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Nestas férias participei de uma missão cultural com um grupo de professores da ESPM na 
Índia. Fizemos um circuito pelo qual adentramos pela costa oeste, pela mais importante cidade 
portuária, comercial e de entretenimento deste país, Mumbai (antigamente denominada 
Bombaim). 
  
De lá nos movemos para a capital do país Delhi, e a seguir para a capital do Estado do 
Rajastão – Jaipur. A partir desse ponto seguimos o que é conhecido como Triângulo Dourado: 
Agra (estado de Uttar Pradesh, em que também se visitou Fatehpur Sikri) e Khajuraho (uma 
vila, da cidade de Chhatarpur, estado de Madhya Pradesh em que também visitamos Orcha). 
  
Após o que rumamos para Varanasi (antiga Benares, e também no estado de Uttar Pradesh), 
às margens do sagrado rio Ganges. Depois foi o itinerário de retorno. 
  
Enfim, ficamos na parte norte do país, por duas semanas. Mesmo como turista (que observa 
tudo a partir de seu aquário – dado que seus contatos e observações são através dos vidros de 
um ônibus, trem e, no mais das vezes mediados pelos guias), decerto que formei impressões, 
também a partir de leitura de jornais locais. 
  
E procurei examinar indícios e informações a respeito das condições para o empreendedorismo 
naquele país comparativamente às condições existentes no Brasil. Afinal, temos que entender 
melhor como nos situamos em relação a este país que compõem o BRIC (Brasil, Rússia, Índia 
e China). E, entender qual o quadro geral para nos posicionarmos com respeito a ampliar as 
nossas chances de competir globalmente. 
  
Mesmo quem nunca foi até lá sabe que é um dos países mais populosos do mundo, com mais 
de 1,2 bilhões de pessoas. Outros dados revelam uma taxa de crescimento populacional de 
1,4% a.a., mortalidade infantil de 50,3 crianças por mil nascidos vivos; 31% da população têm 
menos de 15 anos, e cerca de 5% estão acima de 65 anos. Ou seja, um país com muitos 
jovens que necessitam de educação – em todos os sentidos, incluindo educação sanitária – e 
alguma forma de sobreviver. 
  
Quando se focaliza a renda per capita, esta fica ao redor de US$ 3.340. E os dados são 
estarrecedores: 42% vivem com menos de US$ 1,25 por dia, o que equivale a 1,5 vezes a 
população do Brasil e da Rússia juntas. 
  
Praticamente um quarto da população é analfabeta, e o acesso à educação desfavorece as 
mulheres, 35% de analfabetismo comparativamente a 18% entre os homens. E aí temos um 
entre os grandes paradoxos que encontramos na Índia: ao mesmo tempo possui o maior 
contingente de analfabetos e a maior população escolar do mundo. 
  
Uns 12% têm acesso ao ensino superior (nem quero adicionar aqui a complicação que deve ser 
em que língua(s) a educação é provida, dado que há 22 idiomas oficiais, e cada Estado pode 
escolher uma língua oficial adicional!). 
  
O governo tem se posicionado no sentido de incentivar e prover a educação básica, e pudemos 
ver muitas escolas públicas, aparentemente novas, nos vilarejos pelos quais passamos, e 
vimos muitos grupos de alunos uniformizados, indo e voltando das escolas. 
  
E, há pouco mais de uma década o governo abriu o setor educacional para a iniciativa privada. 
Sendo assim, observamos tanto por outdoors, propagandas em jornais, passando em frente a 
novos campus de universidades, faculdades e institutos nas diferentes cidades e vilas pelas 
quais passamos. 
  
E, tivemos oportunidade de visitar pelo menos dois institutos que são acreditados pelo 
governo, um deles é filiado a uma universidade, dado que oferece cursos de graduação. No 
caso do campus da universidade visitada, a Educomp - Raffles, em Greater Noida (apesar de 
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ser em outro Estado, fica na grande Delhi), esta é uma parceria entre um grupo indiano e 
outro de Cingapura. 
  
Qual seja os empreendedores indianos estão se movimentando no sentido de agarrar as 
oportunidades, quer independentemente ou por meio de parcerias locais ou internacionais. 
  
Mas nem tudo são ótimas notícias, pois houve uma escalada muito grande de faculdades de 
engenharia: o número de graduados está subindo de 6,5 milhões por ano para estimados 12 
milhões. 
  
E o grande setor empregador desses engenheiros – o setor de TI, em que há grandes 
empresas indianas de classe mundial - mostra sinais de declínio em seu crescimento e no 
número de contratações, e as perspectivas são de que caiam dos atuais dois milhões de 
contratações para um milhão no próximo ano. 
  
Olhando o aspecto da saúde pública e as condições sanitárias, realmente leva-se um choque. 
Principalmente nos trechos antigos das cidades, ou nas aglomerações nas pequenas cidades e 
vilas, percebe-se um franco contraste entre a adoção das inovações tecnológicas – celulares, 
veículos, meios de telecomunicação – e a falta de cuidados e de estrutura sanitária. 
  
Dá para imaginar o que tenham de problemas de saúde. Por outro lado o investimento 
governamental é de US$ 10 per capita por ano, e o privado é de US$ 40 por pessoa. E, 
percebe-se a opção indiana pela medicina alopática em detrimento da ayurvédica. 
  
O país tem cerca de oito milhões de médicos alopatas registrados, embora dois milhões não 
mais estejam ativos. A proporção é de um médico para cada 2000 habitantes. O número de 
enfermeiros registrados atinge 11 milhões, mas levantamento recente aponta que seis milhões 
não estariam ativos na área. 
  
O governo ampliou o número de alunos nas escolas médicas e de enfermagem (certa mágica 
de aumentar os alunos por turma), e também incentivou a abertura de centenas de novas 
escolas. Mas, lá e cá, há um desbalanceamento regional no número de escolas e de vagas, 
com uma concentração muito maior no sul do país, e menor no norte. Familiar, não? 
  
O resultado desta situação é que a Índia dispõe de centros superespecializados, oferecendo 
tratamento de qualidade com preços que atraem pessoas do mundo todo, o que tem 
incentivado o turismo médico. 
  
Pudemos observar alguns grandes hospitais nas grandes cidades, e uma profusão incrível de 
clínicas e de serviços médicos sendo oferecidos pela iniciativa privada. Mas a população não 
tem assistência médica (3% teriam seguro médico). 
  
A oferta de serviços públicos é muito insuficiente, com qualidade muito baixa, associado à falta 
de informações dos usuários, um caldo de cultura que fomenta práticas informais e até ilegais. 
  
Qual seja, há enormes desafios para o setor público, sobretudo, em educação sanitária e 
prevenção (apenas 1% do PIB seria aplicado em saúde!) e para o setor privado – ou seja, os 
empreendedores – para a oferta tanto de seguros, quando de serviços de qualidade para as 
pessoas de baixa renda. 
  
Imagino que, ao longo deste artigo você já deve estar contrastando a Índia e o Brasil. No 
cômputo geral, até aqui, parece que os empreendedores indianos somente estariam em 
desvantagem comparativa ante aos nossos empreendedores. Mas, seria isso mesmo? Como é 
o quadro geral para empreender e fazer negócios com a Índia? Deixo aqui o gancho para a 
sequência deste artigo na próxima semana. 
 
Fonte: UOL/Economia. [Portal]. Disponível em: 
<http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/colunistas/rose-mary-
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Text Box
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