
O castelo de Taj Mahal
foi construído pelo impe-
rador mongol Shah
Jahan, com mármore
branco e proporções si-
métricas, como presente
para sua mulher em
1630. Cerca de 22 mil ho-
mens trabalharam 16
anos na construção, que
utilizou 500 quilos de ou-
ro. O imperador foi preso
pelo próprio filho antes
de construir outro mau-
soléu igual, para ele,
mas de mármore preto.

A Índia é referência mundial na
exportação de serviços de tecno-
logia da informação (TI) e de ne-
gócios, que incluem atividades
como gestão de servidores, pro-
gramação e suporte técnico. As
empresas indianas ganharam o
mercado internacional no final

da década de 1990, quando em-
presas do americanas procura-
ram quem resolvesse os proble-
mas relacionados ao Bug do Milê-
nio, que faria os computadores
deixarem de funcionar em 1º de
janeiro de 2000.

Muitos sistemas haviam cria-
dos com somente dois dígitos pa-
ra marcar o ano. Com a virada
para o ano 2000, esses computa-
dores entenderiam que a data
era 1900, o que causaria uma sé-
rie de erros. A Índia, que vinha
fortalecendo seu setor de tecno-
logia há décadas, soube aprovei-

tar a oportunidade. Suas empre-
sas provaram que poderiam ven-
der ao mundo serviços de quali-
dade a preços baixos.

Segundo a National Associa-
tion of Software and Service
Companies (Nasscom), associa-
ção que reúne as empresas india-
nas de terceirização, o setor mo-
vimentou cerca de US$ 60 bi-
lhões no ano fiscal encerrado em
31 de março de 2010, sendo que
as exportações ficaram em US$
47 bilhões. A expectativa é que
esse volume chegue a US$ 255
bilhões em 10 anos, com US$ 175
bilhões vendidos ao exterior.

Mesmo com esse mercado pu-
jante, as empresas indianas resol-
veram explorar oportunidades
no Brasil. É o caso da Tata Con-
sultancy Service (TCS), maior
empresa de serviços de TI da Ín-
dia. Presente no País desde
2002, a empresa possui centros
em Tamboré (SP) e Brasília, em-
pregando 1,1 mil pessoas.

“A operação da América Lati-
na é a que mais cresce no mun-
do”, disse Cesar Castelli, presi-
dente da TCS no Brasil. “Ele res-
ponde por 5% do faturamento
global da empresa, e o objetivo é
atingir 10% nos próximos três

anos”. Segundo o executivo, a
TCS sempre apostou em merca-
dos emergentes, e a região tem
mostrado uma performance me-
lhor que a China, a Europa Cen-
tral e a Rússia.

Cerca de 10% dos funcioná-

rios da unidade brasileira são de-
dicados à exportação, principal-
mente para Estados Unidos e Eu-
ropa. “No geral, o Brasil não é
competitivo no mercado exter-
no”, afirmou Castelli. “Com to-
dos os encargos trabalhistas, o
custo final é muito parecido com
o dos EUA. Mesmo assim, exis-
tem algumas áreas em que nos
destacamos, como em tecnolo-
gia para o setor bancário.”

Ele defendeu que haja um in-
tercâmbio mais fácil de profissio-
nais entre o Brasil e a Índia. “Não
queremos prestar serviços a par-
tir do Brasil com funcionários es-
trangeiros”, explicou o executi-
vo. “99% de nossos recursos hu-
manos são brasileiros. Mas, para
haver transferência de conheci-
mento, é preciso ter mobilidade
de pessoas, tanto de brasileiros
indo para a Índia quanto de india-
nos vindo ao Brasil. Ainda é mui-
to complicado conseguir vistos,
de ambos os lados.”

Grupos de tecnologia
investem no mercado
brasileiro

O empresário indiano Mukesh
Chandra, proprietário de dois
restaurantes – Govinda e Ga-
nesh – e duas lojas de artigos in-
dianos em São Paulo, é constan-
temente convidado para fazer
palestras sobre o seu país e che-
gou até a fazer consultoria para
a TV Globo na produção da no-
vela Caminho das Índias.

No Brasil há 30 anos, formado
em economia e mestre em ad-
ministração, diz que decidiu
abrir os restaurantes indianos
com o objetivo de divulgar no
Brasil a cultura do seu país.

● É difícil para um indiano inves-
tir no Brasil?
As barreiras são grandes. Os im-

postos são altos e a burocracia
torna o processo lento. Muitas
vezes o indiano chega aqui e de-
siste por causa das barreiras.

● Quem se interessa pelo Brasil?
Existem dois tipos de investido-
res muito interessados: os de
tecnologia e informática, que
desejam prestar serviços, e os
do ramo é o farmacêutico. Os
remédios genéricos indianos es-
tão no mundo inteiro.

● Há espaço para integração?
Falta quem promova a aproxi-
mação entre os dois países.
Existe interesse. Falta ampliar
a troca de informação e reduzir
custos e burocracia.

PARA ENTENDERPaís atrai
seis milhões
de turistas
por ano
Atividade emprega mais de 20 milhões de
pessoas e rende US$ 118 bilhões anuais ENTREVISTA

Empresário DONO DOS RESTAURANTES GOVINDA E GANESH, EM SÃO PAULOCom crescimento da econo-
mia dando saltos a cada ano e
uma conjunção cultural, reli-
giosa e gastronômica diversa,
a Índia tem sido um destino tu-
rístico em ascensão, atraindo
visitantes de todas as partes
do mundo para viagens de la-
zer e negócios. São mais de 6
milhões de pessoas por ano in-
teressadas em conhecer uma
cultura de 5 mil anos marcada
por enormes contrastes.

É possível encontrar camelos
e desertos no Rajastão, neve nas
regiões próximas ao Himalaia,
como a Caxemira, e belas praias
no Sul, além de parques com ani-
mais e muita natureza.

Apesar da maior parte da popu-
lação ainda viver na miséria, há
hotéis luxuosos, palácios de ma-
rajás e monumentos suntuosos,
como o Taj Mahal. No trânsito
caótico, pedestres disputam es-
paço com carros, triciclos e va-
cas, consideradas sagradas.

A indústria do turismo empre-
ga 20 milhões de indianos e só
em 2010 deve receber investi-
mentos de US$ 34 bilhões, segun-
do o World Travel & Tourism
Council (WTTC). Os recursos
servirão para treinar pessoal, am-
pliar infraestrutura de transpor-
te, e principalmente, aumentar a
oferta hoteleira do país, que con-
ta hoje com 100 mil quartos e

tem índice de ocupação próximo
de 70%.

Grupos mundiais e locais, co-
mo Taj Group of Hotels, Oberoi
Group (com Hilton), Le Meri-
diean Group, Four Seasons,
Shangri-La e Aman Resorts, pre-
param cerca de 112 novos em-
preendimentos no curto e mé-
dio prazo com mais de 16 mil
quartos para os próximos anos.

Entre os 10% da população in-
diana (1,2 bilhão de habitantes)
com maior poder aquisitivo, o tu-
rismo interno também vive um
momento de forte expansão. A
disputa por hotéis eleva os pre-
ços e alguns hotéis já cobram diá-
rias de até US$ 1 mil.

Uma preocupação dos empre-
sários do setor é com os atenta-
dos terroristas como o que atin-
giu o hotel Oberoi, o maior do
país, em Mubai, em novembro
de 2008. A crise mundial tam-
bém afetou o setor, mas mesmo
assim o ano de 2009 terminou
com crescimento de 5,6% – índi-
ce pouco satisfatório para um rit-
mosempre acima de 14% nos últi-
mos anos.

Para reverter essa desacelera-
ção o governo tomou uma série
de medidas para incentivar o tu-
rismo. Este ano, o país será a
sede dos Jogos do Common-
wealth – campeonato esportivo
que envolve os países autôno-
mos ligados ao Reino Unido. A
promoção deve atrair pelo me-
nos 100 mil visitantes.

Turismo médico. Além do es-
porte, a área médica também des-
perta a atenção dos turistas. O
turismo médico segundo mui-

tos analistas, será o próximo
combustível da economia india-
na, sucedendo a área de tecnolo-
gia da informação. A previsão é
de que possa gerar cerca de US$
2,3 bilhões por ano a partir de
2012, com 1 milhão de pacientes
estrangeiros por ano, segundo
previsão da Confederação das In-
dústrias Indianas.

O país conta com clínicas para
tratamentos em diversas áreas.
Movimentos de ioga, meditação
e filosofias indianas, que fazem
parte da cultura milenar do país,
ganham cada vez mais espaço,
com foco na qualidade de vida.

Este ano a Índia alcançará a po-
sição de 12º colocada no ranking
dos principais destinos do mun-
do, com receitas diretas e indire-

tas de US$ 118 bilhões. A partici-
pação do turismo no Produto In-
terno Bruto (PIB) deve chegar a
8,6% em 2010, segundo estudo
da WTTC. No Brasil, a participa-
ção é de 5,9%, com receita de
US$109 bilhões, segundo o mes-
mo estudo.

O turismo indiano também ga-
nhaforça graças às feiras de negó-
cios promovidas durante o ano
inteiro nas principais cidades.

A culinária aromática e colori-
da dos indianos também atrai tu-
ristas estrangeiros. Os hindus
são vegetarianos em sua maio-
ria, e é neste quesito que a culiná-
ria impressiona, com temperos
exóticos e especiarias. O leite
das sagradas vacas hindus é uma
das preferências nacionais.

ÍNDIA ESPECIAL. Cultura milenar de braços abertos para o mundo

Mukesh Chandra
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Unidade de negócios
brasileira da TCS, a maior
companhia de serviços de
TI da Índia, é a que mais
cresce no mundo

CAMILA ANAUATE/AE

‘Impostos e burocracia dificultam
investimento indiano no Brasil’

Cenário. O palácio de Taj Mahal, em Agra, na Índia, é um dos principais monumentos históricos da índia e atrai visitantes do mundo inteiro: construção empregou 22 mil pessoas

Lider. Atendentes de empresa de serviços em tecnologia
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