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Prosperidade do setor de tecnologia não se propaga para o resto do país  
 
Numa praça no centro de Nova Délhi, no meio da bagunça dos mercados e do trânsito de riquixás, 
a Índia do futuro mais parece um factóide criado por investidores estrangeiros. Sem emprego, o 
indiano Tarum passa os dias jogando sujeira nos pés de turistas incautos.  
 
Alguns metros à frente, seu parceiro de desemprego, Harminder, oferece-se para limpar os 
sapatos cheios de pó, por 10 rúpias - menos de R$ 1. Tarum e Harminder sustentam suas famílias 
numerosas sujando e limpando sapatos.  
 
A meia hora de lá, nas cidades de Gurgaon e Noida, surge enfim a Índia virtuose econômica. 
Centenas de empresas se concentram nestes vales do silício indianos, que transformaram o país 
numa potência que cresce 6% ao ano e exporta US$ 13,5 bilhões em software.  
 
A Índia brilha, mas não para todos. A vedete dos investidores internacionais, que se aproxima 
rapidamente da China e ultrapassou o Brasil na preferência do mercado financeiro, tem um 
grande desafio pela frente:  
 
espalhar para o restante do país a riqueza produzida pela tecnologia da informação (TI). 
"Tecnologia da informação é o orgulho da Índia", diz Phiroz Vandrevala, vice-presidente executivo 
da Tata Consultancy Services, líder mundial em consultoria de tecnologia. "Temos os talentos, os 
custos baixos, a boa administração e o momento certo." Distribuir a riqueza, para otimistas como 
Vandrevala, é só questão de tempo.  
 
A meta da Índia é chegar a US$ 50 bilhões em exportações de software e eletrônicos em 2008. 
Gigantes como a Infosys, que fatura quase US$ 1 bilhão, certamente devem colaborar. Mas o 
governo aposta na política industrial como motor para esse crescimento. A Índia tem 29 parques 
industriais de tecnologia, com infra-estrutura completa e isenção de impostos para empresas que 
queiram se instalar. Os parques, que se concentram em Bangalore, Hyderabad, Gurgaon e Noida, 
abrigam mais de 6,5 mil empresas, que respondem por 80% da produção de software. "Do jeito 
que estamos crescendo, 40% ao ano, exportar US$ 50 bilhões é uma meta modesta", diz Vikrant 
Saxena, consultor da Electronics and Computer Software Export Promotion Council (ESC).  
 
"É muito emocionante estar na Índia neste momento, a economia está explodindo", diz Asoke K. 
Laha, presidente da Interra Information Technologies. Laha é mais um exemplo de imigrante que 
deu certo. Nos anos 70, foi para os Estados Unidos estudar engenharia e acabou ficando por lá 20 
anos. Na década de 90, abriu o próprio negócio. A empresa, de desenvolvimento de software, 
começou a funcionar em sua casa, com três funcionários. Hoje, a Interra tem 300 funcionários em 
Nova Délhi, Calcutá, no Vale do Silício e no Japão. A empresa tem 15 grandes clientes, como a 
Universal Studios.  
 
Mas nem todos estão eufóricos. "Temos ilhas de prosperidade em um oceano de pobreza", diz 
Joseph Thachil, economista e consultor da Câmara de Comércio da Índia. "A Índia é uma prova 
cabal de que a teoria de que a riqueza vai crescer e depois se espalhar não funciona na prática." 
Mais de um terço da população indiana vive abaixo da linha de pobreza - é gente como Harminder 
e Tarum, que precisam criar "jeitinhos" para sobreviver. A renda per capita é de US$ 480, bem 
inferior à brasileira, de US$ 2.850.  
 
No país que forma 200 mil engenheiros por ano, domina a terceirização de programação de 
computadores e a exportação de software, só 2% da população têm acesso à internet e 41% são 
analfabetos. Como no Brasil, infra-estrutura é um sério problema. "Você quer conhecer a Índia 
real? Olhe para as estradas", diz Thachil. Muitas são esburacadas, com tráfego caótico de camelos 



e vacas, riquixás carregando dez pessoas, motocicletas levando famílias inteiras, caminhões 
"costurando" e todos buzinando. No setor energético, os apagões são freqüentes.  
 
Mesmo com todos os obstáculos, o potencial de crescimento dessa nação é irresistível para os 
investidores. Nos últimos 20 anos, a economia indiana cresceu em média 5,6%. Segundo o 
relatório "BRICs" (Brasil, Rússia, Índia e China), da Goldman Sachs, a Índia é o país que cresce 
mais rapidamente.  
 
Mesmo que a pobreza assuma proporções epidêmicas na nação de 1 bilhão de habitantes, a classe 
média tem 300 milhões de pessoas - que falam inglês, têm um alto nível educacional e consomem 
cada vez mais.  
 
Para distribuir a renda, o governo quer transpor a receita de sucesso do setor de TI para outras 
áreas. No setor têxtil, a Índia quer se tornar um dos principais destinos de transferência de mão-
de-obra. O governo está investindo US$ 10 bilhões em modernização e promoção comercial da 
indústria têxtil, para aumentar suas exportações de têxteis dos atuais US$ 13,5 bilhões para US$ 
50 bilhões nos próximos dez anos. O Wal-Mart, por exemplo, está em negociações para terceirizar 
grande parte de sua produção de roupas para a Índia em 2005. Segundo analistas, o gigante 
americano tem mais interesses em jogo - quer usar a terceirização como moeda de troca para 
entrar no mercado de varejo indiano, ainda fechado para estrangeiros.  
 
O governo criou dez pólos têxteis e tenta atrair investimentos estrangeiros com subsídios de 25% 
para construção das fábricas e empréstimos com juros baixos. "É mais difícil atrair investimento 
para a indústria têxtil, menos dinâmica, do que para o setor de tecnologia", diz Subodh Kumas, 
comissário de Têxteis do governo. Savinder Singh, dono da Mac Exports, já exporta US$ 25 
milhões em roupas para marcas como Wal-Mart, Speedo, Esprit e Casual Corner. "A China fabrica 
uma camisa por US$ 4 e nós, por US$ 8, mas temos vantagem em trabalhos mais especializados, 
como bordados." As jaquetas jeans bordadas que Singh vende para a marca Chico's por US$ 20 
são revendidas para os americanos por US$ 112.  
 
Remédios - O setor farmacêutico indiano é outra aposta do governo para distribuir o crescimento. 
Os laboratórios estão ganhando importância mundial e já exportam US$ 2 bilhões por ano. A 
Ranbaxy, uma das maiores fabricantes de genéricos do mundo, deve tornar-se um dos únicos 
laboratórios de países emergentes a desenvolver novos medicamentos. A empresa tem oito novas 
drogas em fase de testes. O primeiro remédio com tecnologia 100% Ranbaxy deve chegar ao 
mercado em oito anos. "Em 1993, a companhia estabeleceu duas metas: transformar-se em uma 
multinacional e descobrir novas drogas", conta Sushma Gupta, diretora da área de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Ranbaxy. Dez anos depois, a Ranbaxy fatura US$ 969 milhões, vende 
medicamentos em mais de 100 países e tem fábricas em sete nações. Em 2003, investiu US$ 7 
milhões em pesquisa.  
 
"Infelizmente, o país não é só software e farmacêuticos. Para 90% das pessoas, a Índia ainda não 
está brilhando", diz o economista Thachil. Mas vai brilhar, garantem os otimistas. "Não tenho 
dúvidas de que o nível de vida vai melhorar, de Bangalore até Bihar (o Estado mais pobre da 
Índia)", diz Laha. 
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