
Empreender no Brasil é mais fácil do que na Índia, mas aqui se cresce mais devagar 
Rose Mary Lopes 
 
Nestas férias viajei à Índia com um grupo de professores da ESPM. Iniciamos por Mumbai 
(Bombaim), indo depois para Delhi (capital do país), Jaipur, Agra, Fatehpur Sikri, Khajuraho, 
Orcha e Varanasi (antiga Benares). 
  
Com base nas impressões e informações coletadas faço algumas considerações, sobretudo a 
respeito de fatores que afetam a mão de obra deste país e os enormes contrastes e desafios 
para os que empreendem. 
  
O posicionamento do Brasil e Índia no relatório Doing Business 2013 os coloca muito próximos 
– Brasil na posição 130 e a Índia na posição 132. Mas parece que há diferenças abissais! 
  
Com uma população de 1,2 bilhões de pessoas e renda per capita de US $ 3.420, 42% vivem 
com menos de US $ 1,25 por dia. Praticamente um quarto da população é analfabeta. Ou seja, 
há excesso de pessoas desqualificadas. Contudo, isto representa a possibilidade de concorrer 
em setores intensivos de mão de obra, com custos muito baixos. 
  
Cerca de 8% da população economicamente ativa é formalmente contratada (por iniciativa 
privada e governo). Com tão pouca formalização, pode-se imaginar que, para a maioria, a 
alternativa é se virar. Assim, empreendem por necessidade, nas áreas rurais (agricultura de 
subsistência), e nas cidades e vilas, sobretudo no comércio varejista e nos serviços. 
  
Colocam um pano ou plástico no chão, estendem as poucas mercadorias, ou espalham os 
poucos instrumentos de trabalho. Não os chamaria de fato de empreendedores: são pessoas 
que se viram para afugentar a miséria. 
  
Reclamamos no Brasil de que as leis trabalhistas desfavorecem bastante a vida dos pequenos 
empreendedores. Naquele país, parece ser ainda pior: são muito complexas (mais de 60) e 
rigorosas. Há dificuldade para poder demitir. Se o empreendedor tiver uma indústria com mais 
de 100 empregados, e necessitar fechar a operação, terá que ser autorizado pelo governo. 
  
Quanto à educação: observa-se um paradoxo. O país possui o maior contingente de 
analfabetos e também a maior população escolar do mundo. Há diversos esforços 
governamentais para superar este imenso passivo. Ex.: há mais de uma década abriu o setor 
para a iniciativa privada. Aí, os empreendedores agarraram a oportunidade, notando-se 
grande crescimento na oferta em todos os níveis de educação, e até parcerias entre 
empreendedores indianos e estrangeiros, sobretudo no nível superior. 
  
Assim, existe oferta de pessoas educadas, o que facilita a criação de empresas de tecnologia, 
tanto por empreendedores indianos quanto por estrangeiros. Destacam-se os setores: de 
telecomunicações, de tecnologia da informação, serviços financeiros e de seguros, e negócios 
de forma geral. 
  
Há zonas econômicas especiais e regiões que produzem hardware eletrônico, softwares e 
produtos farmacêuticos. Isto tudo tem atraído desde serviços de call-centers até centros de 
pesquisa (o da GE Healthcare, em Bangalore, teria mais de 2000 mil profissionais de nível 
técnico superior). Há previsão de que, a partir deste ano, já sobrarão engenheiros formados na 
Índia, ao passo que temos falta deles no Brasil! 
  
Outros grandes obstáculos são a falta de higiene e de saúde pública. Parece que o governo 
está ciente destes problemas e tem procurado estimular os governos a agir, com diferentes 
graus de sucesso. O Estado do Rajastão é muito mais limpo e emprega muitas mulheres na 
limpeza urbana. Em outros, o lixo e a sujeira dominam. 
  
Apesar disto e de todas as diferenças de religião, de castas e subcastas, da diversidade de 
línguas, e dos potenciais conflitos (percebidos pelas medidas de segurança e eterna vigilância), 
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o setor de turismo se mostra muito dinâmico: já atingiram 6,29 milhão de turistas 
internacionais, em 2011. Mais que o Brasil!. 
  
Os turistas internos já chegaram a 740 milhões (2010). O setor hoteleiro já cresceu em oferta 
e melhorou a qualidade, mas os empreendedores ainda têm desafios à frente: taxas de "luxo" 
cobradas sobre as diárias (variam de 5 a 12,5%), custo e dificuldade de aquisição de terrenos 
e o périplo para obter autorização para o projeto de um hotel: representam quase 65 
aprovações, licenças e alvarás para poder obter autorização para o projeto de um hotel. 
  
Nas duas últimas décadas, observam-se diversos esforços governamentais para que o país 
atraia investimento estrangeiro (US $ 47 bilhões no ano fiscal 2011-2012). Há vários outros 
setores muito dinâmicos: construção civil, transportes, comércio que tem atraído 
empreendedores locais bem como do exterior. 
  
Mesmo sem aprofundar mais nesta comparação, parece que o Brasil e nossos empreendedores 
têm condições competitivas muito melhores do que os indianos -- portanto, deveríamos estar 
crescendo muito mais do que eles. Contudo, a Índia também oferece oportunidades para os 
que desejarem enfrentar todas as dificuldades para operar juntamente com os 
empreendedores de lá. 
 
Fonte: UOL/Economia. [Portal]. Disponível em: 
<http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/colunistas/rose-mary-
lopes/2013/03/01/condicoes-para-empreender-no-brasil-sao-melhores-do-que-na-
india-mas-crescimento-e-menor-aqui.htm>. Acesso em: 4 mar. 2013. 
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