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Até 2010, o varejo organizado da Índia pode chegar a R$ 23 bilhões. Isso é grande o bastante 
para atrair a atenção do capital estrangeiro. A americana Wal-Mart está de olho, mas seu notório 
envolvimento na campanha para abrir o varejo indiano aos estrangeiros pode não ser útil: para 
alguns, ela representa tudo o que a esquerda indiana se opõe.  
 
H. Mahadevan, por exemplo, do All-India Trade Union Congress, a chama de "uma das dez piores 
corporações do mundo", e se opõe ao investimento estrangeiro direto sob a justificativa de que "o 
conceito ocidental de maximizar a produção e minimizar a mão-de-obra não é adequado à Índia".  
 
Aqueles que são a favor do investimento estrangeiro direto argumentam que ele pode gerar 
empregos. Ajay Dua, um experiente servidor público do Ministério do Comércio e da Indústria, diz 
que cada emprego direto no varejo cria outro "de apoio". Além disso, há empregos que seriam 
criados entre os fornecedores em setores como o de processamento de alimentos. Segundo o 
ministério, o processamento de alimentos na Índia agrega apenas 7% ao valor da produção 
agrícola, em comparação a mais de 40% na China e 60% na Tailândia.  
 
Essa é uma área que Manmohan Singh, o primeiro ministro indiano, classifica como promissora 
para empregos, mas onde "ainda mal arranhamos a superfície". Cerca de 100 milhões de indianos 
se juntarão ao mercado de trabalho na próxima década e há uma grande preocupação de que, 
apesar das altas taxas de crescimento, o nível de emprego continue estagnado, em parte por 
causa da incapacidade das empresas que usam muita mão-de-obra, como as do setor de 
processamento de alimentos, de decolarem.  
 
Um relatório da Wal-Mart, na mesa de Dua, aponta para a experiência da Tailândia, que abriu-se 
a grupos varejistas estrangeiros após a crise asiática de 1997. No curto prazo, "a entrada dos 
concorrentes estrangeiros em uma economia em recessão afetou de maneira adversa todos os 
segmentos: atacadistas, fabricantes e varejistas domésticos". Mas também houve benefícios. A 
invasão estrangeira levou ao desenvolvimento de um mercado varejista organizado (que agora 
representa 20% do mercado tailandês); os produtores tiveram que ficar mais eficientes; os 
varejistas estrangeiros começaram a comprar mais produtos tailandeses.  
 
A Wal-Mart diz que o mesmo aconteceria na Índia. No momento, ela possui 120 pessoas em 
Bangalore, comprando cerca de dez categorias de produtos indianos para suas lojas (roupas, 
tecidos, sapatos, malas de couro, artigos de papelaria etc). Se ela tivesse pontos de venda na 
Índia, sua procura por esses produtos naturalmente aumentaria. Na China, a Wal-Mart responde 
por quase 10% de todas as exportações aos EUA.  
 
Beth Keck, da Wal-Mart, não tenta minimizar o entusiasmo de sua empresa na campanha que 
vem ela fazendo pela abertura do mercado indiano, argumentando que dificilmente a companhia 
conseguiria manter suas ambições em segredo. E está havendo progressos. Em janeiro, pouco 
antes do Fórum Econômico Mundial em Davos, onde a Índia montou uma blitz de relações 
públicas, o governo abrandou as regras sobre os investimentos estrangeiros diretos. As empresas 
estrangeiras receberam permissão para controlar até 51% de pontos de venda "de uma única 
marca", como shopping centers que vendem celulares da Nokia ou tênis da Nike.  
 
Em Davos, Nath disse que as marcas individuais "multiprodutos" - como, por exemplo, vários 
produtos com a marca de um supermercado - também receberão permissão para investir. O 
governo também facilitou os investimentos para os grupos atacadistas estrangeiros.  
 
A Wal-Mart considera a decisão da "marca única" como um grande passo adiante. Pessoas que 
alegam conhecer o processo por dentro sugerem que as licenças serão concedidas de maneira 
branda.  



 
Muitos, porém, acham que o governo será forçado a abrir o mercado quando varejistas gigantes 
começarem a chegar. Dua concorda. "Se você vai ter um varejo organizado, é preciso haver 
competição." A indiana Reliance acredita que conseguirá competir mesmo sem uma barreira ao 
capital estrangeiro.  
 
Mas outro varejista indiano, Pantaloon, é contra a entrada dos estrangeiros. "Por quê a pressa?", 
pergunta Kishore Biyani, que comanda mais de 100 lojas. Se as regras fossem relaxadas agora, 
ele afirma, a Índia não atrairia mais que US$ 2 bilhões a US$ 3 bilhões em investimento 
estrangeiro. Se o país esperar alguns anos, isso poderá crescer para US$ 15 bilhões a US$ 20 
bilhões, diz.  
 
Seja quando for, as lojas estrangeiras ainda terão de pensar muito sobre como atrair os indianos. 
Os calçados servem de exemplo. Harsh Bahadur, presidente da Metro em Bangalore, lembra como 
ele percebeu que a maioria dos modelos era inadequada aos clientes: funcionários de empresas 
da área de serviços estavam trocando sandálias por sapatos e meias pela primeira vez. Os 
sapatos tradicionais, de ponta fina e com cordões, eram apertados demais. Ele lançou, então, 
calçados de bico largo.  
 
Arvid Singhal, da consultoria Technopak, diz que a maioria das varejistas estrangeiras abordam a 
Índia da maneira "clássica" - "Deixe os indianos mudar". Os indianos vão mudar, diz ele e "talvez 
em 20 anos toda a Índia esteja freqüentando hipermercados". Mas, até lá, uma mulher vai 
preferir comprar seu sari na lojinha apertada que ela sempre freqüentou. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 


