
Índia, última fronteira do varejo global, está se abrindo 
The Economist 
 
"Por que os indianos são melhores no críquete do que no futebol?", pergunta Dilip Modi, 
presidente da Spice Communications, uma companhia de telefonia móvel da Índia. Porque, brinca 
ele, toda vez que você lhe dá um corner (um escanteio, em linguagem esportiva, ou uma espécie 
de balcão para vender algum produto), ele abre uma loja. A Índia, segundo um estudo publicado 
no ano passado, possui a maior densidade de lojas comerciais entre todos os países do mundo - 
mais de 15 milhões, em comparação a 900 mil nos Estados Unidos, onde o mercado é, em termos 
de valor, 13 vezes maior. Na Índia, o setor varejista é o que mais cria empregos depois da 
agricultura, respondendo por 6% a 7% da taxa de emprego e por 10% do PIB.  
 
Ele também é protegido da concorrência estrangeira por leis que, apesar de um certo relaxamento 
recente, ainda impedem os investimentos estrangeiros diretos na maior parte do setor. Mas 
empresas estrangeiras como a Wal-Mart, o maior grupo varejista do mundo, e suas concorrentes 
britânica e francesa, Tesco e Carrefour, gostam da aparência da aquecida economia indiana e do 
crescimento acelerado de sua classe média, e estão batendo na porta. Há muitas vozes na Índia 
afirmando que ela deveria continuar fechada, caso contrário a entrada das grandes redes 
estrangeiras de supermercados poderá representar o fechamento de milhões de pequenas lojas.  
 
Mas o governo, uma coalisão liderada pelo Congress Party (Partido do Congresso), está 
comprometido com um processo de desregulamentação e abertura da economia indiana que já 
dura 15 anos. A permissão ou não dos investimentos estrangeiros diretos no setor varejista 
tornou-se um teste à habilidade do Congresso em fazer reformas difíceis mesmo com oposição, 
especialmente dos partidos comunistas, de cujos votos o governo depende para a sua maioria 
parlamentar.  
 
No entanto, a discussão sobre os investimentos estrangeiros diretos é apenas uma parte de um 
debate mais amplo. Kamal Nath, ministro do Comércio, a descreve de maneira sucinta: "os 
grandes contra os pequenos". Toda uma série de impedimentos - legais, de infraestrutura, 
culturais e até mesmo educacionais - têm inibido o crescimento na Índia de um setor de varejo 
organizado em grande escala. Mas uma série de companhias está agora enfrentando o desafio. Ao 
fazerem isso, elas estão construindo um novo lobby protecionista contra os investimentos 
estrangeiros diretos. Mas elas também estão fortalecendo os argumentos a seu favor, a partir 
daqueles temerosos com o surgimento de um cartel doméstico.  
 
Apenas 4% dos estabelecimentos comerciais da Índia ocupam espaços de mais de 46 metros 
quadrados. Até mesmo em Nova Delhi, alguns shopping centers mais luxuosos, como o Khan 
Market, são um aglomerado de pequenas lojas. Nas mercearias, garotos empoleiram-se 
precariamente em escadas com jarros nas mãos. Nas livrarias, pessoas folheando livros se 
espremem umas contra as outras nas fileiras abarrotadas entre as estantes. Algumas das lojas de 
roupas mais sofisticadas se encontram depois de escadarias estreitas.  
 
A maioria das lojas indianas pertencem ao que é conhecido, muito adequadamente, como "setor 
não-organizado" - pequenas lojas familiares que sobrevivem do trabalho não remunerado e, 
freqüentemente são um território livre para uma pequena baia. O varejo "organizado" responde 
por apenas 2% a 3% do comércio nacional, e desse, 96% está nas dez maiores cidades e 86% 
nas seis maiores. No entanto, o varejo organizado está crescendo de 18% a 20% ao ano e 
inspirando uma febre de incorporações imobiliárias. Shopping centers estão surgindo em todas as 
grandes cidades: cerca de 450 estão em vários estágios de construção.  
A Índia, segundo um estudo de 2005, possui a maior densidade de lojas comerciais entre todos os 
países do mundo. 
 
Algumas redes varejistas já possuem um alcance nacional. A Pantaloon, por exemplo, que 
começou a operar em 1987 como "a primeira marca de calças formais da Índia", emprega 12 mil 



pessoas em mais de 100 lojas Pantaloon e outras, como os hipermercados "Big Bazaar" e os 
supermercados "Food Bazaar". Kishore Biyani, seu presidente, acredita que "está no negócio 
certo, no país certo, no momento certo".  
 
A empresa pretende ampliar suas lojas de 3 metros quadrados para 10 metros quadrados até o 
fim do ano que vem. Seu site na internet, http://www.pantaloon.com/html/index_corp2.asp, 
alardeia que ela vai se tornar a "Godzilla" do varejo indiano.  
 
No entanto, outro monstro está se agitando. A Reliance Industries, uma gigante petrolífera, 
petroquímica e têxtil, e a maior companhia privada da Índia, tem planos surpreendentemente 
grandes para o varejo. Tão grandes, na verdade, que Biyani acredita que eles não são fisicamente 
possíveis.  
 
Fontes do setor afirmam que os projetos envolvem investimentos de 100 bilhões de rúpias (US$ 
2,2 bilhões) em 1,5 mil a 1,8 mil supermercados e hipermercados, que empregariam de 400 mil a 
500 mil pessoas, com 60 centros de fornecimento, alguns com aeroportos particulares, 
estrategicamente dispostos pelo país; tudo isso nos próximos dois anos.  
 
Os produtos irão de alimentos e roupas a artigos eletrônicos. Isso só para começar: em particular, 
a companhia fala em mil hipermercados e 2 mil supermercados em quatro anos.  
 
Porta-vozes da Reliance parecem não se preocupar com o tamanho da empreitada. Mesmo assim, 
os obstáculos que qualquer companhia varejista organizada enfrenta são imensos. Conforme 
afirma Biyani, "estamos acostumados a trabalhar sob a desigualdade".  
 
Se as portas se abrirem totalmente para a competição estrangeira, essa experiência será um 
consolo na vantagem competitiva. 
 

 
 

 
 
Leia Mais 
 
Consumo privado responde por 64% da economia indiana  
The Economist 
 
Se as dificuldades que os comerciantes organizados enfrentam na Índia são enormes, então as 
possíveis recompensas devem ser ainda maiores pelo fato do país estar atraindo um interesse 
doméstico e estrangeiro tão grande. Isso é parte do grande aumento da autoconfiança econômica 



em casa, reforçada por um período diante dos holofotes internacionais. O país está engajado em 
uma prolongada festa de apresentação, em que o mundo finalmente está percebendo o seu 
tamanho, suas conquistas e seu potencial.  
 
A economia é uma das que mais crescem no mundo, com o PIB se expandindo a uma taxa anual 
de cerca de 7,5% nos últimos três anos. Uma população jovem, uma relação de dependência em 
queda e o aumento da taxa de poupança levam até mesmo as previsões econômicas mais sóbrias 
a esperar uma taxa média de crescimento de 6% ou mais nas próximas décadas. Os mais 
otimistas acreditam que 8% é uma taxa que pode ser sustentada, e até mesmo melhorada.  
 
Além disso, do ponto de vista do comércio varejista, o crescimento da Índia tem um atrativo 
especial: muito desse crescimento vem de um crescimento dos gastos privados. Conforme 
observou Stephen Roach, um economista do Morgan Stanley, o consumo privado responde por 
uma grande parcela da economia Indiana: 64%. Isso é mais do que na Europa (58%), Japão 
(55%) e, especialmente, China (42%). Roach afirma que a transição da Índia para um caminho 
de crescimento elevado "é em grande parte resultado natural do consumismo emergente de uma 
das populações mais jovens do mundo". 
 
A Índia ainda é, é claro, um país pobre. Somente um em cada 50 lares possui cartão de crédito; 
somente um em cada seis tem geladeira. Como na China há cerca de 15 anos, tais medidas não 
são vistas como um impedimento, e sim como um indicador do enorme potencial do mercado do 
país. Como estimativa do tamanho da classe média Indiana, o número de 300 milhões de pessoas 
usado por um impressionado George W. Bush, em sua visita ao país no mês passado, acabou 
pegando. Mas isso incluiria todos os lares com uma renda superior a US$ 2 mil por ano a preços 
de 2001-2002. Uma definição mais restrita usada pelo National Council of Applied Economic 
Research, um centro de estudos de Nova Delhi, coloca a renda em US$ 4,4 mil, o que deixa uma 
classe consumidora de apenas 58 milhões de pessoas.  
 
Como as famílias têm em media 5,4 membros, o número de 58 milhões provavelmente está mais 
perto da marca enquanto medida daqueles que de fato possuem um poder de compra sem 
restrições. Mas mesmo assim, o mercado varejista é grande e está crescendo rapidamente. A 
Technopak, que estimou seu tamanho total em cerca de US$ 200 bilhões em 2004, acredita que 
ele atingirá US$ 275 bilhões até 2010, com a parcela das companhias varejistas organizadas 
aumentando para 9%, ou US$ 23 bilhões, implicando em uma taxa anual de crescimento de 25% 
a 30%. 
 
 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 
 


