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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 

Os Cadernos CEDEC têm como objetivo a divulgação dos resultados das pesquisas e 

reflexões desenvolvidas na instituição. 

O CEDEC é um centro de pesquisa, reflexão e ação. Como associação civil sem fins 

lucrativos e econômicos, reúne intelectuais e pesquisadores diferenciados no tocante à 

formação e às posições teóricas e político-partidárias. Fundado em 1976, com sede em São 

Paulo, o CEDEC dedica-se ao estudo de problemas da realidade brasileira nas suas dimensões 

locais e internacionais e à sua vocação de espaço plural de debates. Em ambos os casos o foco 

incide sobre alguns temas centrais: os direitos e a justiça social, a constituição e consolidação 

da cidadania, as instituições e as práticas democráticas, as políticas públicas vistas da 

perspectiva do seu caráter público, as relações internacionais e a integração regional. 

Suas atividades incluem projetos de pesquisa, seminários, encontros e workshops, uma 

linha de publicações em que se destaca a revista Lua Nova, e a promoção de eventos em 

conjunto com fundações culturais, órgãos públicos como o Memorial da América Latina, e 

centros de pesquisa e universidades como a USP, com a qual mantém convênio de cooperação. 

O desenvolvimento desse conjunto de atividades consoante os seus compromissos de 

origem com a cidadania, a democracia e a esfera pública confere ao CEDEC um perfil 

institucional que o qualifica como interlocutor de múltiplos segmentos da sociedade, de setores 

da administração pública em todos os níveis, de parlamentares e dirigentes políticos, do mundo 

acadêmico e da comunidade científica. 
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RESUMO 
 
 
 
 
 
 

Resultado parcial Projeto Temático “Reestruturação econômica mundial e reformas 

liberalizantes nos países em desenvolvimento”, coordenado pelo autor, o texto presente é o 

primeiro dos estudos de caso previstos no desenho da referida investigação. Partindo da análise de 

alguns elementos distintivos da organização econômica da Índia independente, o estudo explora, 

em seguida, as condições que levaram, no início da década de 1990, à adoção nesse país do 

programa de reforma econômica. Chamando a atenção para o pragmatismo que tem marcado a 

condução do processo na Índia, o trabalho se encerra com uma indagação sobre a eventual 

emergência nesse país de um novo padrão de desenvolvimento.  
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1. ESTADO E ECONOMIA: PARTICULARIDADES DO PADRÃO 
INDIANO DE DESENVOLVIMENTO 

“The objective aimed at should be maximum production, equitable distribution and no 
unemployment. With India’s vast population this cannot be achieved by having big industry only, or 
cottage industry only.  

... it seems essential to have both big industries and cottage industries in India and to plan them in 
such a way as to avoid conflict. Big industry must be encouraged and developed as rapidly as 
possible, but the type of industry thus encouraged should be chosen with care. It should be heavy 
and basic industry, which is the foundation of a nation’s economic strength and on which other 
industries can gradually be built up. The development of electric power is the prerequisite for 
industrial growth. Machine-making, shipbuilding, chemicals, locomotives, automobiles and the like 
should follow. All these, and others like them, are wealth-producing industries and work-producing 
industries which do not create unemployment elsewhere. Lighter industries should not be 
encouraged to begin with, partly because the capital at our disposal is limited and required for 
heavy industry, partly because they are likely to come into conflict with cottage industries and thus 
create unemployment.”   1 

No afã de construir as bases de uma economia moderna e vigorosa o Estado indiano 

ergueu barreiras tarifárias e não tarifárias para defender o produtor interno; estimulou o 

desenvolvimento de ramos de atividade selecionados através da abertura de linhas especiais de 

crédito e da concessão de subsídios, investiu pesadamente em obras de infra-estrutura, implantou 

setores industriais novos mediante a criação de empresas públicas, e buscou coordenar essas 

iniciativas como partes de um projeto coerente de transformação socioeconômica de grande 

envergadura.  

Esses atributos, porém, são genéricos. Ao agir assim, o Estado indiano não se distingue de 

nenhum dos demais Estados contemplados no presente estudo – nem, aliás, de qualquer outro 

Estado desenvolvimentista.2 Mas na Índia o Estado fez muito mais. Ou, se preferirem, fez tudo 

isso de maneira muito peculiar. No que vem a seguir, nossa atenção estará concentrada nesses 

aspectos da trajetória indiana que a particularizam.  

Alguns deles já se anunciam claramente nas palavras de Jawaharlal Nehru, arquiteto maior 

desse Estado, sob a forma de três imperativos: 1) prioridade absoluta à indústria pesada; 2) defesa 

da pequena produção artesanal como forma de ampliar a oferta de empregos; 3) planejamento. A 

esses, devemos agregar mais dois: 4) propriedade e/ou controle estatal dos setores estratégicos, e 

5) espaço restrito reservado ao capital estrangeiro. Todos, como logo veremos, profundamente 

                     
1 J. Nehru, carta, 1939. Norman, 1965. Apud Nayar, 2001, pp. 69-70. 
2 Uso o termo em sentido neutro para me referir a todo Estado que faz uso dos instrumentos de política econômica 
para alterar as condições de funcionamento dos mercados e impulsionar o processo de desenvolvimento 
econômico. Para uma definição diversa, que toma por base os atributos que capacitariam o Estado a desempenhar 
adequadamente aquela tarefa, cf. Evans, 1989.  
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enraizados na experiência do povo indiano sob o Império Britânico e em sua luta para libertar-se 

desse jugo.  

1.1. Planejamento e Democracia 

Invertendo a ordem da enumeração, tomemos para começar a exigência de dirigir o 

processo de transformação econômica pelos ditames de um plano rigorosamente concebido. Em 

meados da década de 1940 essa idéia não parecia esdrúxula. Pelo contrário, sob o efeito cruzado 

da grande depressão, do sucesso espetacular da industrialização soviética e da experiência da 

economia de guerra, logo a seguir, a idéia do planejamento econômico difundira-se por todo o 

mundo. Em vários países, contudo, o Brasil inclusive, ela provocou reações desencontradas, tendo 

sido atacada vigorosamente pelos defensores do liberalismo livre-cambista. Não assim na Índia. 

Na esteira de um movimento de massas que empolgou a nação e impactou a opinião pública 

esclarecida nos mais distantes rincões do planeta, às vésperas da  independência a questão que se 

punha para os atores políticos e econômicos indianos não era a de adotar ou não o planejamento, 

mas a de que direção lhe dar. 3  

A criação, no Partido do Congresso – organização velha de mais de meio século que 

dirigiu o movimento antiimperialista na Índia – do Comitê Nacional de Planejamento, em 1938, e 

o fato de sua presidência ter sido exercida pelo próprio Nehru, são expressões desse consenso. 

Outra manifestação, tão ou mais significativa, do mesmo, é o endosso que os grandes empresários 

indianos deram à tese quando apresentaram seus pontos de vistas próprios sobre a dimensão 

econômica do futuro Estado Nacional no documento programático conhecido como Plano de 

Bombaim, de 1945, onde se encontram formulações tão “avançadas” como a que se lê a seguir: 

“No economic development of the kind proposed by us would be feasible except on the basis of a 
central directing authority, and further that in the initial stages of the plan rigorous measures of 
State control would be required to prevent an inequitable distribution of the financial burdens 
involved in it. An enlargement of the positive as well as preventive functions of the State is essential 
to only large-scale economic planning. This is inherent in the idea of planning and its implications 
must be fully admitted.”4  

Quando empresários assim se pronunciavam, eles tinham em vista a projeção futura de 

seus interesses, mas também o estoque de experiências acumuladas na última fase do governo 

colonial. Com efeito, durante a guerra as autoridades britânicas lançaram-se em uma política de 

estrito controle da atividade econômica na Índia, e alimentaram a idéia de planejamento através 

dos estudos desenvolvidos em inúmeras comissões, com participação destacada de homens de 

                     
3 Cf. Patnaik, 1998, pp. 159-192. 
4 Thakurdas, 1945. Apud. Nayar, 1989, p. 165.  
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negócios indianos, com o fim específico de formular propostas para a transformação econômica 

do país na realidade que se abriria com o final da guerra. De acordo com Hanson, autor de um 

estudo clássico sobre o planejamento indiano, esses antecedentes foram tão marcantes que seria vã 

a tentativa de encontrar “algum objetivo fundamental ou métodos dos planos qüinqüenais dos 

anos 50 que não estivessem prefigurados nesse notável produto documental dos últimos dias do 

domínio britânico”.5  

Iniciada formalmente em 1951, com a aprovação do I Plano Qüinqüenal de 

Desenvolvimento, a experiência indiana de planejamento econômico é uma das mais longas e 

mais refletidas de que se tem notícia6. Até a década de 1990, quando têm início as reformas 

neoliberais, foram ao todo sete planos. Desses, o segundo e o terceiro são de importância especial, 

por sua abrangência, por sua ambição, pelas expectativas que despertaram. Os economistas se 

dividem na avaliação desses experimentos, mas não vamos acompanhá-los nesse debate. No 

momento, devemos é chamar a atenção do leitor para três aspectos externos aos planos 

propriamente ditos, mas indispensáveis à inteligência de seu significado.  

O primeiro tem a ver com o enorme investimento intelectual aplicado na atividade de 

planejamento na Índia, e a sua originalidade. País gigantesco e incrivelmente díspar, que rompia 

os vínculos com o passado colonial de forma pacífica em clara opção pela democracia, o futuro 

econômico da Índia foi visto, desde o início, como um desafio transcendente, de alcance universal. 

Não surpreende, assim, que logo depois da independência o país tenha se convertido em um 

verdadeiro laboratório para o que havia de mais avançado na inteligência econômica da época. A 

simples relação dos visitantes ilustres recebidos pelo Instituto Indiano de Estatística – casa de 

Mahalanobis, pai intelectual do II Plano – no início dos anos 50 é reveladora. Nela constam os 

nomes de Oscar Lange, Ragnar Frisch, Charles Bettelheim, Jan Tinbergen, Nicholas Kaldor, 

Kenneth Galbraith, Paul Baran, Richard Goodwin, além de uma delegação completa de 

especialistas do GOSPLAN, o órgão central do planejamento soviético7. Esse movimento de 

economistas notáveis envolveu outros centros na Índia, e se estendeu até os primeiros anos da 

década seguinte. Eles não vinham para ensinar. A interação que mantinham com seus pares 

indianos tinha mão dupla. No dizer de um observador participante, 

“The rise of development economics in the fifties as a serious sub-discipline of economics … 
coincided with the formulation of India’s first three plans … Dominant ideas of contemporary 
development economics influenced the logic of India’s plans, and correspondingly, development 

                     
5 O autor se refere ao documento intitulado “Second Report on Reconstruction Planning”, publicado em 1945 pelo 
Planning and Development Department, criado no ano anterior. Cf. Hanson, A. H., 1966, p 38. Sobre o tema, cf. 
também, Tomlinson, 1979, pp. 98 e segs. 
6 Cf. Chakravarty, 1987, p. 14.  
7 Cf. Byres. “Introduction…”, 1998, p. 45.  
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theory was for a while greatly influenced by the Indian case.”8      

O segundo diz respeito ao papel desempenhado pelo planejamento na operação do Estado 

indiano. Podemos formar uma idéia de sua centralidade se atentarmos para a competência, a 

composição, e o modo de funcionamento do organismo que coordenava todo o processo, bem 

assim como suas relações com as outras unidades do aparelho governamental. Criada em 1950, 

para funcionar como órgão consultivo, entre outras atribuições, cabia à Comissão de Planejamento 

(Planning Commission) formular o plano de desenvolvimento; programar os recursos necessários 

à conclusão de cada estágio de sua execução; definir os equipamentos requeridos para o mesmo 

fim; avaliar os avanços obtidos, identificar problemas e propor soluções9. Formalmente, a 

Comissão de Planejamento produzia recomendações; a prerrogativa de decidir era do Gabinete. 

Na realidade ela desempenhou função diferente. Não por acidente. Presidida por Nehru – 

originalmente o único ministro entre seus membros –, no decorrer do tempo sua composição foi 

gradualmente ampliada, e ela passou a contar com inúmeros membros do Gabinete, entre os quais 

o ministro das Finanças. E a superposição de papéis não terminava aí: desde o início o secretário 

do Gabinete respondia também pela secretaria da Comissão10. Nenhum deles estava ali para fazer 

figura. Como nos relata Hanson, autor no qual estamos nos apoiando para fazer esta descrição, 

“The Commission meets at least twice a week..., and when there is an emergency or when the 
pressure of business is considerable it meets daily. Although the attendance of minister members is 
of necessity irregular and that of the Prime Minister confined to those meetings where important 
decisions are to be taken, the non-ministerial members spend considerable time in formal 
discussions. Normally the Deputy Chairman presides, and only in the event of his being absent 
from Delhi or otherwise unavailable during an emergency would a meeting be held without him.”11 

Apoiada em estrutura divisional complexa, ativada por corpo técnico altamente 

qualificado, composto de funcionários recrutados na elite do serviço público, a Comissão de 

Planejamento mantinha relações diretas com os ministérios, no âmbito dos quais fazia-se 

representar em comitês assessores e institutos de pesquisa. Sua ascendência era tal que, em dado 

momento, foi estabelecida a regra geral obrigando os membros de Gabinete a submeterem à 

apreciação da Comissão qualquer projeto de política de maior significado econômico. À luz 

desses elementos, cremos não ser exagerado concluir que – até a reforma realizada pelo sucessor 

de Nehru, em meados de 196412 – a Comissão de Planejamento foi núcleo duro do aparelho 

                     
8 Chakravarty, 1987, p. 4.  
9 Cf. Hanson, A. H., op. cit., pp. 50-1. 
10 Frankel, 2005, p. 113.  
11 Hanson, A. H., op. cit., p 56.  
12 Entre as mudanças introduzidas pelo primeiro-ministro Lal Bahadur Shastri estavam a dissociação das Secretarias 
do Gabinete e da Comissão, e o fim do privilégio que os funcionários desta gozavam de manter os seus cargos por 
prazo indefinido. Cf. Frankel, op. cit., p. 251.  
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econômico do Estado indiano.   

O que não significa dizer que reunisse poderes absolutos. No âmbito mesmo do Executivo 

a implementação de suas diretivas era afetada pelas decisões de um organismo que ganharia peso 

crescente no decurso do tempo: o Conselho Nacional de Desenvolvimento, colégio onde se 

reuniam os ministros chefes dos estados da federação, cujo empenho era essencial à efetivação de 

grande parte das políticas definidas pela autoridade central.   

O Lok Sabha era outro obstáculo incômodo no caminho do planejamento. Dada a folgada 

maioria desfrutada pelo Partido do Congresso, o Parlamento não era sede de contestações abertas. 

Contudo, mesmo nesse período, o governo perdia por vezes o controle do processo legislativo. 

Exemplo disso temos na pesada derrota infligida a Nehru pela ala conservadora de seu partido ao 

aprovar a décima sétima Emenda à Constituição, estabelecendo que a indenização dos bens 

desapropriados para fins de reforma agrária teria que ser feita a preços de mercado. Seis anos mais 

tarde, decisão da Corte Suprema sobre questão referida a esta emenda invertia a tendência de 

desenvolvimento constitucional indiano desde 1950 e feria de morte a proposta de reforma 

agrária, que era uma das peças axiais do plano.13 

Esta última observação nos remete ao terceiro dos aspectos que gostaríamos de destacar: o 

fato de o planejamento na Índia ter se desenvolvido sob um regime político liberal-democrático. 

Veremos algumas de suas implicações em outras partes deste estudo. Por ora, devemos chamar a 

atenção para o que esse fato tem de inusitado: a combinação de planejamento e democracia 

política está ausente em todos os outros casos nacionais considerados; o México poderia ser tido 

como um desmentido a esta afirmativa, mas lá o planejamento nunca foi tão abrangente, e a 

“democracia mexicana”, até muito recentemente, era um eufemismo.Devemos agregar, ainda, o 

seguinte comentário.  

Democracia liberal. Aqui, como em outros lugares, o presente se une ao passado por 

muitas rotas. Uma delas é óbvia. Além de instituições e práticas econômicas, a sociedade indiana 

incorporou do colonizador britânico valores e modelos de organização social e política. Não é 

estranho que as primeiras tentativas de afirmação de identidade nacional própria na Índia tenham 

sido feitas no idioma do liberalismo. Esse era o quadro mental em que se moviam Gokale e os 

demais fundadores do Indian National Congress, em 1885. Por muito tempo, a postura moderada 

– ou conservadora – que eles partilhavam com as camadas intelectualizadas urbanas se viu 

reforçada pela política de incorporação gradual que o Império britânico passou a adotar a partir da 

aprovação da lei que permitiu ao governo da Índia introduzir o princípio eletivo na formação do 

                     
13 Id., ibid., pp. 224 e 440.  
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Conselho Legislativo Central (o Indian Council Act, de 1892). Princípio que foi ampliado em 

sucessivas reformas que acabariam por levar o Partido do Congresso ao governo de oito 

províncias. 

O liberalismo conservador, porém, não foi a única política do nacionalismo indiano. 

Enquanto predominou, este foi um fenômeno predominantemente cultural, com reflexos políticos 

muito tímidos.  Na dobra do século, o surgimento da tendência radical do Congresso liderada por 

Tilak já anunciava o novo. Mas, o que muda verdadeiramente o cenário é a chegada de Gandhi à 

Índia, em 1915, e sua infatigável militância. Generalizando as lições acumuladas em seus vinte 

anos de exílio na África do Sul, Gandhi estabeleceu-se em Gujarat, e de lá tomou a frente de um 

amplo movimento cujos traços distintivos eram o forte poder de interpelação exercido sobre as 

massas camponesas e a técnica da satyagraha, método não violento de desobediência civil com 

profundas raízes na herança cultural indiana14. Poucos anos depois, Gandhi consagrava-se como a 

figura dominante no Partido do Congresso, e convertia a independência em uma causa 

verdadeiramente nacional.   

A epopéia de Gandhi é bem conhecida. Menos sabido é o forte elemento de cálculo 

político que ela encerra. Ao contrário do que a legenda pode levar a crer, Gandhi foi um 

estrategista consumado. Essa, pelo menos, é a interpretação de Francine Frankel, autora de um 

estudo portentoso sobre a economia política da Índia que já tivemos oportunidade de citar. Em 

suas palavras: 

“... Gandhi’s reluctance to use labor strikes or rural no-rent campaign for nationalist political 
purposes can be explained in part by his fear that the class issue, once raised, would release 
explosive forces in the country that Congress might not be able to control. Again, apart from his 
moral aversion to violence, Gandhi could not help but conclude that internal war would benefit the 
British and substantially retard the achievement of Independence.  

Yet, even when all these considerations are taken into account, Gandhi’s commitment to a 
nonviolent political strategy appears rooted in more than religious and cultural sentiments, or the 
pragmatic calculus of short-term political costs and benefits. On the contrary, Gandhi firmly 
believed that a direct attack on the propertied classes – either in action or in words -- would in the 
long run have a disastrous effect on political development in India.”15    

Dentro do Partido do Congresso e fora dele havia quem discordasse dessa visão e se 

mostrasse disposto a recorrer à violência revolucionária para levar a cabo a transformação social 

necessária para liberar a Índia do jugo britânico.  E aqueles que pensavam assim não constituíam 

um fator desprezível no movimento nacionalista. Prova disso é a confirmação pelo voto, em 1938, 

do “radical” Subhas Chandra Bose como presidente do Congresso Nacional, a despeito da 

oposição cerrada que lhe moviam Gandhi e a velha guarda do partido.  
                     
14 Cf. Wolpert, 1977, p. 288. 
15 Frankel, op. cit., p. 44.  
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O episódio foi superado pouco tempo depois com a renúncia de Bose, mas não vamos nos 

deter nesse fato, nem em seus desdobramentos16. Para efeitos da análise que esboçamos aqui, 

importa é assinalar que, embora contestada, a avaliação de Gandhi prevaleceu amplamente no 

Congresso Nacional, tendo sido abraçada também pela maioria dos jovens de orientação 

socialista, cuja expoente maior era Nehru.    

A opção pela democracia liberal e por uma estratégia de mobilização popular controlada 

marcaria profundamente o sistema político indiano depois de vencidas as convulsões que se 

seguiram imediatamente à independência. Nesse sistema, a supremacia do Partido do Congresso 

Nacional era inconteste. Dono da maioria simples dos votos populares, sua expressão congressual 

era magnificada pelas regras  que regiam o sistema eleitoral, a tal ponto que chegou a deter mais 

de 70 por cento das cadeiras no Lok Sabha – a Câmara baixa do parlamento indiano. “Como o 

hegemon de um sistema de partido dominante, o Congresso estava sujeito à ‘pressão pela 

margem’ dos partidos de oposição. Mais do que tentar substituir os governos de turno do 

Congresso formando alianças ou fundindo-se, os partidos de oposição influenciavam as políticas 

do Congresso trabalhando com as facções deste que lhes eram afins.”17 Não obstante a 

universalização do sufrágio, nessa época a política indiana caracterizava-se pela baixa intensidade 

da participação popular, a maioria da população rural sendo incorporada subordinadamente ao 

processo político mediante sua inserção em redes clientelísticas – baseadas em laços de casta, 

parentesco e de dependência econômica – operadas pelos notáveis locais. A conjunção desses dois 

elementos – a posição dominante do Congresso e o enquadramento clientelístico dos setores 

populares – conferia uma feição agradavelmente “civilizada” à vida política indiana: “o governo 

do gabinete... era uma realidade, o parlamento funcionava como um fórum importante de debate 

e de deliberação, a oposição era tratada com respeito...”18. Sob esse lustro, o paradoxo de uma 

ordem política votada à transformação radical da sociedade – sob a liderança de Nehru, o Partido 

do Congresso tinha como meta programática a transição ao socialismo –, mas sustentada em 

grupos que encarnavam a natureza desigual dessa sociedade19. Um dos reflexos dessa contradição 

foi o bloqueio do projeto de reforma agrária, que estava no centro dos primeiros planos de 

desenvolvimento.  

 

                     
16 Marginalizado no Congresso, ao eclodir a guerra Bose tomou partido das forças do Eixo. Estabelecendo um 
governo livre em Singapura, depois de uma viagem rocambolesca à Alemanha, formou um exército com tropas 
indianas capturadas pelos japoneses, comandou uma tentativa fracassada de ocupar parte do território indiano e 
acabou morrendo tragicamente em um acidente aéreo quando tentava escapar de seus inimigos.     
17 Rudolph e Rudolph, 1987, p. 129. 
18 Kohli, 1994, p. 91. 
19 Esse é o fulcro da interpretação desenvolvida por Francine Frankel no texto já várias vezes citado.  
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1.2. Prioridade à Indústria Pesada  

Para além da centralidade atribuída ao plano, o padrão indiano de desenvolvimento se 

diferencia também pelo papel desempenhado, desde o início, pela indústria pesada. Como se viu, 

o objetivo de implantar a indústria de base era afirmado enfaticamente por Nehru às vésperas da 

independência. Mas ele não falava apenas por si. Como a tese do planejamento, a idéia de assentar 

o processo de industrialização no dinamismo desses setores aparecia nos inúmeros documentos 

programáticos da época, entre eles o projeto desenhado pelos grandes empresários – o Plano 

Bombaim – e mesmo em algumas das propostas emanadas da administração do Estado colonial20. 

Um dos pilares dos Planos Qüinqüenais de Desenvolvimento das décadas de 1950 e 1960, a 

prioridade conferida à produção de “bens de produção” é indicativa do impacto causado na 

imaginação dos círculos dirigentes indianos pelo sucesso da planificação soviética.  

E, como podemos constatar a uma simples leitura da tabela abaixo, a prioridade à indústria 

pesada não ficou apenas no terreno das intenções.   

 

Distribuição da produção industrial por setores 
1956, 1960, 1970 e 1980-81 

 
Setor/ano 1956 1960 1970 1980-81 

Produtos básicos* 22,33 25,11 32,28 33,23 

Bens de capital 4,71 11,76 15,25 14,98 

Bens intermediários 24,59 25,88 20,95 21,33 

Bens de consumo 48,37 37,25 31,52 30,46 

Bens duráveis       - 5,68 3,41 3,81 

Bens não duráveis       - 31,57 28,11 26,65 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
* Mineração e exploração de pedreiras, carvão, fertilizantes, produtos químicos pesados; cimento, ferro e aço; 
metais não ferrosos básicos; eletricidade. 
Fonte: Sandesara, 1992, p. 34.  

 
Nesse particular, a trajetória indiana difere nitidamente dos demais casos contemplados 

neste estudo, com a exceção possível da Turquia. Na América Latina, e também na Coréia, a 

produção de bens de consumo não duráveis liderou o processo de substituição de importações em 

sua primeira fase, o salto à indústria de bens de capital vindo a se dar mais tarde, em grande 

medida como resposta a estrangulamentos externos que punham em risco o processo de 

acumulação. Os economistas se dividem na avaliação das vantagens e desvantagens desse 

caminho. A seu favor, registramos alegações como a que reproduzimos abaixo. 

                     
20 Cf. Hanson, A. H., op. cit., p. 37.  
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“... India’s policy of early emphasis on heavy industry may have allowed it to taste early and then 
to gradually cope with exchange crisis. Planned import substitution has also facilitated a pattern of 
industrialization that has endowed the Indian case with a degree of self-reliance rare among 
noncommunist developing countries acquiring a broad structure of industrialization during the 
same period of history. The structure of capital goods industries in India is comparable to that of 
China, but unlike China, a diversified base of consumption goods industries was allowed to 
develop.” 21 

Contra ele temos um conjunto de objeções que, em grande medida, se confundem com a 

crítica a outros aspectos dos planos. Uma delas, porém, dirige-se especificamente à definição das 

prioridades. Ela põe em questão um dos supostos dos planejadores, a premissa segundo a qual a 

demanda de exportações indianas era inelástica (o “pessimismo exportador” de Mahalanobis), o 

que implicaria a necessidade de conter drasticamente as importações e criar as condições para 

suprir internamente a demanda projetada de insumos produtivos e de bens de capital. Rejeitado 

esse pressuposto, o que sobressaía no balanço que os críticos liberais faziam da experiência de 

planejamento era a realidade de uma indústria ineficiente e um padrão de crescimento 

sobremaneira desequilibrado22. Melhor teria sido investir em outros ramos – a indústria têxtil, por 

exemplo – nos quais as vantagens comparativas da Índia eram muito maiores.  

Mas, a despeito de seu interesse intrínseco, esse debate passa ao largo da questão que nos 

interessa fundamentalmente neste trabalho: sólidos ou não os argumentos econômicos que a 

apoiavam, como entender que a estratégia de desenvolvimento baseada na prioridade à indústria 

pesada tenha sido escolhida pelos dirigentes do Estado indiano, e que por tanto tempo eles tenham 

persistido nela? 

É uma pergunta desse tipo que abre espaço para a interpretação política desenvolvida por 

Baldev Raj Nayar. Descartando a relevância da controvérsia sobre o “pessimismo exportador” – 

no seu entender apenas uma racionalização ex post – este autor encontra na pré-história do 

planejamento na Índia e no arrazoado do próprio Mahalanobis elementos suficientes para afirmar 

a seguinte tese: a opção pela indústria pesada deriva da perspectiva de longo prazo assumida pelos 

planejadores e pelo imperativo da independência econômica que os animava. Mahalanobis teria 

mobilizado a linguagem da economia para fornecer uma justificativa teórica elegante a objetivos 

que ele compartilhava com Nehru e com a maioria da intelligentsia em sua época.  

“What underlay the economic strategy of the Second Plans was not the power of economic theory, 
for Nehru could not have had access to it before it had been formulated for the underdeveloped 
countries, but a theory of power…” 23 

 

                     
21 Gupta, 1990, p. 250-1.  
22 Cf. Ghosh, 1999.  
23 Nayar, op. cit., p. 71.  



 15 

Nayar complementa sua explicação apontando fatores nacionais e internacionais que 

deram viabilidade a essa estratégia, mas não vamos acompanhá-lo nesse passo. Ao invés disso, 

chamaremos a atenção para um outro argumento de natureza política que, no nosso entender, 

Nayar não valoriza devidamente, talvez por ter sido esboçado pelo economista de renome que 

ele elegeu como adversário. Por que não se buscou ampliar as exportações através do estímulo 

à indústria têxtil? Considerando inadequadas as explicações correntes em termos de ausência 

de base de recursos naturais ou de preferência pela maximização do consumo interno, 

Charkravarty pondera: 

“Emphasis on textile exports would have required supporting a particular regional group of 
industrialists at the expense of others.  Furthermore, there was the Gandhian legacy which 
viewed the textile sector as pre-eminently suited to small-scale initiative. This became an issue 
in the debate on the choice of techniques to which many notable contributions were made”24. 

Mencionar esse argumento nos parece útil, pois ele nos conduz diretamente a uma outra 

peculiaridade do padrão indiano de desenvolvimento: a defesa da pequena produção artesanal. 

1.3. Uma Combinação Curiosa: Grande indústria e fábricas de fundo de quintal  

Em trabalho sobre as organizações econômicas na Índia, escrito no final da década 

passada, encontramos a afirmativa intrigante que passamos a transcrever.  

“In India, small, mostly unregistered enterprises, using traditional or modern craft methods are 
still the main employers of labour in industry... Labour engaged in such enterprises is often self-
employed, but in any case does not enjoy legal protection of their jobs or any social security… 
However, paradoxically enough, the major part of India’s non-agricultural exports originates 
in the sector of small-scale industries.”25 

Feita a constatação, o autor passa a discutir a organização social desse setor e os fatores 

– por exemplo, o obstáculo imposto pelas relações de casta à generalização dos laços de 

solidariedade entre os agentes econômicos – que dificultam o desenvolvimento nele de 

“distritos industriais”, nos moldes definidos por Sabel e Piori, entre outros, com base na 

experiência exemplar da Emilia Romagna e de outras regiões da Europa. Sua análise é rica e 

contém inferências relevantes para vários contextos nacionais. Nosso foco, porém, não está nas 

potencialidades da pequena indústria e em como melhor explorá-las. Na perspectiva deste 

estudo o importante é tentar entender as condições que a levaram, na Índia, a desempenhar 

tamanho papel.  

Carecemos de meios e de tempo para avançar muito nessa linha de indagação, mas é 

fácil perceber, naquele resultado, os efeitos distantes das orientações estratégicas que estamos 
                     
24 Chakravarty, op. cit., p. 16.  
25 Bagchi, 1999, p. 23. 
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comentando. Vamos nos limitar, portanto, a uma palavra breve sobre a razão de ser da 

importância que elas conferem à pequena indústria.  

Quando nos reportamos ao movimento sawedeshi, que sacudiu a Índia na segunda e 

terceira décadas do século passado, a ênfase na pequena indústria deixa de causar surpresa. 

Prolongamento da tradição estabelecida pelo movimento de resistência à decisão britânica de 

dividir Bengala, no início do século, a ampla mobilização desencadeada pelo Partido do 

Congresso, em 1919, sob a liderança de Gandhi, conclamava  os habitantes das grandes cidades 

a evitar os produtos importados, e a substituí-los por artigos indianos – preferencialmente, os 

produzidos pelas indústrias artesanais –, como parte de uma campanha mais ampla de boicote 

que atingia também os estabelecimentos de ensino, o Judiciário e as honrarias do Império 

Britânico26. A ênfase no movimento sawadeshi eram os artigos têxteis: as populações urbanas 

eram chamadas a aderir ao khaddar (roupa feita com tecido fabricado nas aldeias com roda de 

fiar). O boicote ao produto inglês tinha o objetivo claro de vulnerar duplamente as autoridades 

britânicas – diretamente, pelo simbolismo da rejeição, e indiretamente, pelos prejuízos 

causados aos produtores de Lancashire. Mas o significado que ele encerrava era muito mais 

amplo. A opção pelo produto artesanal derivava de princípios que estavam no âmago da 

economia moral pregada por Gandhi – princípios que o haviam levado a manifestar hostilidade 

profunda à indústria moderna. Em sua visão de mundo, o sistema fabril tinha efeitos 

intrinsecamente negativos – ele alimentava os impulsos aquisitivos, transformava o lucro em 

objetivo soberano, medida exclusiva de valor nas relações humanas, e corroía, ao fazer isso, os 

laços que davam unidade ao corpo social. Em um país como a Índia, onde a maioria 

esmagadora da população vivia de seu trabalho no campo, combinando no ritmo das estações 

do ano atividades agrícolas e artesanais, a  máquina destruía os modos tradicionais de produzir 

e semeava a miséria por todos os lados.  

No estudo que dedicou ao pensamento econômico de Gandhi, Ajit K. Dasgupta mostra 

como sua atitude em relação à máquina torna-se mais matizada ao longo do tempo, e discute os 

argumentos econômicos cunhados para apoiá-la. Um deles merece destaque: a noção, avançada 

em relação a seu tempo, de que a elasticidade da substituição de fatores (factor substitution) – 

medida em que os fatores de produção, capital e trabalho, são substituíveis – varia de acordo 

com a natureza dos bens considerados. Esse argumento, que viria a ser incorporado mais tarde 

na vasta literatura sobre a “escolha de tecnologias”, abria a Gandhi o espaço para reconhecer a 

necessidade, em alguns casos, da tecnologia mecânica. “We want to cultivate hand processes to 

                     
26 Cf. Wolpert, 1977, pp. 302 e segs.  
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perfection but where it is found to be absolutely necessary let us not hesitate to introduce 

machinery.”27.  

Precisa e esclarecedora, a análise que Dasgupta faz do pensamento econômico de 

Gandhi é iluminada pela teoria econômica contemporânea. Essa abordagem envolve, contudo, 

uma limitação grave: ela induz o estudioso a isolar o autor de seu contexto, e a desconhecer a 

presença constitutiva no seu discurso dos argumentos com os quais ele se confrontava. Ora, 

como sabemos, a rejeição manifestada por Gandhi à indústria moderna chocava-se 

frontalmente com a convicção profunda dos precursores do nacionalismo indiano (Naroji, 

Ranade, Dutt), mas, sobretudo, dos jovens intelectuais modernistas atraídos pelo marxismo e 

encantados com os feitos espetaculares da planificação soviética. E esses jovens ascendiam 

celeremente na hierarquia do Partido do Congresso. Um deles alcançou a Presidência do 

partido em claro desafio à liderança de Gandhi – Subhas Bose; um outro, sem abrir mão jamais 

de seus pontos de vista, manteve sempre os laços de lealdade que o prendiam ao grande líder 

da causa nacional, e acabou como seu principal legatário.  

A unidade expressa na colaboração intensa entre Gadhi e Nehru supõe um movimento 

de acomodação de suas respectivas posições doutrinárias. Parte desse movimento se deve à 

relativa atenuação da recusa gandhiana à tecnologia mecânica. Facilitada pela rejeição 

compartilhada ao coletivismo soviético, pelo outro lado a convergência se dava por via da 

incorporação no programa do socialismo democrático indiano da defesa da indústria artesanal. 

Como observa Frankel, o resultado desse duplo movimento – e das especulações e esperanças 

que o alimentavam – é a idéia de uma concepção singular de socialismo, especificamente 

indiana, na qual os objetivos modernos de desenvolvimento econômico e os valores 

comunitários tradicionais seriam reconciliados. Esse o ideal vocalizado por Nehru na passagem 

que se segue. 

“It should be possible to organize modern society in such a way as to keep men and women as 
far as possible in touch with the land and to raise the cultural level of the rural areas. The 
village and the city should approach each other in regard to life’s amenities so that in both 
there should be full opportunities for bodily and mental development, and a full, all-rounded 
life.” 28 

Podemos perceber os traços dessa concepção nos textos básicos do planejamento 

indiano e nas políticas que eles informaram. Assim, a Resolução de Política Industrial de 1948 

prometia às indústrias locais (cottage industries29) salvaguardas contra a concorrência 

                     
27 Gandhi, Mohandas. Young India. 20 May, 1919, Apud Daguspta, 1996, p. 74.  
28 Nehru, 1946, p. 512. Apud, Frankel, op. cit., p. 17. 
29 O relatório do Primeiro Plano definia “cottage” ou “village” industry “as one engaged in the ‘processing of 
local raw materials for local markets... with simple techniques” Cf. Hanson, op. cit, p. 498.  
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excessiva das grandes empresas; o relatório do Primeiro Plano anunciava a disposição do 

governo de criar “programas de produção comuns envolvendo, entre outras coisas, a reserva 

de esferas de produção às indústrias locais e o estabelecimento de limites à expansão das 

grandes indústrias (i. e, fábricas) competitivas”.30 Quanto ao Segundo Plano, ele atribuía às 

indústrias caseiras, intensivas em trabalho, um papel importante na contenção das pressões 

inflacionárias, e na geração de empregos e renda para os setores mais pobres da população, 

acenando com a limitação quantitativa da produção fabril nos gêneros industriais pertinentes, 

para que tal fim fosse alcançado31. Combinando em dosagens distintas ao longo do tempo 

políticas promocionais e proteção, o planejamento indiano continuou a consagrar atenção 

especial aos pequenos produtores. Foi assim com o Terceiro Plano Qüinqüenal (19xx); o 

Quarto (1969-74); o Quinto (1974-79); o Sexto (1980-85), e o Sétimo Plano (1985-90). 

Quarenta anos depois dos primeiros programas, o apoio à pequena indústria continuava na 

agenda da política estatal. Como observa um especialista,  

“The Sixth Plan went on to make a plea once again, as in the Second and Third Plans, for an 
integrated policy for the development of the small-scale and the large sectors, and this 
approach was further endorsed in the Seventh Plan... In practice, however, reservation policy 
has continued. The number of items reserved for production in the small-scale sector stands at 
around 800 in 1989.”32 

A avaliação desses programas não é unívoca. Os críticos apontam inúmeras distorções 

na política de reservas – entre elas a dificuldade que criaria para a escolha da escala ótima de 

cada unidade produtiva – e na política de incentivos fiscais, que resultaria em níveis 

exagerados de desconcentração de vários segmentos, pela resistência das pequenas empresas a 

ascenderem à categoria de médias, e pela tendência das grandes em se fragmentar para fazer 

jus aos benefícios33. De uma perspectiva comparada, contudo, o que se salienta é a decisão 

estratégica de preservar a pequena produção, limitando institucionalmente os efeitos corrosivos 

da concorrência capitalista. Se no longo prazo esse setor demonstra vigor e forte dinamismo, 

esse fato deve ser computado na lista dos méritos de tal política.   

1.4. O Espaço Restrito do Capital Estrangeiro 

Como tivemos oportunidade de verificar em trabalho precedente no âmbito desta 

mesma pesquisa, o fluxo de investimento externo para Índia foi, tradicionalmente, muito 

reduzido – e continuou a sê-lo, mesmo depois das reformas liberalizantes introduzidas a partir 

                     
30 Id., ibid, p. 499. 
31 Id., ibid, p. 126.  
32 Ahluwalia, 1997, p. 266. 
33 Id., ibid, p. 266. 
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da década de 1990, ainda que ele tenha aumentado consideravelmente neste último período. O 

comportamento “acanhado” da inversão externa tem como contrapartida um estoque pequeno. 

Combinadas, as duas variáveis indicam como é modesto, comparativamente, o papel do capital 

estrangeiro na economia indiana.  

Aqui, como em outros domínios, a relação entre o estado de coisas observado e as 

políticas relativas a ele é complexa. Não só porque as políticas variam ao longo do tempo, mas 

também porque elas constituem apenas um elemento na constelação de fatores que concorrem 

para produzir o efeito considerado. A título de ilustração, é difícil entender as relações entre 

capital nacional e capital estrangeiro na Índia sem levarmos em conta dois traços significativos 

da ordem socioeconômica pré-independência, a saber.  

1) A presença de um empresariado industrial nativo, cujo crescimento foi favorecido 

pela administração colonial – que o beneficiava através de instrumentos tais como proteção 

tarifária (pelo menos contra concorrentes não ingleses); concessões para exploração de minas e 

usinas elétricas; contratos de compras governamentais, e subsídios de variada ordem para 

implantação de projetos de maior vulto, entre outros –, mas que não mantinha relações 

orgânicas com o capital britânico. Pelo contrário, formado por indivíduos oriundos de 

diferentes comunidades tradicionalmente dedicadas ao comércio (Parsis, Guajartis, Marwaris, 

Chettiars), esse empresariado contava com uma base própria de recursos econômicos, que para 

ele fluíam através de laços de família e de casta, e tendia a encarar o capital metropolitano 

como rival privilegiado. Organizado em torno de grupos familiares (business houses, como são 

conhecidos), o vigor desse empresariado pode ser inferido do breve relato que se segue.  

“The first fully successful Indian iron and steel mill was established early in this century by 
Jamsetji Tata, a Bombay merchant and textile mill owner. In 1899 Tata initiated a scheme for 
erecting a steel mill in India. Within three years he obtained necessary licenses, contracted with 
an American firm to design his plant, and began a painstaking search for location…. The mill 
did not produce pig iron for export, but steel to supply a growing Indian market. Its location 
was chosen only after thorough investigation guaranteed by the proximity of all important raw 
materials including water. The full cooperation of the government was assured. Perhaps most 
important, technical skills were imported, not only embodied in the advice of foreign 
consultants, but also in the actual labor of skilled foreign personnel.”34 

Tendo entrado em operação em 1912, a TISCO (Tata Iron and Steel Company), 

expandiu-se rapidamente – em 1939, ela produzia três quartos do aço consumido na Índia, e era 

uma das maiores siderúrgicas no Império britânico.  

Fundado na primeira metade do século XIX por um membro da elite parsi que 

abandonou o futuro sacerdotal a ele destinado para converter-se em negociante, o grupo Tata já 

                     
34 Cf. Johnson, 1966, pp. 11-12. 
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era naquela altura a maior business house indiana, posição que ocupa até os dias de hoje. Com 

empresas distribuídas por vários ramos de atividade, o grupo Tata tinha também presença 

importante no campo da cultura, pelos incentivos que concedia à educação universitária e à 

pesquisa científica – o fato de I. G. Patel, um dos membros mais destacados da burocracia 

econômica indiana, ter feito seu doutorado em Cambridge com fundos do Sir Dorab Tata 

Trust, e de que o primeiro centro de pesquisa nuclear na Índia tenha sido o Tata Institute of 

Fundamental Research, criado pelo físico Homi Bhabha em 1945, são sinais eloqüentes 

disso35.  

Desde o final do século XIX, a crítica cerrada ao capital estrangeiro era um dos 

elementos básicos da ideologia econômica do nacionalismo indiano. Nas palavras de conhecido 

historiador, “os primeiros nacionalistas afirmavam que o desenvolvimento econômico genuíno 

só era possível se o capital indiano iniciasse e desenvolvesse por si próprio o processo de 

industrialização. O capital estrangeiro não se disporia nem poderia desempenhar essa 

tarefa.”36 Isso não quer dizer que os empresários pensassem da mesma forma. Na verdade, a 

posição do empresariado face ao movimento nacionalista é motivo de forte controvérsia na 

literatura. Para alguns, a burguesia indiana era basicamente antiimperialista, por ter de lutar 

pela sobrevivência contra um Estado hostil e contra os interesses metropolitanos neles 

representados. Para outros, ela opunha-se aos capitais britânicos, mas mantinha relações 

ambíguas com o Estado colonial e com o movimento nacionalista. Há ainda quem rejeite os 

termos do debate, apontando a profunda heterogeneidade dos grupos empresariais, e 

questionando mesmo a existência de uma “burguesia indiana”, como força política37. Não 

vamos nos deter na polêmica. Para nossos propósitos, basta constatar a presença, no momento 

em que o Estado nacional indiano estabelecia os seus fundamentos, de uma burguesia industrial 

relativamente expressiva, disposta a aproveitar as oportunidades abertas pela ruptura política 

para conquistar novos espaços e ampliar o seu poder no espaço nacional e fora dele.  

2) A natureza predominantemente financeira das empresas coloniais britânicas, e a 

facilidade com o que o seu controle foi revertido a grupos locais quando as dificuldades criadas 

pela Segunda Guerra tornaram menos interessantes aos olhos dos investidores na metrópole a 

preservação daqueles ativos. Fazemos alusão, aqui, ao sistema de agenciamento (agency 

system), que foi a marca distintiva da organização empresarial da Índia britânica. Nesse 

sistema, investidores (ingleses, ou indianos) formavam um pool e, reunida a massa de capital 

                     
35 Cf. Patel, 2002, p. 7, e Lavoy, 1996, pp. 10-15.  
36 Chandra, 1988, p. 95. 
37 Cf. Chandra, 1992, pp. 57-81; Markovitz, 1985; Id., 1988, pp. 147-159. 
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requerida para dado projeto, contratavam um gestor – a agência de administração –, que se 

incumbia de organizar e gerir por conta própria o empreendimento. O significado dessa 

relação, do ponto de vista do controle da atividade econômica desenvolvida na Índia fica 

transparente na passagem que reproduzimos a seguir: 

“Supposedly designed merely to maximize entrepreneurial talent, capital, and managerial 
skills, each company under the managing agency system was in theory functionally and legally 
independent, with its own board o directors. In practice, however, it was the managing firm and 
not the individual company’s board of directors which exercised the real control. The managing 
agency contracts were signed for long period of twenty to thirty years, and many managing 
agents insured themselves against the loss of a contract by utilizing financial, stock, and voting 
arrangements to insure perpetual control. From its inception among the insurance companies 
established in the later years of East India company rule, the system spread to shipping, coal 
mining, and sugar under the European agency houses, then to the new factory-industries of 
cotton and jute textiles which began in the 1850s and to the new tea companies. From the 1870s 
onward it became the most “generally accepted way of running business corporations in the 
country”, among both foreign and indigenous entrepreneurs.”38 

A “indianização” das empresas coloniais foi em muito facilitada pela exterioridade do 

proprietário com relação ao processo de produção que caracteriza tal sistema.  

“A gradual acquisition of British shareholding began before 1947 and accelerated during and 
after both world wars. With their London and Liverpool headquarters unable to invest overseas, 
British agencies needed to mobilize local capital as an alternative means of financing wartime 
expansion in India and of continuing repatriations to Britain. Here, Indian business houses 
exploited their opportunities. So massive was the influx of local capital by mid-1948, in fact, 
that Indian business held, on average, more than 85 percent of the equity in colonial managing 
agencies, with the reminder owned by foreigners.”39 

O padrão de relacionamento entre capital nacional e estrangeiro na Índia tem raízes, 

portanto, em processos de longa duração, gestados ainda sob a égide do domínio britânico. Isto 

posto, é difícil desconhecer o papel decisivo em sua conformação das políticas praticadas pelo 

Estado indiano. 

Como já vimos, no momento da Independência, a Índia se preparava para lançar-se em 

um ambicioso projeto de desenvolvimento, que previa a expansão de ramos industriais já 

montados e a implantação de novos setores. Ora, não ocorria a ninguém – dirigentes 

nacionalistas ou líderes empresariais – que esses espaços devessem ser ocupados por firmas 

estrangeiras.  

Isso não significa dizer que o Estado indiano tenha ostentado sempre uma atitude hostil 

ou reticente face ao investimento externo. É verdade, inúmeros documentos de política vão 

nesse sentido. É o caso, por exemplo, do Conselho Consultivo de Planejamento (Advisory 

Planning Board) do Governo interino, que se manifestava sobre a matéria em 1946-47 nos 
                     
38 Kochanek, 1974, p. 14. 
39 Encarnation, 1989, p. 57-8. 
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seguintes termos: 

“the reasons for keeping the basic industries of the country free from foreign control 
are obvious... Foreign capital should not be allowed to enter or where it already existed 
to expand -- even in non-basic industries such as consumer goods. If necessary, the 
country should rely on imports. In due course of time it will be possible to restrict or 
discontinue foreign imports; but foreign vested interests once created would be difficult 
to dislodge.”40 

Pouco tempo depois, a Resolução de Política Industrial, de 1948, dava um tratamento 

mais suave ao tema: reiterando o imperativo de regular o capital estrangeiro de acordo com o 

“interesse nacional”, proclamava o objetivo de assegurar que a propriedade majoritária e o 

controle das empresas, como regra geral, permanecessem em mãos indianas. Tal intenção, 

contudo, não se traduziria em ato: no ano seguinte, o documento de política dedicado 

especificamente à questão (o Foreign Investment Policy Statement, de 1949) não incluía 

dispositivos legais visando a regular o capital estrangeiro41.  

As crises cambiais do segundo lustro da década de 50 levaram o governo a uma postura 

mais flexível. Embora a Resolução de Política Industrial de 1956 reservasse vários setores de 

atividade ao Estado, com o objetivo declarado de promover a transição da economia indiana a 

um “padrão socialista”, não especificava, nos setores atribuídos à empresa privada, o papel do 

capital estrangeiro. Nesse período, o governo passou a estimular a formação de joint ventures 

entre grupos locais e estrangeiros, visando ampliar o acesso à tecnologia e a assegurar as 

divisas requeridas para a implementação de projetos de interesse estratégico. Assim, divulgou, 

em 1961, uma lista de indústrias nas quais o investimento externo era bem-vindo, nela 

incluindo alguns dos ramos mais lucrativos (como produtos farmacêuticos, alumínio, 

equipamentos elétricos pesados, fertilizantes e borracha sintética), até então reservados ao setor 

público42. Cresce nesse período o interesse e a presença efetiva de empresas multinacionais na 

indústria indiana. Essa expansão, porém, se dá de forma controlada. Por um lado, continuam 

vedadas as aquisições de empresas locais por grupos estrangeiros43; por outro, o governo 

impedia a sua entrada em setores onde estes eram indesejados, como a indústria 

automobilística, por exemplo.44   

A partir do final da década de 1960 a política do governo sofre um novo giro, com a 

adoção de uma série de dispositivos legais que dotariam a Índia de um dos regimes de 

                     
40 Chandra, N. K., 1997, p. 370. 
41 Cf. Kumar, 1994, p. 23. 
42 Id., ibid, p. 24.  
43 Cf. Encarnation, op. cit., p. 58. 
44 Chandra, N. K., op. cit., p. 371.  
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investimentos externos mais restritivos do mundo, fora do bloco socialista. Deles, os mais 

importantes são: 1) a lei do Monopólio e das Práticas Comerciais Restritivas (Monopoly and 

Trade Restrictions Practices Act), de 1969; 2) a Lei de Patentes, de 1970; e, principalmente,  3) 

a Lei de Regulação Cambial (Foreign Exchange Regulation Act (FERA), de 1973. A primeira 

sujeitava toda proposta de expansão de capacidade instalada das grandes firmas ao crivo de 

uma comissão criada para esse fim; aplicada indistintamente às business houses indianas e aos 

grupos estrangeiros, as injunções do sistema de licenciamento davam lugar a intensa atividade 

de lobby, na qual os grupos nacionais detinham inúmeras “vantagens comparativas”. A 

segunda abolia as patentes de produtos nos setores de alimentos, remédios e produtos 

químicos, além de reduzir o prazo de vigência das patentes a processos, de 10 para 5 anos, com 

o quê diminuía as vantagens desfrutadas pelas firmas multinacionais sob a legislação prévia, 

estimulando a emergência e o crescimento de firmas indianas, especialmente nas indústrias 

química e farmacêutica. A terceira estabelecia o teto de 40% para a participação acionária 

estrangeira, forçando a diluição do controle das firmas no país, seja pela venda de participações 

a grupos locais, seja pela oferta pulverizada de ações nas bolsas indianas – por não aceitarem 

essa norma, a IBM e a Coca Cola foram obrigadas a encerrar suas atividades no país.   

E as restrições ao capital estrangeiro não terminavam aí. Mais ou menos na mesma 

época, o governo passou a regular estritamente a importação de tecnologia, através de listas 

que discriminavam os setores onde a “colaboração” estrangeira (i. é, o investimento) ainda era 

necessária; outros setores, onde apenas a colaboração técnica era admitida, mas assim mesmo 

com taxas de remuneração controladas; e outros, ainda, onde a base tecnológica era tida como 

suficientemente forte para dispensar aquisição externa de tecnologia45. 

Na década de 1970 verifica-se um recuo generalizado na participação do capital 

estrangeiro na produção industrial, como indicam os dados reunidos no quadro (tabela) abaixo. 

Participação das multinacionais nos mercados em 1971 e 1981 
 1971 1981 
Cimento 4 0 
Têxteis 5 6 
Papel 12 0 
Equipamento de transporte 17 17 
Metalurgia 18 11 
Máquinas não elétricas 32 18 
Produtos químicos 48 34 
Máquinas elétricas 50 27 
Borracha 75 50 
Fármacos 75 49 

Fonte: Encarnation, op. cit., p. 6.  

                     
45Athreye e Kapur, 1999, p. 6.  
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À luz dessas informações, fica patente a eficácia das políticas acima descritas.  

1.5. O “Gigantismo” do Setor Público  

Ao mesmo tempo em que protegeu a pequena indústria e restringiu o capital 

estrangeiro, o Estado indiano atribuiu às empresas públicas o papel dominante no conjunto da 

economia. Em contraste com os demais países estudados – com a exceção parcial da Turquia –, 

na Índia a construção do setor empresarial do Estado não resultou de decisões ad hoc tomadas 

em resposta a problemas circunstanciais, ou pela necessidade de substituir o empresário 

privado, carente de recursos para explorar por conta própria certos ramos de atividade que 

permaneciam, assim, como “espaços vazios”. A liderança da empresa pública obedecia a 

razões estratégicas, como parte nuclear do projeto de transformação social formulado pelos 

dirigentes nacionalistas. 

Isso não quer dizer que, sobre essa matéria, tenha existido consenso na Índia. A 

necessidade de um Estado forte, capaz de promover políticas de proteção e fomento necessárias 

à industrialização do país era um traço saliente na obra dos precursores do nacionalismo 

indiano. Com efeito, desde meados do século XIX, autores como Telang, Renade, Naoroji, 

Dutt e seus seguidores advogavam em livros e artigos de jornais a preferência aos produtos 

indianos e um papel ativo do Estado na construção das bases de uma economia forte e 

moderna. Como observa o historiador Chattopadhyay, o papel do Estado para esses autores não 

se restringia à simples proteção contra a concorrência do produto inglês, mas deveria envolver 

também a responsabilidade por reformas sociais e um grau de reflexividade tal que já 

prenunciava a idéia de planejamento. É o que se pode ver nesta passagem, escrita – do alto de 

sua posição de presidente do Congresso Nacional Indiano – por Gopal Krishna Gokhale, em 

1903. 

“What the situation really demands is that a large and comprehensive scheme for the moral and 
material well-being of the people should be chalked out with particular care and presight and 
then it should be firmly and steadly adhered to and the progress made examined from year to 
year.”46 

Nutrida pelos estudos e pela experiência direta de muitos deles com os assuntos da 

administração pública, a concepção que esses intelectuais foram destilando gradualmente sobre 

a transformação da economia indiana reservava às empresas estatais um papel estratégico. No 

entanto, quase três décadas antes da independência, a natureza exata deste já era objeto de 

                     
46 Chattopadhyay, Raghabendra. “Indian business and economic planning (1930-56)”. In: Tripathi, Dwijendra 
(ed.), op. cit., 308-350 (313). 
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discordâncias. Elas ficam patentes no cotejo entre as duas passagens que citamos a seguir. A 

primeira, de autoria de M. Visvesvaraiya, engenheiro afamado pelas políticas de modernização 

que introduziu no principado de Misore, conferia à empresa pública o papel transitório de 

realizar os pesados investimentos requeridos para a implantação de certos setores de atividade, 

a serem transferidos para a iniciativa privada assim que possível. 

“The provincial government may make a start by pioneering some of the larger industries like 
shipbuilding, machinery, engines, motor transport, chemicals, paper, etc. and also some of the 
many key industries needed, with the object of making them a success and subsequently 
transferring them to the people. There are few technical secrets that are not readily available or 
that cannot be secured by the expenditure of money.” 47 

Muito diferente era a perspectiva expressa, mais ou menos na mesma época, por K. T. 

Shah, professor de Economia na Universidade de Bombaim, que tempos depois viria a ser o 

principal responsável pela redação de um dos documentos fundadores da Política Industrial do 

Estado Indiano.  

“The real danger ... of an active State aid for the building up of industries lies in ]the problem] 
... should industry develop by such means under the aegis of private enterprise, a much more 
serious problem of distributive justice would have been created, of which doctrinaire free trader 
usually takes no cognizance… The concentration of riches, in ever increasing proportion, in a 
steadily diminishing number of hands, brought about demonstrably by such active assistance 
granted by the community collectively, intensifies the class cleavage that is universally regretted 
as the most undesirable feature of modern industry. The only solution that I can think of for 
avoiding the otherwise certain disaster would be frankly to accept the socialist principle of 
collective enterprise, at least in new industries where no vested interests are concerned.”48 

No contraste entre os enunciados, duas perspectivas opostas sobre a natureza da 

economia futura. De acordo com a primeira, que refletia o ponto de vista universalmente 

abraçado pelos grandes empresários indianos, a intervenção do Estado tinha o papel 

instrumental de criar as bases pra uma economia capitalista vigorosa e dinâmica, cuja liderança 

seria exercida pelo capital privado nacional. Para os intelectuais, funcionários de Estado e 

dirigentes políticos que sustentavam a segunda perspectiva – a começar por Nehru – a 

convivência entre setor público e privado seria um traço duradouro da economia indiana, que 

deveria, porém, evoluir gradualmente para um padrão socialista pelo crescimento mais que 

proporcional do primeiro daqueles setores.   

Por mais de três décadas, a política industrial indiana foi marcada pela tensão entre 

essas duas perspectivas. Nos trabalhos do Comitê do Partido do Congresso (All India Congress 

                     
47 Gopalakrishman, P. K. “Development of economic ideas in India, 1880-1950”. New Delhi, 1959, p. 183. Apud, 
Chattopadhyay, Raghabendra, op. cit., p. 318. 
48 Shah, K. T. “Trade, tariffs and transport in India”. London, 1923, Apud, Chattopadhyay, Raghabendra, op. cit., 
p. 316.  
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Committee) no período imediatamente posterior à independência, o ponto de vista democrático-

socialista foi claramente predominante. Isso se reflete na resolução de novembro de 1947, pela 

qual o partido comprometia-se a estabelecer uma estrutura econômica capaz de assegurar 

produção máxima sem a criação de monopólios privados e concentração de riqueza, como 

alternativa ao capitalismo privado e ao “regime de arregimentação do Estado Totalitário”. E 

mais ainda no relatório, de janeiro de 1948, de seu Comitê de Programa Econômico que foi 

presidido por Nehru. Vale a pena registrar, naquilo que diz respeito diretamente ao nosso tema, 

a apresentação que Baldev Raj Nayar faz desse documento. 

“... its proposals for industry were ominous for the business class…. all ‘new undertakings in 
defense, key and public utility industries’, as also those industries which were large in scale or 
monopolistic in nature, were to be reserved for public ownership. As for existing enterprises in 
these sectors, ‘the process of transfer from private for public ownership should commence after 
a period of five years’ when their prices would have come down partly in response to the 
changed economic conditions and partly ‘under pressure of appropriate legislation or 
administrative measures.’ Furthermore, importantly, banking and insurance were to be 
nationalised. What industry there was left in the private sector was to be ‘subject to all such 
regulations and controls as are needed for the realisation of the objective of national policy in 
the matter of industrial development’. The latter would include controls over investment, 
income and dividends, which were to be limited to a maximum of 5 per cent.”49 

Mas o otimismo transparente em formulações como essa não sobreviveu aos traumas da 

transição. Ainda sob o impacto da Partição, que custou a vida de milhões de hindus e 

mulçumanos; com a tarefa da consolidação do território nacional ainda a completar mediante 

negociações delicadas com antigos principados, que foram conduzidas pelo ministro do 

Interior, Sardar Patel, líder da facção conservadora do Congresso; diante do desafio de unir um 

país dilacerado por inúmeros antagonismos, em meio a dificuldades econômicas enormes, 

como primeiro ministro de um governo de coalizão, apoiado em um partido heterogêneo cuja 

organização era controlada por seus adversários, Nehru maneja com moderação a política 

econômica nesse período. Assim, a Primeira Resolução de Política Industrial, de 6 de abril 

1948, apaga o radicalismo do programa anunciado poucos meses atrás. Embora reafirme 

retoricamente o compromisso de estabelecer uma “ordem social onde a justiça e a igualdade 

de oportunidades esteja assegurada para todo o povo”, o documento dá garantias ao capital 

privado e subordina claramente os objetivos redistributivos ao êxito no aumento da produção. 

Ao definir os papéis respectivos do setor público e privado na economia, a Resolução divide a 

indústria em três grandes categorias. A primeira, reservada a monopólios estatais, inclui apenas 

três itens: armas e munições; transporte ferroviário e energia atômica. A segunda, onde a 

                     
49 Nayar, 1989, p. 181. A passagem citada resume documento contido em Indian National Congress, Resolutions 
on Economic Policy Programme and Allied Matters (1924-1969). New Delhi: All India Congress Committee, 
1969, pp. 18-32.  
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abertura de novas empresas seria reservada ao Estado, contém seis segmentos: carvão, ferro e 

aço, indústria aeronáutica, construção naval, material de comunicação e óleo mineral. A 

Resolução não exclui a cooperação da empresa privada nesses setores. Resguardando para si o 

direito de promover sua encampação em casos de interesse nacional, o governo garante a 

operação das empresas privadas neles existentes por um período de dez anos. A terceira 

categoria, que abrange todo o restante da indústria, permanece aberta à iniciativa privada. Mas, 

ainda aqui, o Estado se reserva o direito de “participar progressivamente” e de “intervir” na 

gestão das empresas em caso de desempenho insatisfatório.50 

Tratava-se, como se vê, de uma solução de compromisso. Mais tarde – em outro 

contexto econômico e político e consolidada a vitória de Nehru sobre seus opositores no 

Congresso, bastante fragilizados pela morte prematura de Sardar Patel – a acomodação 

começou a se afigurar menos necessária. Assim, em julho de 1954, o Comitê do Partido do 

Congresso aprovava resolução sobre “planejamento e desenvolvimento” onde fixava como 

objetivo de longo prazo a transformação progressiva da Índia em uma “economia socialista”. 

Pouco depois, o compromisso seria reafirmado pela Lock Sabha na famosa resolução, de 

dezembro de 1954, segundo a qual o estabelecimento de um “padrão socialista de sociedade” 

constituía o objetivo último da política econômica do Estado. Se alguma dúvida existisse a 

respeito do significado dessa fórmula, ela poderia ser dissipada pela leitura do II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (1956-1961), que explicava didaticamente: 

“These values or basic objectives have recently been summed up in the phrase ‘socialist pattern 
of society’. Essentially, this means that the basic criterion for determining the lines of advance 
must not be private profit but social gain, and that the pattern of development and the structure 
of socio-economic relations should be so planned that they result not only in appreciable 
increases in national income and employment but also in greater equality in incomes and 
wealth. Major decisions regarding production, distribution, consumption and investment -- and 
in fact all significant socio-economic relationships -- must be made by agencies informed by 
social purpose.” 

E apontava as implicações desses princípios para o padrão de relacionamento entre o 

setor privado e o setor público da economia. 

“The public sector has to expand rapidly. It has not only to initiate developments which the 
private sector is either unwilling or unable to undertake; it has to play the dominant role in 
shaping the entire pattern of investments in the economy… if development is to proceed at the 
pace envisaged and to contribute effectively to the attainment of the larger social aims in view, 
… the public sector must grow not only absolutely but also relatively to the private sector.”51 

 
                     
50 Nayar, op. cit., p. 184. 
51 India. Planning Commission, Second Five Year Plan, New Delhi, 1956. Apud, Nayar, Baldev Raj, op. cit., p. 
196.  
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A Segunda Resolução de Política Industrial, de 30 de abril de 1956, reformulava a 

classificação dos grandes setores da indústria em consonância com esses princípios, 

aglutinando 17 segmentos na primeira categoria, que seria de “responsabilidade exclusiva” do 

Estado (embora o concurso da empresa privada fosse admitido, salvo nos quatro organizados 

sob a forma de monopólios estatais); reunindo na segunda categoria 12 segmentos que 

deveriam passar gradativamente à propriedade pública (alumínio, máquinas-ferramentas, 

produtos químicos básicos e intermediários, medicamentos essenciais e antibióticos, 

fertilizantes, borracha sintética, transporte rodoviário e transporte marítimo), e deixando aberta 

a terceira categoria, que abrangia todos os demais, à empresa privada.  

Mais importantes, porém, do que documentos de política foram as medidas efetivas que 

começaram a ser adotadas na mesma época. Pensamos, sobretudo, no ciclo de nacionalizações 

que tem início nesse período – com a encampação, em maio de 1955, do Imperial Bank of 

India, o maior banco comercial do país, acompanhada no ano seguinte pela nacionalização das 

empresas de seguro de vida – e na emenda constitucional aprovada pelo parlamento em 

fevereiro de 1955 que lhe abriu o caminho ao estabelecer que a autoridade para decidir do valor 

da indenização a ser paga pelas propriedades adquiridas pelo Estado cabia ao Executivo, e não 

ao Judiciário52. Essa a arma que tornou possível as nacionalizações que marcaram o primeiro 

governo de Indira Gandhi, entre meados de 1969 e primeiros anos da década de 70, das quais a 

de maior impacto foi a nacionalização dos quatorze maiores bancos do país, em julho de 1969. 

Aliado às prioridades setoriais do planejamento, traduzidas em decisões de 

investimento de vulto crescente, o efeito conjugado dessas medidas e orientações foi, como 

esperado, uma grande expansão relativa do setor empresarial do Estado indiano. Podemos 

intuir as dimensões desse fenômeno se olhamos para a participação de empresas públicas no 

universo das cem maiores empresas: seu número passa de 20 a 35, entre 1970 e 1980, e elas 

elevam de dois terços para três quartos a parcela sob seu controle coletivo no total dos ativos 

daquelas empresas.53  

Temos uma noção mais precisa dele quando examinamos o comportamento do conjunto 

dos dois setores no período considerado. É isso o que nos permite a tabela a seguir: 

                     
52 Id., ibid., p. 195.  
53 Cf. Encarnation, op. cit., p. 40.  
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Empresas Públicas e Privadas na Índia 

Número de Empresas (%) Capital de Risco (%) Ano 
Setor Público Setor Privado Setor Público Setor Privado 

1960-1 0,5 99,4 30,1 69,9 
1970-1 1,0 99,0 45,8 54,2 
1980-1 1,3 98,7 69,9 30,0 
1990-1 0,5 99,5 71,6 28,4 

Fonte: 36 Annual Report on the Working and Administration of the Companies Act. Ministry of Industry and 
Company Affairs. Apud, Sarma, 1995, p. 302.  

 

E formamos uma idéia mais rica do processo quando atentamos para a participação das 

empresas públicas em diferentes setores de atividade econômica. Nesse particular, dois 

aspectos chamam a atenção: o grau de dominância da empresa pública e a variada gama de 

setores em que ela se exerce. 
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Contribuição de Empresas Públicas para a Produção Total  
de Segmentos Selecionados 

Item Participação percentual do setor público 

Indústria Alimentícia 
Panificação      

Química e Produtos Químicos 
Acetamida 
Anilina 
Metanol 

 
Fertilizantes      

Sulfato de Amônio 
Intrate 
Nitro Fosfato 
Nitrogênio 
Fosfático 

Farmacêutica 
Penicilina 
Sulfamilamide 
Vitamina B1 
Vitamina B2 
Analgésicos Antipiréticos 
e Sedativos 

Máquinas não elétricas: 
Máquinas-ferramentas 
Crowlers, Tratores para  
construção 

Equipamentos elétricos  
 e maquinaria.  

Cabos de telefone  
Telefones  

  
Comércio Exterior 

Importação 
Exportação 

 
Bancos e seguros 

Bancos (depósitos) 
Seguro de vida 
Seguro em geral 

 

 
                              65 
 
                               
                             100 
                             100 
                             100 
                              
                             
 
                             100 
                             100 
                              42 
                              29 
 
 
                              52 
                             100 
                             100 
                             100  
   
                             100 
 
 
                              56 
                               
                              95 
 
 
 
                             100 
                             100  
  
                              
                              76 
                              36  
  
 
                                92 
                               100 
                               100  

Fonte: The Future of Public Sector in India. Section 2. Statistical Data and General Information 5-7. New 
Delhi, Documentation Centre for Corporate and Business Policy Research, 1979. Apud, Sarma, op. cit., pp. 
297-301.  
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Para finalizar esse tópico convém agregar ainda um comentário sobre a nacionalização 

já referida dos grandes bancos. Essa medida assegura ao governo o controle quase completo 

sobre os mecanismos de financiamento ao investimento de longo prazo na Índia. Estabelece-se, 

assim, entre o Estado e o grande capital privado, uma forte interligação, que vai além da mera 

conexão creditícia para estender-se às participações cruzadas no controle acionário e nas 

diretorias das empresas. De acordo com um especialista, em 1955, antes da nacionalização da 

Companhia de Seguros de Vida da Índia (LIC no acrônimo inglês) e da criação dos vários 

bancos de desenvolvimento, as instituições financeiras governamentais detinham apenas 0,20% 

de participação acionária das empresas não governamentais; dez anos depois, essa participação 

ascendia a quase 20%. Desde então, novas nacionalizações aumentaram muito o peso do 

financiamento público ao setor privado, mas esta evolução não foi acompanhada de um 

incremento proporcional na participação acionária das instituições oficiais. Em geral, elas 

preferem influenciar a gestão das empresas através das diretorias que ocupam e da condição de 

fontes principais de crédito, deixando o planejamento empresarial e a gestão a cargo dos 

controladores privados. Apenas em caso de conflitos graves, elas tenderiam a converter 

créditos em participações e propriedade em controle.54  Apesar disso, a interpenetração entre 

Estado e grande capital privado era muito elevada, como a passagem a seguir revela.  

“...in 1980 public financial institutions owned at least two-fifths of all outstanding shares in the 
country’s largest private-sector company, Tata Engineering (TELCO...), and one-fourth of all 
shareholdings in the country’s second-largest private enterprise, Tata Steel (TISCO…). Then, 
since TELCO and TISCO together account for over one-half of the equity controlled by one 
business house (TATA), state financial institutions collectively owned approximately one-third 
of all the shares in that giant house. Similarly, in Birla and several other private industrial 
conglomerates, public institutions owned as much as one-quarter of all outstanding equity.”55 

Se levarmos em conta a predominância de relações de colaboração entre governo e 

grandes grupos privados – padrão que incluía a circulação de quadros dirigentes entre os dois 

campos e, em alguma medida, a participação acionária de instituições privadas em empresas 

públicas – somos tentados a recorrer a uma velha fórmula e afirmar que, entre todos os outros, 

a Índia foi um caso exemplar de capitalismo de Estado.  

1.6. Observações Adicionais 

Para completar a caracterização desse caso restaria mencionar brevemente ainda dois 

aspectos.  

O primeiro tem a ver com a importância decisiva dos controles administrativos no 

                     
54 Id., ibid, p. 42-4.   
55 Id., ibid, p. 51-2.  
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padrão indiano de desenvolvimento. Esse ponto já foi aludido em vários tópicos, mas convém 

dedicar-lhe uma palavra especial. Mais do que em qualquer outro dos países estudados, a 

intervenção econômica do Estado na Índia se fez através de um sistema regulatório minucioso 

e rígido, a um ponto que encontra poucos similares no mundo. Esse traço justificou a expressão 

Licence-Permit Raj, cunhada por um crítico para caracterizar a hipertrofia do controle 

governamental no país.  

O segundo refere-se a uma particularidade que soa muito estranha aos olhos latino-

americanos que são os nossos. Apesar de toda a parafernália de mecanismos de intervenção 

econômica, a despeito de todo o gigantismo do setor público, por quase todo o tempo a Índia 

observou uma política monetária relativamente austera. Nos anos que medeiam o Primeiro 

Plano Qüinqüenal e a inauguração do período de reformas liberalizantes a economia indiana 

conheceu picos inflacionários, mas comparativamente eles parecem mais colinas do que 

montanhas, e nunca chegaram a compor nada remotamente parecido com as cordilheiras que 

atravessamos na América do Sul. Como teremos oportunidade de ver, a um repique dos preços 

seguia-se, sem muita demora, a adoção de políticas monetárias enérgicas, que produziam o 

efeito esperado de forma relativamente rápida, ainda que a elevado custo político. A esse 

respeito, o diálogo transcrito a seguir é elucidativo. 

“We have contained inflation in India much better than other developing countries.” 

“That has been the case historically. Our tolerance of inflation is much lower and we do not 
have indexing of wages and salaries to the price level as in Latin American economies.”56 

O padrão institucional que acabamos de descrever garantiu a transformação profunda 

do sistema produtivo da Índia. Com crescimento relativamente baixo, porém. Sobretudo na 

década de 60 tornou-se corrente entre os especialistas a fórmula depreciativa “padrão hindu de 

crescimento” (que não ultrapassaria a marca dos 3,5 por cento). A média foi um pouco maior 

na década de 50, e voltou a se elevar – agora mais pronunciadamente – nos anos 80. Não 

importa, tendo como referência o desempenho dos “quase vizinhos” asiáticos, o crescimento 

relativamente reduzido da economia indiana sempre se afigurou como um problema e um 

argumento poderoso nas mãos dos críticos do modelo vigente. No outro lado da balança, os 

interlocutores punham em defesa do mesmo as seguintes propriedades: regularidade – a 

economia indiana cresceu continuamente, praticamente desconhecendo a experiência 

infelizmente familiar na América Latina do crescimento negativo. Outro argumento forte 

deriva dessa constatação: por seu insulamento, pelos controles que impôs ao comércio externo 

                     
56 Srinivasan, 2001, p. 135. 
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e aos movimentos de capitais, por ter evitado “a armadilha da dívida externa” a Índia suportou 

bem os solavancos da economia internacional. Nesse particular, é significativo que a década de 

80 – “década perdida” para a América Latina (e para a Turquia), década que começou com um 

susto na Coréia –, a despeito das convulsões políticas, foi para a economia indiana tempo de 

um grande salto à frente.  

Esse salto termina em um grande questionamento de muitos dos atributos expostos 

neste trabalho. E na adesão ao discurso geral das reformas para o mercado. No que vem a 

seguir, veremos como e por que se produz essa ruptura no paradigma da política econômica e 

qual a profundidade dela.  

2. ESGOTAMENTO E CRISE DO PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO: 
O CONTEXTO E REFORMA  

Seja qual for o juízo mais acertado sobre o padrão organizacional da economia indiana, 

a verdade é que no início da década de 1990 ele estava em xeque. Com efeito, em meio a uma 

crise externa aguda, assistimos nesse momento a uma inflexão profunda na condução da 

política econômica, que se traduziu em um amplo programa de reforma cujo fulcro era 

formado pelo par liberalização e abertura externa. Neste capítulo, vamos examinar três 

questões interligadas: 1) como entender esse deslocamento? Que circunstâncias levam a Índia a 

abraçar, nesse exato instante, a estratégia das reformas orientadas para o mercado? 2) Como 

elas foram (têm sido) concebidas e implementadas? Em outras palavras, quais as 

particularidades do processo de reforma econômica na Índia? 3) Dado que os equilíbrios 

econômicos e sociais prévios vêm a ser fortemente abalados pelas transformações envolvidas 

nesse processo, e dado que este vem se desenvolvendo no contexto de um sistema político 

altamente competitivo, que assegura grande capacidade de vocalização e de veto aos grupos 

negativamente afetados por ele, como entender o seu caráter contínuo? Por que até o momento 

nunca sofreu retrocessos mais sérios? Finalizaremos este capítulo com algumas conjecturas 

sobre a pergunta se caberia falar, então, de um novo padrão de desenvolvimento. 

2.1. O Contexto das Reformas 

No registro das vítimas da guerra do Golfo costuma faltar um óbito. Não é bem assim. 

De fato, o efeito combinado do aumento dos preços do petróleo, da perda de um mercado 

importador expressivo e do estancamento do fluxo de remessas dos trabalhadores indianos no 

Iraque contribui para precipitar a crise cambial de 1991. Mas os desequilíbrios que a 

motivaram eram bem mais graves. Eles têm origem na política expansionista que vinha sendo 
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seguida desde meados da década anterior, política que conseguira a proeza de jogar as taxas de 

crescimento para um patamar superior, mas a custa de déficits fiscais elevados, que no final do 

decênio chegaram a mais de 8% do PIB. Ao levantar recursos no mercado para financiar esse 

déficit, o governo indiano administrava a expansão da dívida pública, e tinha que arcar com 

uma conta de juros a cada ano mais pesada. A expansão concomitante da base monetária 

completava o círculo cuja manifestação mais inquietante era a subida dos índices 

inflacionários.  

As tensões na frente externa estavam associadas a essa dinâmica. Em um regime de 

câmbio fixo, a inflação minava a competitividade das exportações indianas, ao tempo em que a 

ativação econômica propelia a demanda de produtos importados (principalmente petróleo e 

derivados). No início, o problema foi manejável. Escorado no bom conceito do país nos 

mercados financeiros, o governo não teve dificuldades para levantar os créditos de que 

necessitava junto à banca internacional. Entre 1985-86 e 1990-91, a dívida externa indiana 

mais do que duplicou... Para piorar as coisas, nas eleições gerais de 1989 o produto da 

insatisfação popular foi um Parlamento fragmentado, do qual emergiu um governo de minoria 

que tinha à testa um partido minúsculo, carente de apoio sólido. O leitor pode adivinhar o resto 

da história. Algumas manifestações de dúvida, primeiro; logo a desconfiança nervosa... Então, 

a ocorrência externa perturbadora que desencadeia a fuga precipitada. Quando o novo governo 

formado pelo Partido do Congresso tomou as rédeas da situação, as reservas internacionais 

estavam reduzidas a pouco mais de um bilhão de dólares, o suficiente para cobrir apenas duas 

semanas de importações. A Índia estava às portas da moratória.   

Sob a liderança do primeiro ministro Narasimha Rao e de seu ministro de Finanças, 

Manmohan Singh, o novo governo indiano firma uma carta de intenção com o FMI e enfrenta a 

crise com um pacote de medidas convencionais: desvalorização da rúpia; aperto fiscal (cortes 

pronunciados nos gastos sociais); política monetária restritiva. Tudo muito familiar. Nada de 

incomum, tampouco, nas conseqüências imediatas dessas medidas: geração de superávits 

comerciais e recuperação de reservas, de um lado; de outro, queda acentuada no nível de 

atividade econômica... Mas, não por muito tempo. Como se pode ver pela tabela abaixo, a 

economia indiana vive um período curto de recessão e logo recupera sua trajetória respeitável 

de crescimento.  
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Indicadores Macroeconômicos Selecionados 

Ano 
Taxa de 

crescimento do 
PIB 

Inflação 
Déficit na conta 

corrente (% 
PIB) 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

5,5 
4,9 
4,8 
9,9 
6,6 
5,7 
0,4 
5,4 
5,0 
7,6 
7,7 
7,2 

  7,84 
  6,52 
  8,56 
  8,06 
  8,30 
10,95 
14,69 
  8,56 
  9,43 
  9,50 
  8,72 
  7,74 

2,00 
1,76 
1,69 
2,43 
1,81 
2,58 
0,16 
1,21 
0,29 
1,90 
1,45 
1,26 

Fonte: World Bank Indicators.  
 

Fosse essa toda a história, a crise indiana de 1991 teria pouco interesse para o não 

especialista. Mas, como sabemos, o mais importante ainda não foi dito. É que simultaneamente 

à adoção das medidas conjunturais acima referidas, o governo Narasimha Rao anunciava uma 

série de medidas de longo prazo que conformavam uma nova estratégia econômica. Elas 

abrangiam a reforma do comércio exterior – abolição quase completa da sistemática de 

licenciamento de importações; redução drástica de níveis e da dispersão das tarifas aduaneiras 

– e a reforma do regime regulatório, operada através do Industrial Policy Statement, de 24 de 

julho de 1991. Reiterando embora a atualidade dos fundamentos da economia indiana moderna 

estabelecidos por Nehru e a linha de continuidade que liga os sucessivos documentos de 

política industrial que procuraram dar corpo aos seus objetivos maiores – desenvolvimento 

industrial e agrícola rápido; expansão rápida do emprego; redução progressiva das disparidades 

sociais e econômicas; remoção da pobreza e conquista da autonomia (self-reliance) –, esse 

documento rompe com a política de desenvolvimento pretérita ao comunicar que o sistema de 

licenciamento para projetos industriais seria quase inteiramente desmontado, exceto para 15 

indústrias relacionadas a questões estratégicas e de segurança, ou de importância para a 

preservação do meio ambiente; que a legislação anti-trust seria liberalizada para facilitar a 

expansão e a diversificação das grandes empresas; que o mesmo ocorreria com o regime de 

investimentos externos e de importação de tecnologia, e que o número de indústrias reservadas 

ao setor público seria drasticamente reduzido.57 Faziam parte do pacote ainda a racionalização 

do sistema tributário e a liberalização do sistema financeiro.  

                     
57 Cf. Text of New Industrial Statement, 1991. www. Para um comentário crítico sobre a reorientação enunciada 
nesse texto, cf. Paranjape, 1991, pp. 2472-2481. 
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Para a equipe econômica do novo governo estava claro que o simples ajuste fiscal e 

monetário era insuficiente. Para que o caminho do desenvolvimento sustentado fosse trilhado 

era preciso reestruturar o conjunto da economia indiana. O sentido geral desse programa está 

claramente exposto no discurso feito por Monmohan Singh ao apresentar a peça orçamentária 

de 1991 na câmara baixa do Parlamento:   

“The thrust of the reform process would be to increase the efficiency and international 
competitiveness of industrial production, to utilize for this purpose foreign investment and 
foreign technology to a much greater degree that we have done in the past to increase the 
productivity of investment, to ensure that India’s financial sector is rapidly modernized, and to 
improve the performance of the public sector, so that the key sectors of our economy are 
enabled to attain  an adequate technological and competitive edge in a fast changing global 
economy.”58 

Anos mais tarde o mesmo Singh iria explicar a íntima conexão entre as duas séries de 

eventos que nos ocupa aqui: a reforma estrutural e a crise econômica do início dos anos 90.  

“The traditional response to a balance of payment crisis is to compress domestic demand 
through a programme of fiscal retrenchment. However, in an economy characterized by wage 
rigidities and supply bottlenecks which prevent resources moving from one sector to another, 
the traditional stabilisation  programmes end up by creating unemployment and idle capacity. 
Inevitably, these programmes run into severe political difficulties… To deal with this problem, 
we devised a stabilisation programme which was expected to produce positive results in a fairly 
short period and additionally, we launched a programme of structural reforms to improve the 
supply side responses.” 59 

A associação dos dois fenômenos parece indiscutível, mas a natureza do nexo entre eles 

não está clara. Como vimos em outra seção deste estudo, a relação entre crise econômica e 

reformas liberais é observada em todos os países constantes de em nossa amostra original de 24 

casos nacionais. Mas, na Índia, ainda que os atores possam tê-la vivido como um momento 

dramático, a crise foi bastante suave quando comparativamente considerada. E nem sempre, 

nos outros países, os problemas de balanço de pagamentos foram enfrentados, imediatamente, 

de forma análoga. Por outro lado, aquela não foi a primeira crise cambial na Índia, e em outras 

ocasiões a resposta que ela suscitou foi muito diversa. Mais do que uma “causa”, um 

determinante, parece mais razoável, pois, pensar a crise como uma janela de oportunidade. É 

assim que ela aparecia no comentário do articulista da Economist para o qual o corte inevitável 

no dispêndio público “might – just might – start the reappraisal of the economic role of the 

government that is so long overdue.”60 Mas, se pensamos a crise como uma oportunidade, 

devemos identificar para quem ela se afigura assim, e indagar das razões por que ela é encarada 

                     
58 Apud. Nayar, 2001, p. 144.  
59 Sing, 2001, p. 89. 
60 Apud, Paranjape, op. cit., p. 2480. 
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dessa ou daquela forma. Essa observação um tanto prosaica abre o espaço para a afirmativa que 

iremos desenvolver no restante do presente tópico: a opção pela estratégia de reforma adotada 

na Índia no início dos anos 90 é incompreensível se dissociada de quatro condições gerais, a 

saber: 1) a existência prévia no país de uma crítica econômica de corte liberal ao modelo de 

desenvolvimento inspirado por Nehru; 2) a convergência entre essa crítica – com as medidas 

por ela preconizadas – e as transformações em curso naquele momento no plano internacional; 

3) a fragilização das instituições políticas indianas e a efetividade degradada do planejamento 

econômico; 4) as experiências precedentes de liberalização econômica. Vejamos, pela ordem, 

cada um desses elementos.  

2.1.1. O trabalho da crítica 

Embora o sistema de controle administrativo do abastecimento alimentar herdado do 

tempo de guerra e ampliado depois da independência tenha sido objeto de ataques, antes, 

algumas vozes tendo defendido soluções de mercado para as distorções apontadas61, as 

primeiras objeções sistemáticas à estratégia de desenvolvimento esboçada pelo governo 

nacionalista manifestam-se em meados dos anos 50, durante o processo de elaboração do 

Segundo Plano Qüinqüenal. Elas se fizeram ouvir no “painel de economistas”, fórum criado 

pela Comissão de Planejamento em janeiro de 1955 para submeter a minuta do plano à análise 

de especialistas. Presidido pelo ministro das Finanças e composto de 21 membros, 13 

acadêmicos e 8 tecnocratas, todos economistas de prestígio, o painel fez, provavelmente, o que 

dele se esperava: produziu um texto de consenso amplamente favorável ao documento, ao qual 

fazia restrições de detalhes. Esse encaminhamento, porém, não satisfez a todos os participantes. 

Dois membros do painel tinham divergências mais fundas que vieram a expressar logo a seguir 

sob formas diversas. Um deles era o diretor da Escola de Economia e Sociologia da 

Universidade de Bombaim, C. N. Vakil, que tornaria publico o seu ponto de vista no livro 

Planning for an expanding economy, escrito em colaboração com P. R. Brahmananda, onde 

criticam a estratégia assentada no desenvolvimento da indústria pesada e propõem uma 

alternativa de conjunto ao modelo de Mahlanobis baseada no fomento à agricultura e à 

produção de bens salários em geral.62 O outro era B. R. Shenoy, então um professor pouco 

conhecido fora da Índia, da Universidade de Gujarat. Em profunda discordância com a 

proposta em debate, Shenoy fez questão de expressar seu ponto de vista em uma “Note of 

Dissent”, que constitui um verdadeiro libelo contra o planejamento indiano. Denunciando o 
                     
61 Cf. Ghosh, 1998. 
62 Uma apresentação breve do argumento e das circunstâncias em que veio à luz pode ser encontrada na entrevista 
de Brahmananda in Balasubramanyam, op. cit., pp. 26-41. 
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irrealismo das projeções que informam o plano, inalcançáveis a seu ver, “exceto em um regime 

totalitário”, e dissociando-se explicitamente de seus colegas que criticavam as novas 

nacionalizações previstas com base em razões contingentes – escassez de pessoal 

administrativo e técnico; necessidade de canalizar a poupança para as metas do plano –, mas 

não as rejeitavam no terreno dos princípios, como ele, Shenoy fazia fogo cerrado contra o 

sistema de regulação microeconômica. 

“I do not feel convinced of the economic importance of continuing the remnants of controls. 
Decontrols have proved a noteworthy success. Controls and physical allocations are not a 
necessary adjunct to planning. The distribution of productive resources, including the ratios in 
which they are used, are subject to variation and depend upon diverse technological, economic 
and price considerations. It is quite impossible to take into account these complex and changing 
considerations and arrange anything like a satisfactory allocation of resources. There are great 
advantages in allowing freedom to the economy, and to the price system in the use and 
distribution of the needs of production. I am unable to agree with my colleagues that a case 
exists for continuing what controls now remain. Steps should be taken to remove controls as 
early as may be possible. Controls and allocations are an essential characteristic of communist 
planning. They do not very well fit in under planning in a free enterprise market economy.”63 

Mesmo encarando tais declarações com simpatia, os agentes do mercado eram mais 

moderados na crítica. Pelo menos é o que podemos depreender do posicionamento da FICCI 

(Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) face ao Segundo Plano. Tendo 

divulgado, a título de contribuição, proposta em que defendiam a idéia da industrialização 

rápida com ênfase na indústria de base, os dirigentes da FICCI reagiram acerbamente ao plano 

elaborado pelo governo. Questionando a compatibilidade do “planejamento total” com a 

democracia, e denunciando os grandes perigos implicados no “planejamento centralizado 

envolvendo a arregimentação da economia”, eles advogavam o estímulo à expansão da 

indústria de bens de consumo de grande escala e condenavam o projeto de ampliar 

gradativamente o espaço ocupado pelas empresas públicas64.  

Na verdade, a atitude de tomar frente ao governo de Nehru provocava fissuras na elite 

do empresariado indiano. De um lado, sob a liderança de G. D. Birla, fiel parceiro de Gandhi, 

estavam aqueles que defendiam uma política de “apoio crítico”, buscando promover os 

interesses da indústria através de canais de influência internos ao Partido do Congresso; do 

outro lado estava o “grupo de Bombaim”, no qual se destacava a “casa dos Tatas”, advogando 

uma postura mais assertiva, para influir sobre o governo mediante a mobilização da opinião 

pública em campanhas organizadas. Essa corrente criaria em 1956 o Fórum da Livre Empresa e 

participaria, três anos depois, da formação do Partido Swatantra (Partido da Liberdade), para 

                     
63 Shenoy, 1955. Apud, Bauer, 1988.  
64 Nayar, 1989, p. 229. 
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contestar a hegemonia do Partido do Congresso em nome do princípio da propriedade e dos 

valores do liberalismo. Coisa que esse partido fez com relativo sucesso eleitoral, embora ao 

preço de muitas concessões no terreno do discurso, como se observa pelo comentário do 

especialista. 

“Accepting the ‘socialism’ of the Tories in Great Britain, of the German Social Democrats, and 
so on, Swatantra leaders alternately called Nehru a ‘nineteenth-century socialist’ as opposed to 
Swatantra’s ‘twentieth-century socialists, or else a ‘reactionary state capitalist’ and no real 
socialist at all. While this set of arguments can hardly be called a logical tour de force, it has 
permitted Swatantra leaders to argue that the socialists are outdated, not Swatantra. This 
illustrates an important dimension of intellectual history, viz. the compulsion to respond to the 
strong and proximate challenge of Marx and socialism and the need to accept, to some extent, 
the enemy’s political vocabulary.” 65 

Em um contexto assim, o radicalismo doutrinário da crítica condenava Shenoy ao 

ostracismo.66 Uma década, duas guerras, e uma crise cambial séria depois, o ambiente estava 

sensivelmente mudado. No início dos anos 70 a estratégia indiana de desenvolvimento estaria 

sob o ataque pesado de críticos mais afortunados. Além do “pessimismo exportador” embutido 

nos pressupostos do modelo de Mahalanobis, o processo que eles moviam punha em tela de 

juízo o sistema de controles e regulações burocráticas, o qual, aliado ao gigantismo do setor 

público, emperraria o crescimento da economia indiana ao condená-la a um regime de baixa 

produtividade. O arrazoado é longo, e dele não podemos fornecer mais do que uma pequena 

amostra. Nesse sistema, as metas fixadas são freqüentemente erradas e as licenças beneficiam 

firmas que não são necessariamente as mais produtivas. Ao criar barreiras à entrada e restringir 

as importações ele diminui a concorrência, o que se traduz em ineficiência, altos custos e baixa 

qualidade. Os obstáculos administrativos sufocam a iniciativa e incentivam comportamentos 

improdutivos voltados para obtenção de vantagens. As restrições ao capital estrangeiro e à 

importação de tecnologia tornam obsoleta a indústria. Com mercado cativo e taxas de câmbio 

valorizadas as firmas não têm razão alguma para se aventurar no mercado externo. E não se 

pode sequer alegar que esse sistema atenda a objetivos sociais: ao induzir artificialmente o 

                     
65 Erdman, 1967, p. 199. 
66 O relato irônico de I. G. Patel – figura de proa na tecnocracia indiana e ardente defensor da liberalização 
econômica nos anos 90 – sobre as desventuras de visitantes americanos ilustres em solo indiano contribui para dar 
um colorido mais vivo a nossa narrativa. “The presence of so many leftist advisers made the Americans urge that 
the Ministry of Finance allow some American advisers to balance the forces, so to speak. We thought we had the 
Americans hoist by their own petard when we agreed, with the proviso that there should be two advisers: one a 
distinguished academic and another with influence in Washington… But the Americans had the last word: they 
sent Milton Friedman … and Neil Jacoby who was the former Chairman of the council of Economic Advisers 
under Eisenhower. Neil’s opposition to planning and governmental involvement can only be described as 
totalitarian, that is, extreme, ideological and emanating from the guts rather than from reason. Soon Friedman 
was so embarrassed by Jacoby that he request they should be separated. … Friedman tried educating Indian 
politicians and bureaucrats about the virtues of free private enterprise, but soon gave up as he was intelligent 
enough to see that his arguments fell on deaf ears.” Patel, 2002, p. 44-5.  
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crescimento das indústrias intensivas em capital, pouco contribui para a geração do emprego e 

para a eliminação da miséria.67 Como alternativa a essas mazelas, economistas tão bem-

sucedidos, na Índia e fora dela, como Jagdish Bhagwati e T. N. Srinivasan, entre outros, 

preconizavam a adoção de um sistema comercial neutro – com unificação das taxas de câmbio, 

a remoção das restrições administrativas à importação, a redução das tarifas aduaneiras e a 

dispensa conseqüente dos incentivos às exportações – e a desmontagem do sistema de 

licenciamentos. Bem-sucedidos, devemos sublinhar o adjetivo. Porque, além de celebridades 

acadêmicas internacionais, esses economistas – Bhagwati, talvez, mais do que todos – 

passaram a ter forte influência no debate e na gestão da política econômica indiana. 

Se isso é verdade, encontramo-nos diante de uma situação que faz lembrar a fórmula 

cunhada por Cohen, March e Olsen para caracterizar os processos de escolha em organizações 

complexas: o “modelo da lata de lixo” (garbage can model of organizational choice). Referido 

aos padrões decisórios prevalentes em contextos organizacionais caracterizados pelas 

“preferências problemáticas”, “participação fluida” e “incerteza agregada extrema”, esse 

modelo rompe com a perspectiva racionalista ao desconectar, uns dos outros, problemas, 

soluções e tomadores de decisões, mostrando que estes não chegam a uma decisão específica 

trilhando um caminho simples cujo ponto de partida é o problema, mas que os três termos 

dessa equação resultam de processos independentes no interior da organização. Confrontados 

com um problema, os atores competem pela exata definição de seus termos e buscam soluções 

para ele em um repositório de fórmulas previamente existentes, sugeridas e postas de lado no 

passado.68 Esse esquema se aplica como uma luva ao caso que estamos a considerar. No 

essencial, a plataforma das reformas liberalizantes vinha sendo defendida desde o início dos 

anos 70, como solução para os problemas microeconômicos que obstariam o crescimento 

acelerado da economia indiana. No entanto, como programa geral, a proposta reformista não 

tinha sucesso. Quando isso ocorre, medidas pontuais já haviam atenuado os efeitos negativos 

dos problemas microeconômicos apontados, e a economia se expandia celeremente. Ainda 

assim, dessa vez o desequilíbrio externo justifica a adoção daquela plataforma. Além das 

receitas, os gestores da economia contavam no início dos anos 90 com um manual indicando 

como aplicá-las. E mais, ao contrário do que vai se dar em muitos outros países, receitas e 

manual de instruções eram de fabricação caseira. Sem eles é difícil entender como o programa 

de mudança estrutural foi incorporado ao plano de estabilização de forma tão imediata.   

                     
67 Nesse esforço “heróico” de condensação, valemo-nos da apresentação feita por Chaudhury, 1998, pp. 272-4. 
68 Cf. Cohen, March e Olsen, 1989, pp. 294-334. 
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2.1.2. Conexões com processos externos  

A existência de um repertório de propostas e a advocacia dele no período anterior, 

porém, não explica aquele efeito. Pelo contrário, apenas nos leva de encontro aos argumentos 

sugeridos para explicar os fatores que entravavam a mudança. Um dos mais exitosos foi 

aquele proposto por Pranab Bardham, em uma série de conferências proferidas em meados 

dos anos 80. Tomando como unidades básicas de análise as “classes dominantes 

proprietárias” e acentuando a lógica fortemente “rentista” (rent-seeking) de sua atividade 

econômica, Bardham procura demonstrar como os conflitos de interesses entre três atores 

fundamentais – os produtores rurais enriquecidos, os profissionais do setor público e os 

capitalistas industriais - resultavam em um “empate” que paralisava o Estado e perpetuava um 

estado de coisas que todos consideravam insatisfatório. Nenhuma dessas forças sendo forte o 

suficiente para dominar o Estado, a preocupação comum com os efeitos distributivos da 

transformação do sistema seria um inibidor estrutural à mudança.  

“If patronage and subsidies threaten to silt up the channels of surplus mobilization and public 
investment, the question that comes to mind is why the proprietary classes who have much to 
gain from economic growth do not pull together in their own long-run collective interest and 
co-operate in dredging the silted channels. In my judgment this has largely to do with the 
difficult of taking collective action in large and heterogeneous coalitions…”69 

Rejeitando o viés sociológico da análise de Bardhan, que o levaria a pressupor uma 

negociação prévia bem sucedida e a sinalização por parte do governo de sua intenção de 

“mudar as regras básicas do jogo” como condições necessárias ao início do processo de 

reforma econômica, Jenkins interpreta este último como fruto da ação de segmentos das elites 

estatais governantes, hábeis bastante para explorar as divergências de interesses de forma tal a 

impedir que eles se conjugassem a tempo para bloquear a realização de seus propósitos.70 Mais 

adiante, voltaremos ao argumento desenvolvido nessa obra. Por ora, limitamo-nos a observar 

que ela não nos faz avançar no problema que nos toca. Pelo que nos relata Baldev R. Nayar, os 

adeptos da reforma eram minoritários no governo N. Rao.71 Ainda que aceitássemos a premissa 

estatista que a sustenta – o que não fazemos –, restaria a explicar por que, nesse momento, o 

comando da ação estatal foi exercido pelos setores da elite governante que se inclinavam pelo 

                     
69 Bardhan, 1988, p. 68. 
70 Jenkins, 1999, p. 38-9. 
71 “... the circle that was convinced of the need for globalization and liberalization and was enthusiastic about 
reform was narrow, and constituted perhaps a rather lonely group; it constituted primarily of the Prime Minister, 
the finance Minister, and Commerce Minister P. Chidambaran, and their team of bureaucratic and technocratic 
advisors…  Most of the cabinet was indifferent to the reforms and concerned only that they should not affect their 
support groups adversely. There were opponents as well, such as N. D. Tiwari and Arjun Singh.” Nayar, 2001, p. 
148. 
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caminho das reformas. A convergência entre os pontos de vista sustentados por esses setores e 

o sentido das transformações internacionais em curso àquela altura é, certamente, um elemento 

importante na resposta a essa pergunta.  

A incidência das mudanças no contexto internacional é forte em todos os processos 

nacionais de reforma econômica considerados nesta pesquisa. Mas os aspectos relevantes desse 

contexto cambiante variam a cada caso, como varia também o modo pelo qual se exerce a 

aludida influência. A globalização financeira, por exemplo, que costuma aparecer na literatura 

como um dos principais fatores explicativos da difusão das reformas neoliberais, não parece ter 

desempenhado papel de maior relevo no caso indiano. Tampouco as condicionalidades 

cruzadas do par FMI-Banco Mundial, que foram decisivas, como sabemos, nos processos de 

reforma latino-americanos. E é fácil entender por quê: fortemente protegida, com um setor 

bancário quase todo estatizado e com rígidos mecanismos de controle sobre o câmbio e sobre 

os fluxos de capital, o grau de integração da economia indiana no mercado financeiro 

internacional no início do processo de reforma era muito reduzido. Daí sua baixa 

vulnerabilidade às crises; daí também a sua menor sensibilidade às pressões emanadas de 

governos e instituições econômicas internacionais.  

No caso indiano, três aspectos das transformações globais parecem ter tido especial 

importância: a mudança na ideologia econômica dominante nos países centrais, com o 

descrédito do keynesianismo e a ascensão do discurso neoliberal; a mudança no quadro 

geopolítico com o fim da Guerra Fria, e a reformulação das bases normativas da economia 

internacional no desenrolar da rodada Uruguai do GATT.  

Não vamos nos deter aqui nos processos que levam à primeira daquelas mudanças. Para 

efeitos de argumentação, podemos tomá-los como conhecidos. O que desejamos salientar é a 

maneira como o novo “senso comum” econômico reforça, na Índia, os defensores de 

programas de reformas congruentes com ele. Isso, que já se daria em alguma medida pelo 

simples poder de irradiação das idéias germinadas nas instituições prestigiosas dos países 

centrais e da autoridade de que tendem a ser revestidas, fica acentuado na Índia em virtude de 

um fenômeno peculiar: as dimensões da diáspora e a participação relativamente muito elevada 

de profissionais altamente qualificados na “população não residente”.  Nas palavras do autor de 

um trabalho muito interessante sobre o tema,  

“In India’s case, in contrast to the large migrations of the 19th century, overseas migration in 
recent decades has had a very strong selection bias, in that it is drawn from India’s socio-
economic elites. For instance Indians in the United States are almost twenty times more likely to 
be college educated than Indians in India. The structural position and social embeddedness of 
the Indian diaspora and returning migrants enhances the diffusion of ideas, and it appears 
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likely that even more than financial remittances, “social remittances” (or the flow of ideas) are 
playing an important role in reshaping India’s economic policies.”72 

No artigo citado, vamos encontrar uma representação simplificada do mecanismo pelo 

qual idéias emanadas dos países de destino são difundidas e chegam a influenciar processos 

decisórios nos países de origem. O fator crucial nesse esquema consiste no retorno de 

migrantes com formação educacional ampliada, novas experiências de trabalho, outros mapas 

cognitivos. No modelo proposto, o impacto de tais elementos depende do tamanho da diáspora, 

das características socioeconômicas de seus integrantes, de onde estiveram e dos pontos de 

acesso que lhes estejam abertos na estrutura de poder do país que os recebe de volta. O grau 

dessa abertura, por sua vez, depende de regras formais e de procedimentos. Vale dizer, as 

instituições formais e informais no país de origem operam como “filtros” na difusão de idéias, 

ao regularem o acesso de burocratas internacionais, acadêmicos e outros intelectuais às arenas 

decisórias.  

Essas breves indicações servem apenas para dar uma idéia aproximada do argumento 

desenvolvido pelo autor. O que nos interessa primordialmente em seu trabalho não são esses 

elementos gerais, mas o resultado da análise por ele instruída sobre o caso indiano. A esse 

respeito, convém ceder-lhe mais uma vez a palavra.  

“Technocrats have played an important role in economic reforms around the world in the last 
few decades. Compared to reform programs in many other countries during this period, India’s 
reforms have born richer fruit. Part of this success must be attributed to the extent to which 
India’s reforms were “home-grown:” they reflected the experience of its key architects, who 
had both studied and worked abroad, but who retained a keen eye for India’s economic and 
political realities. India’s institutional structure – a strong bureaucracy and a parliamentary 
system – means that a returning technocrat has to spend time in an advisory capacity before he 
can move to decision- making roles. This creates trust while also providing them a better sense 
of the political nuances that are critical if policies are to be adopted and implemented.” 73 

A observação bem documentada do autor sobre o cosmopolitismo dos economistas 

indianos, nos suscita  um comentário adicional. No presente, como no passado, entre os centros 

difusores e a produção local de idéias a relação parece ter duplo sentido: como vimos, nos anos 

50 a Índia foi um laboratório econômico de ponta, para onde se dirigiam notáveis de todo o 

mundo com intuito de ensinar, mas também de aprender com as experiências que lá se 

realizavam; ela permanece, hoje, como referência importante no debate internacional sobre as 

políticas de desenvolvimento. E pela inserção privilegiada que têm nos circuitos acadêmicos 

internacionais seus economistas mais destacados dele participam como protagonistas.  

Sobre o segundo dos aspectos assinalados, seremos breves. Fundadora e principal 
                     
72 Kapur, 2004. 
73 Id., ibid. 
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sustentáculo do movimento dos Países não Alinhados, a Índia sempre se moveu no plano das 

relações internacionais guiada pelo princípio básico da autonomia. Mesmo que para isso 

tivesse que arcar com custos significativos – como se deu nos anos 60, quando sua posição 

crítica em relação à guerra do Vietnã lhe valeu a antipatia do governo Johnson, que logo 

quebraria o compromisso de ajudar financeiramente um primeiro ensaio de reforma de seu 

comércio exterior. Pouco depois, duplamente pressionada pelos laços privilegiados que os 

Estados Unidos mantinham com o Paquistão e por sua nova aliança tácita com a China, a Índia 

aprofunda sua pareceria com a União Soviética, que se converte em aliança estratégica no 

início da década de 1970. Com o fim da Guerra Fria a Índia se encontra em um novo contexto 

geopolítico no qual não pode mais contar com o respaldo econômico, político e militar de sua 

antiga parceira e no qual, ausente a rivalidade entre blocos, a política do não-alinhamento perde 

todo sentido. Ameaçada de isolamento, com conseqüências potencialmente perturbadoras para 

a segurança nacional, a Índia é obrigada a reformular sua postura internacional, buscando novo 

modus vivendi com os países vitoriosos, em primeiro lugar, com os Estados Unidos. Ora, no 

plano econômico, o vetor principal da política norte-americana era dado na época por uma 

fórmula conhecida: globalização – redução do papel econômico do Estado; reforço dos direitos 

de propriedade intelectual; remoção de entraves à livre circulação de bens, serviços e de 

capitais; dissolução de fronteiras entre mercados nacionais; integração crescente de todos em 

uma economia única do tamanho do mundo. Em tais condições, a intransigência da Índia na 

defesa dos mecanismos institucionais criados no meio século passado para tornar possível o 

desenvolvimento de um capitalismo eminentemente nacional seria sinônimo de conflito aberto 

com a superpotência. Mesmo se inexistissem outras razões, a mera consideração do quadro 

estratégico recomendaria uma atitude mais prudente.74   

A rigor, as condições indutoras de tal reposicionamento já estavam esboçadas em 

meados da década passada. Com essa afirmativa, fazemos referência a duas séries de eventos: 

às mudanças internas ocorridas na União Soviética sob o governo de Gorbachev, com seu 

desdobramento externo, o “novo pensamento”, com o qual teve início a desmontagem da 

política de blocos, e a abertura de um processo de negociação que estava destinado a mudar 

radicalmente a arquitetura do sistema multilateral de comércio: a Rodada Uruguai do GATT. 

Este é o terceiro dos elementos que gostaríamos de destacar. 

O tema do comércio internacional e das transformações do regime criado para balizá-lo 

no imediato pós-guerra constitui um dos eixos deste projeto como um todo. Ele foi objeto de 

                     
74 Inspiramo-nos nesse parágrafo no capítulo dedicado ao período pós-Guerra Fria da obra de Nayar e Paul, 2003. 
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três estudos no relatório do ano passado, e volta a comparecer em dois capítulos do relatório 

presente. Não vamos discorrer longamente sobre o tema. Aqui, o importante é resgatar essa 

cadeia causal que já estava apontada no projeto da pesquisa, mas que está muito bem analisada 

no trabalho de Feliciano de Sá Guimarães75: a passagem de um regime que regulava o 

movimento entre fronteiras de bens, para um outro cujas disciplinas têm como objeto as 

políticas domésticas dos países membros. Isso se dá em conseqüência do esforço bem sucedido 

do governo estadunidense no sentido de forçar seus parceiros no GATT a abrirem uma nova 

rodada de negociações, passados apenas três anos do encerramento da rodada de Tóquio, em 

1979, nela incorporando três novos temas: serviços, propriedade intelectual e medidas de 

investimento relacionadas ao comércio. A novidade – e o caráter ofensivo – da iniciativa 

patrocinada pelo governo Reagan, porém, não terminava aí. Além da ampliação da pauta, a 

campanha pela abertura da nova rodada vinha acompanhada da denúncia sistemática de um dos 

princípios inscritos desde o início, ainda que em posição secundária, nos estatutos da 

organização: o “princípio do desenvolvimento”, que se traduziu, originalmente, no 

reconhecimento do conceito de “indústria nascente” e, mais tarde, na consagração do direito a 

tratamento especial e diferenciado dos países pobres, com a reforma do texto do Acordo Geral 

operada em 1965 (incorporação do Capítulo IV – Comércio e Desenvolvimento). As 

implicações desse lance são indicadas de maneira precisa pelo autor do estudo citado.  

“... os EUA e CE pressionam por alterações em regras já existentes, ou seja, buscavam a 
construção corretiva das regras. A implicação maior disso era a diminuição da preponderância 
do S&D. O fim do tratamento diferenciado ... faria com que as obrigações dos países em 
desenvolvimento fossem ampliadas pela necessidade de acatar regras já existentes. Os países 
ricos não pretendiam revolucionar as regras tradicionais, apenas ampliá-las ou reconstruí-las 
de modo a atingir todos os membros. Ato contínuo, a invalidação do S&D significava reformas 
efetivas na estrutura política e econômica dos países em desenvolvimento, pois a própria 
iniciativa de fazer valer uma política de substituição das importações significava não acatar a 
totalidade das regras tradicionais e permitir proteções setoriais de produtos tradicionalmente 
regulados (bens industriais).”76 

Inscrito neste Projeto Temático, o trabalho que viemos de citar reconstitui o processo da 

rodada em suas duas fases – a pré-negociação (que vai da reunião ministerial de 1982, em 

Genebra, à Conferência de Punta del Este, em 1986) e a fase da negociação propriamente dita, 

que se estende até o final de 1993 –, e analisa a maneira pela qual o desenrolar dos 

acontecimentos nessa arena condicionam a mudança de rumos que se dá na política externa 

brasileira no decorrer do período. Sobressaem nesse estudo a eficácia dos mecanismos de 

coerção manejados pelos EUA e a estreita interligação dos movimentos efetuados no plano 

                     
75 Guimarães, 2005. 
76 Id., ibid., p. 109. 
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multilateral e nas negociações bilaterais com o Brasil. Não temos condições para replicar esse 

tipo de análise para a Índia. Sabemos que ela dividiu com o Brasil a liderança da resistência à 

incorporação dos “novos temas” na agenda e da defesa das normas derivadas do princípio do 

desenvolvimento depois de iniciada a Rodada Uruguai. Mas não é só. Sabemos também que a 

Índia estava em posição muito menos vulnerável do que a do Brasil, com uma economia em 

rápida expansão, com baixa exposição às turbulências do sistema financeiro internacional. 

Ainda assim, acreditamos que os argumentos de caráter geral esboçados no projeto da 

pesquisa, corroborado pelo estudo sobre o Brasil, se aplica igualmente à Índia. E somos 

reassegurados neste juízo pela palavra de um diplomata indiano que desempenhou papel 

proeminente no processo em causa.   

“How did this dramatic reversal in the position of developing countries come about? The event was 
widely covered in the local Indian press and other third world media… The US had fashioned the 
powerful weapon of ‘aggressive unilateralism’ since 1984. It was used against Brazil prior to the 
April 1989 events. India was also targeted during this period and actual use followed in May 1989. 
The internal political situation in both countries was fluid and diminished the political willpower to 
stand firmly in their positions. The arm-twising was to have its effect,  and the Indian-Brazilian 
coalition weakened, inducing a lack of consultation and coordination that dented mutual trust. As 
the two countries faltered, the opposition they had laboriously built against the US initiative also 
collapsed. Industrial countries seized the opportunity to press their advantage”. 77 

Shukla refere-se nessa passagem às pressões que levaram ao compromisso sobre o tema da 

propriedade intelectual, um divisor de águas na história da Rodada. Tratava-se de questão 

extremamente sensível para a Índia, e as resistências de amplas parcelas da opinião pública à 

assinatura do acordo correspondente chegaram a manifestar-se sob a forma de protestos coletivos 

organizados. Os críticos apontavam o conflito entre seus dispositivos e a legislação nacional, e 

denunciavam o acordo em geral por seus efeitos adversos sobre a soberania do país e suas 

prioridades de desenvolvimento.78 Não precisamos insistir nesse ponto. O que desejamos salientar 

é que a participação no processo conflituoso de elaboração de normas internacionais com efeito 

direto sobre os dispositivos de políticas internas de fomento (proteção comercial, subsídios, 

incentivos a investimentos etc.) levava os atores a redefinir os valores dos elementos que levavam 

em conta em seus cálculos de custos e benefícios, e afetava, necessariamente, o seu juízo a 

respeito do possível e do desejável no tocante à estratégia de desenvolvimento.   

2.1.3. Erosão institucional e efetividade declinante do planejamento  

No momento em que a crise externa se manifesta, vários elementos combinados 

favoreciam, portanto, a adoção de um programa de reformas de longo prazo da matriz 
                     
77 Cf. Schukla, 2002, pp. 264-5. 
78 Cf. Siddiqi, 1994.  
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institucional da economia indiana. Sozinhos, porém, eles são insuficientes para explicar a 

mudança. Com efeito, eles pouco nos informam sobre os fatores que poderiam atuar na direção 

oposta. Para entender a inflexão ocorrida no início da década de 1990, devemos levar em conta a 

erosão das bases de sustentação política do antigo modelo.  

Em alguma medida, ela decorre do reiterado insucesso na obtenção das metas 

estabelecidas pelo planejamento. Como vimos em outra parte deste estudo, o aparato de 

intervenção econômica do Estado indiano justificava-se pela necessidade de promover o 

crescimento acelerado, a expansão rápida do emprego, a redução progressiva das desigualdades 

sociais e econômicas, a eliminação da pobreza, e a autonomia nacional. Ora, trinta anos depois 

do primeiro ensaio, no balanço do planejamento os resultados alcançados ficavam muito 

aquém das expectativas. O objetivo da autonomia fora por muito tempo negado pela 

dependência indiana da ajuda externa para alimentar a sua população; as taxas de crescimento, 

sempre inferiores às metas dos planos, tornavam-se mais frustrantes ainda quando comparadas 

com o desempenho de economias asiáticas, ou mesmo latino-americanas, e, apesar dos avanços 

obtidos, no início dos anos 80 os indicadores sociais da Índia continuavam a ser um dos piores 

do mundo. Baldev R. Nayar é preciso ao indicar os efeitos de tais constatações. 

“Through a process of ‘social learning’ key leaders had come to the understanding that earlier 
policies had failed to meet India’s own goals, and there was hardly any merit in persisting with 
them... That line of causality embodying disenchantment with earlier policy regime stretched 
back to Mrs. Gandhi change of economic course in 1974 and the liberalization measures 
adopted by her government in the first half of the 1980s. That line continued through Rajiv 
Gandhi with his ambitious, though stalled, liberalization programme. His thrust for 
liberalization is particularly important since it was inaugurated without the presence of any 
economic crisis and without any involvement of the IFIs.  It is not only Mrs. Gandhi and Rajiv 
Gandhi that are important but also their economic advisors, most preeminently L. K. Jha, who 
sought to educate the intellectual elites about the perverse effects of earlier economic policies.  
An important segment, albeit small, of India’s political and bureaucratic elites had thus become 
convinced of the need for change in direction…”79 

Aproximação de horizontes. É necessário salientar esse ponto: no início da década de 80 

as objeções que os críticos liberais faziam ao modelo econômico indiano começavam a ser 

parcialmente assimiladas pelos políticos e tecnocratas que ajudaram a construí-lo. Mas é preciso 

esclarecer em adição que, no entender desses últimos, o acúmulo de problemas que levava a tal 

resultado tinha sua origem na incapacidade política de reagir a tempo às dificuldades e imprimir 

às políticas do Estado as devidas correções. A observação de P. N. Dhar – um dos principais 

conselheiros econômicos de Indira Gandhi – sobre a atitude de Mahalanobis face à legislação que 

beneficiava os trabalhadores do setor formal é bastante ilustrativa. Depois de citar trecho de um 

                     
79 Nayar, 2001, p. 146. 
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artigo no qual Mahalanobis descreve as leis indianas como “provavelmente as mais protetoras dos 

interesses do trabalho – no sentido estreito – em todo o mundo”, indicando que elas desvinculam 

quase inteiramente produto e remuneração e restringem fortemente o poder de contratação e 

demissão das empresas, Dhar agrega o seguinte comentário: 

“Mahalanobis, anticipating the ‘industrial sickness’ phenomenon, had in fact proposed the setting 
up of a Labour Reserve Service to absorb such industrial workers as might be considered surplus 
and laid off by the existing industrial enterprises at their discretion, and also to serve as a pool for 
other enterprises to draw upon. The Labour Reserve Service was to serve as a buffer against 
unemployment. The proposal never got off the ground.”80 

Nisso reside a força e o apelo do argumento já referido de Pranab Bardhan. Ele oferece 

uma resposta elegante ao enigma da paralisia do Estado indiano diante de problemas há muito 

reconhecidos, que se traduziam em entraves ao desenvolvimento e em obstáculos à consecução 

dos objetivos sociais universalmente proclamados. Muito de seu poder persuasivo se perde, 

contudo, quando constatamos – a posteriori – que, a despeito da lógica cerrada que o costura, o 

impasse foi superado e o desempenho da economia indiana atingiu um patamar que seria 

inalcançável, nos termos de sua análise. Acreditamos que P. N. Dhar acerta ao observar 

“Bardhan’s coalition of dominant classes base on relationship of patronage and subsidies does 
capture a crucial aspect of the system …, but it fails to recognize the transitory nature of the 
coalition which is essentially a phase in the process of economic and political growth.”81 

Não temos tempo, nem os elementos necessários, para expor aqui o processo pelo qual o 

jogo cambiante das coalizões político-sociais resultou na situação de “empate” descrita por 

Bardhan e como possibilitou, mais adiante, que se encontrasse uma saída para a mesma. 

Registrando, de passagem, o impacto adverso de uma série de choques externos – grandes secas, 

seguidas de escassez generalizada de alimentos, em 1957 e 1966 e 1967; conflitos militares com 

países vizinhos (ocupação de território contestado pelas tropas chinesas, em 1962; guerra com o 

Paquistão, em 1965; novo conflito com esse país, em 1971, levando à sua partição e à criação do 

Estado independente de Bangala Desh; choque do petróleo, em 1973) –, limitamo-nos, no que 

vem a seguir, a apontar algumas condições históricas que contribuíram para a produção daqueles 

efeitos.  

A primeira circunstância significativa a destacar é o fracasso do projeto original de 

transformação agrária, e a modernização capitalista da agricultura indiana que ocupou o seu lugar. 

Na concepção dos formuladores dos primeiros planos, a agricultura desempenharia um papel 

crucial no processo de desenvolvimento industrial, como fonte provedora de mão-de-obra e de 

                     
80 Dhar, 2003, p. 102. 
81 Id., ibid, p. 113.  
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alimentos baratos para a imensa e crescente população do país. Esperava-se que esses objetivos 

fossem alcançados mediante os ganhos de produtividade derivados da mudança nas relações de 

propriedade e da reorganização da estrutura agrária centrada no estabelecimento de “módulos 

rurais”, na disseminação de cooperativas e na edificação de um sistema público de 

comercialização de gêneros alimentícios, com preços controlados. Como observa Francine 

Frankel, além de sua contribuição para o aumento da produtividade agrícola com exigências 

mínimas de novos dispêndios de capital, a reorganização agrária “criaria uma conexão entre o 

setor industrial moderno e o vasto interior rural, pondo em marcha um processo dinâmico de 

incremento geral da renda, do consumo, do emprego, e da produção no núcleo do processo auto-

sustentado de crescimento.”82 Algumas medidas foram efetivamente tomadas nessa direção, mas a 

oposição conservadora, muito forte no próprio Partido do Congresso, obstou a plena realização 

desse projeto. Quais teriam sido os seus resultados caso tivesse sido posto em prática? É difícil 

avaliar. Seja como for, em meados da década de 1960 o balanço do desempenho da agricultura 

indiana era desalentador. 

“The new development as India reached the middle of the Third Plan were that agricultural 
production became stagnant, growth of industrial production began to slacken, the population 
continued to grow, and at higher rates than was expected, the stream of market surplus of 
foodgrains began to shrink, and the country found itself in the midst of a food crisis, which has 
assumed a new severity in the current year.”83 

Defendida a tempos pelos especialistas do Banco Mundial, é nessa altura – na passagem 

entre o curto governo de Lal Bahadur Shastri,  sucessor de Nehru, e o de  Indira Gandhi, filha 

deste – que acaba por prevalecer definitivamente a visão tecnocrática da modernização agrícola, 

assentada na ampliação do sistema de irrigação, no uso difundido de inseticidas e fertilizantes 

químicos e na renovação das técnicas de cultivo. Era a “revolução verde”, da qual se pode dizer 

que, embora pouco tenha ajudado a consecução dos objetivos sociais inscritos reiteradamente nos 

planos de desenvolvimento, teve pelo menos o mérito de eliminar a dependência da Índia da ajuda 

alimentar dos Estados Unidos. 

No processo de transformação que se segue, o que nos interessa particularmente, aqui, não 

são os seus aspectos econômicos, mas suas implicações sociais e políticas. Pensamos, sobretudo, 

no surgimento que ela propicia de uma camada de agricultores prósperos, os quais, por seu peso 

próprio, pela capacidade de explorar vínculos de casta para criar redes de alianças extensas e de 

mobilizar em favor de suas demandas o apoio dos camponeses médios e pobres, transformaram-se 

                     
82 Frankel, op. cit., p. 119.  
83 Dhar, “Economy under a shadow. plea for aid”. In: Dhar, P. N. Evolution of economic policy in India, 2003, p. 
50. Artigo previamente publicado com o título “The Indian economic experiment”. Journal of Development 
Studies, 1966.  
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rapidamente em uma das forças sociais mais importantes na Índia contemporânea. Vimos o 

destaque que Pranab Bardhan confere a ela. Restaria insistir no fato de que sua formação resulta 

em parte do insucesso na realização do programa agrário do nacionalismo indiano e de que, pelo 

poder corporativo que detém, ela passou a constranger significativamente a atuação dos gestores 

da política econômica.    

Estreitamente associada a esse desenvolvimento, a outra circunstância que devemos 

mencionar é a progressiva debilitação do Partido do Congresso e a tendência conseqüente de 

desconcentração do sistema partidário indiano.    

Vimos, no início deste estudo, a posição solar ocupada pelo Congresso no período 

imediatamente posterior à Independência. Dez anos depois a situação não havia mudado 

fundamentalmente, a despeito dos avanços obtidos pelos partidos de oposição nas eleições gerais 

de 1957, sobretudo no plano regional (em Kerala, o Partido Comunista da Índia obteve a maioria 

simples dos votos, o que levou à formação do primeiro ministério comunista na história do país; 

em Bengala Ocidental, também, foram notáveis os progressos da esquerda). Os resultados do 

pleito de 1962 alteram de forma significativa esse quadro: com efeito, além de confirmar o 

enraizamento da esquerda comunista, eles revelaram a existência na Índia de uma direita política 

com expressão eleitoral, em suas duas vertentes: o liberalismo conservador representado pelo 

partido Swatantra, ao qual já reservamos uma palavra, e o radicalismo nacionalista hindu que se 

manifesta através do Jan Sang, nova expressão organizada da facção minoritária do movimento 

nacional em cujo seio se formou o assassino de Gandhi. Fundado em 1951, o programa desse 

partido centrava-se na proposta de construir um Estado nacional forte apoiado na revitalização dos 

ideais da cultura hindu, incluindo os preceitos religiosos da antiga tradição sânscrita. Já estava 

claramente desenhada nessa época uma estratégia que passaria a constar, desde então, como um 

traço fundamental da política indiana. 

“Among the more ominous signs, as all opposition parties exploited regional, communal, and caste 
grievances in their attempt to build up anti-congress sentiment, was an apparent resurgence of 
subnational political loyalties. In Madras, the Dravida Munnetra Kazhagam (Dravidian 
Progressive Association), articulating longstanding resentments of the Tamil community against 
northern domination, launched an appeal to feelings of regional nationalism that not only attacked 
Hindi as the national language and demanded communal quotas in recruitment to public services, 
but raised the cry for separation of Dravistan (Kerala, Andhra Pradresh, Mysore, and Tamil Nadu) 
from the Union of India.”84 

Humilhada pela China no campo de batalha, a Índia estava prestes a ingressar no período 

mais conturbado de sua história política. Embora abalado em sua liderança e fisicamente 

debilitado, Nehru ainda encontrou forças para presidir a inflexão à esquerda do Partido do 
                     
84 Frankel, op. cit., p. 205.  
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Congresso, expressa formalmente no compromisso programático com a transição ao socialismo. 

Com a morte prematura de seu sucessor, em janeiro de 1966, a ascensão da herdeira de Nehru, 

Indira Gandhi, exaspera o conflito de tendências no Partido do Congresso, que acaba por se 

dividir, em novembro de 1969; depois de amargar outra derrota eleitoral severa – nas eleições de 

fevereiro de 1967 –, o Congresso é alijado do governo em oito estados. Presente nesses resultados, 

o agravamento das tensões sociais provocado pela crise econômica. Já fizemos alusão a ela ao 

falar das grandes secas de 1966 e 1967 e da escassez de alimentos daí decorrente. Resta dizer que 

esta se traduz em grave desequilíbrio externo que seria corrigido pela decisão traumática de 

desvalorizar a rúpia e adotar o programa de ajuste preconizado pelo Banco Mundial e o governo 

dos Estados Unidos. O episódio relatado no trecho que citamos a seguir expressa o caráter 

dramático da situação. 

“India’s planning chief Asoka Metha visited the US and laid out the Fourth Plan proposals before 
President Lyndon Johnson and World Bank President George Woods, revealing a deep 
dependency on one side and a highly intrusive penetration in India’s decision-making process on 
the other. The US and World Bank provided oral assurances of aid subject to a prior declaration 
on devaluation. There was last-minute hesitation on India’s part, but the compulsions of aid 
dependency made it finally take the plunge and it announced on 6 June 1966 the devaluation of the 
Indian rupee by 58 per cent from Rs 4.75 to Rs 7.50 for the US dollar.”85  

Denunciada pela esquerda e pela direita como ato de submissão ao dicktak da grande 

potência, a desvalorização da rúpia provocou reações iradas nos mais variados setores da vida 

nacional indiana. Reações que se tornaram mais intensas quando os efeitos daquela medida sobre 

o custo de vida se fizeram sentir e quando se soube que as promessas de apoio não seriam 

honradas pelos Estados Unidos. Enfraquecido pelos resultados das urnas, o governo do Congresso 

ainda tinha que se ver com a forte mobilização de estudantes e trabalhadores organizados nas 

cidades, e – mais preocupante ainda – com o acirramento das lutas no campo pela posse da terra. 

Compunha o quadro de radicalização geral a atuação do movimento naxalista que, apoiado pela 

China, lançava mão da estratégia da “guerra popular” para levar a revolução ao campo mediante a 

criação de “áreas libertadas”. 86 

Nesse ambiente altamente saturado, a ruptura do Partido do Congresso joga o governo de 

Indira Gandhi para a esquerda, deslocamento que foi reforçado pela vitória estrondosa da primeira 

ministra nas eleições gerais de 1971, à qual concorreu com a bandeira da “eliminação da pobreza”  

– garib hatao. É nesse período que ocorre a segunda onda de nacionalizações e que as políticas 
                     
85 Nayar, 2001, p. 101. 
86 Originado da revolta de jovens de extrema esquerda diante da violenta repressão que pôs fim a uma rebelião 
camponesa na área de Naxalbari, em Darjeeling, distrito de Bengala Ocidental, desde 1969 o movimento passou a 
ser dirigido pelo recém-criado Partido Comunista Marxista Leninista. Segundo Francine Frankel, o partido 
contava com cerca de 20 a 30 mil militantes, oriundos em sua maioria do meio estudantil universitário e, mais 
genericamente, das classes médias urbanas. Frankel, op. cit., p. 380.  
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mais duras de intervenção econômica são adotadas. Sabemos como ele termina. Em 1973, a 

decisão da OPEP de elevar o preço do petróleo agrava os desequilíbrios da economia indiana, e 

acirra os conflitos distributivos ao se traduzir em novas pressões inflacionárias. Em julho de 1974, 

o governo adotava um plano de estabilização rigoroso; no ano seguinte fazia o Parlamento aprovar 

o Estado de Emergência, sob cuja legislação Indira Gandhi governou até as eleições de 1977, 

quando foi substituída por uma coalizão liderada pelo Bharatiya Janata Party, nova expressão 

partidária do nacionalismo hindu. Dois anos mais tarde, quando o Congresso volta ao governo, 

ainda sob a liderança de Indira, o tempo era de meditar: lentamente embora, o processo de revisão 

já estava em marcha.  

3. REFORMAS ECONÔMICAS NA ÍNDIA: DISCURSO E PROCESSO  

Abstração feita de certa cautela vocabular e de algumas barretadas aos princípios 

consagrados, o discurso das reformas econômicas na Índia guarda notável semelhança com o que 

vamos encontrar em outras partes do mundo. Aqui, como em outros países, as mudanças são tidas 

como necessárias para corrigir as distorções do mercado e, com isso, assegurar maior eficiência na 

alocação de recursos, base de uma trajetória de crescimento forte e estável. O cardápio das 

referidas reformas tampouco nos reserva maiores surpresas. A agenda é bem conhecida: 

liberalização comercial; liberalização financeira; privatização; desregulamentação; reforma das 

relações laborais. Todos esses pontos estão presentes no processo indiano de reforma. No entanto, 

a experiência da Índia difere sob muitos aspectos do padrão observado em outros casos nacionais. 

O presente capítulo estará dividido em duas seções: na primeira, apresentaremos algumas 

informações essenciais sobre o processo de reformas econômicas na Índia, salientando suas 

peculiaridades; na segunda, partiremos da indagação sobre como entender a persistência desse 

mesmo processo para formular algumas conjecturas a respeito da emergência eventual de um 

novo padrão de desenvolvimento nesse país.  

3.1. Particularidades do Processo Indiano de Reformas   

Neste ponto, apologistas e detratores estão de acordo: o gradualismo é o traço mais 

saliente do processo indiano de reformas. Gradualismo, contudo, é uma noção um tanto vaga. 

Podemos reduzir sua ambigüidade se acolhermos a sugestão de Ahluwalia e distinguirmos 

nitidamente dois significados que ela recobre: a aplicação de um plano pré-estabelecido de forma 

escalonada, para minimizar riscos de retrocessos e diluir no tempo os custos nele envolvidos; e a 

condução compassada de um processo de mudança com base em consenso sobre a direção, mas 

na ausência de certeza e/ou acordo a respeito de caminhos a tomar. Segundo este autor, ambas as 
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acepções se aplicam às reformas econômicas na Índia. Alguns casos, como o da abertura 

comercial, seriam ilustrativos do primeiro tipo; outros, como o da privatização, exemplificariam o 

segundo87. De nossa parte, preferimos usar um termo que sintetiza esses dois significados 

mediante leve deslocamento de seu referente: falaremos, então, de pragmatismo para predicar, não 

tanto as políticas, mas a atitude predominante de seus gestores.  

Com efeito, o pragmatismo é patente mesmo na reforma do comércio exterior, que parece 

apoiar-se em fundamentos teóricos e empíricos sólidos e ser guiada por um roteiro preciso. Como 

sabemos, no início dos anos 90 as autoridades indianas promoveram a abertura comercial 

mediante a aplicação do pacote usual de medidas, que incluía a quebra do monopólio estatal de 

importação de 55 produtos (o regime foi mantido apenas para a importação de petróleo e de 

produtos agrícolas); uma ampla reforma tarifária, com redução significativa nos picos e na 

dispersão das alíquotas aduaneiras, e a drástica diminuição no número de bens cuja importação 

estava sujeita a restrições quantitativas ou outras barreiras não tarifárias. Assim, entre 1990-91 e 

1997-98, a tarifa máxima caiu de 355% a 45%; a tarifa média ponderada, de 87% a 25,4%, no 

mesmo período; e em 2001 restavam apenas quatro grandes categorias tarifárias: 35%, 25%, 15%, 

e 5%.88 Quanto às barreiras não tarifárias, já nos dois primeiros anos da reforma elas foram 

praticamente abolidas para importações de matérias-primas industriais, insumos, componentes e 

bens de capital89; afetando 93 % dos bens comercializáveis no período anterior à reforma, elas 

passaram a incidir sobre cerca de 21% deles dez anos depois. Por fim, caberia mencionar a 

liberalização cambial, que assegurou a conversibilidade da rúpia nas operações correntes.  

Esses resultados foram produzidos de forma escalonada, mas bem examinados os dados –  

e conjugados com outras informações –, é possível perceber que o movimento que eles descrevem 

encerra algo mais do que simples gradualismo. Primeiro, apesar da expressiva redução verificada 

no período, a Índia continua a exibir níveis de proteção tarifária muito altos, comparativamente90. 

Segundo, em determinando momento – mais precisamente, em 1997 –, a tendência à queda nas 

alíquotas tarifárias se interrompe e dá lugar a uma sensível elevação. Terceiro, as tarifas praticadas 

pela Índia distam muito do patamar em que se situam as suas tarifas consolidadas (isto é, alíquotas 

às quais tem o compromisso de não ultrapassar por força de acordo firmado em negociações 

multilaterais no âmbito do GATT/OMC), que, para muitos produtos, estão até hoje entre as mais 

altas do mundo. A consideração do que aconteceu no tocante às barreiras não tarifárias também é 
                     
87 Ahluwalia, 2005. Citado de acordo com versão PDF www.  
88 Srinivasan, 2003, p. 20. 
89Ahluwalia, 2000. Citado de acordo com versão em PDF. www p. 12 
90 “Taking all the product categories put together, the average applied tariff rate of 51,6 for India is not only the 
highest, but also nearly three time as high as the average level of 19,2 percent for the countries studied.” 
Srinivasan, 2003, p. 22.  
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instrutiva: elas continuam a valer para a importação de bens de consumo e, principalmente, para 

produtos agrícolas. E não é só: grande parte do avanço obtido na remoção das mesmas se deu sob 

pressão da OMC, à qual a Índia resistiu o quanto pôde.  

Em todas as situações aludidas, um traço em comum: a flexibilidade, a disposição de 

mudar de curso sempre que as circunstâncias assim o recomendem, a determinação de evitar 

compromissos com fórmulas pré-fabricadas que passem a operar como camisas de força. Essa 

atitude, que se traduz ainda na invocação de argumentos de prudência para justificar as escolhas 

efetuadas, transparece nos comentários de Manmohan Singh, condutor das reformas econômicas 

em sua primeira etapa e atual primeiro ministro indiano, sobre um tema tão sensível quanto o da 

independência do banco central.  

“As Finance Minister, I put a halt to the automatic route through which the Reserve Bank was to 
fund the Government. I do believe that because of the close linkages between fiscal and monetary 
policies, we need a high degree of co-ordination between monetary and fiscal policies. I gave a lot 
of weightage to the advice of the Governor of the Reserve Bank. But I do not believe that the 
Reserve Bank can be totally independent.” 

“… I believe that the Bank must have as much autonomy as possible in the sense that it must be 
free to give advice and if the government does not accept its advice, it should be made known to the 
public that advice was not accepted. But to say that the Central Bank can operate in isolation of the 
overall economic environment, unmindful of other objectives of economic policy, is not possible.”91 

Reconhecemos a mesma atitude nas declarações de C. Rangajaran, ex-presidente do 

banco central e tido como expressão solitária do monetarismo na Índia, sobre o tema polêmico 

dos controles de capital. 

“... I think the emphasis on trying to restrict short-term flows is well understood. Discouraging 
purely short-term flows is acceptable and I think we should do it… Yes, capital controls in 
relation to specific types of capital flows are understandable and acceptable. But extreme forms 
of foreign exchange control can result in leakages through under-invoicing or over-invoicing. 
We should not go back to that kind of a situation.” 92 

Além de provirem de dois especialistas renomados, que tiveram papel decisivo no 

processo de reformas indiano, esses pronunciamentos são importantes para nós porque 

representativos, nesse país, da opinião liberal em matéria econômica. De fato, seria possível 

reproduzir formulações de teor análogo feitas por muitos outros economistas igualmente 

ilustres e de idêntica inclinação. O que nos leva concluir que, embora apresente estrutura 

similar, no eixo ortodoxia/heterodoxia, o espaço em que se desenvolve o debate econômico na 

Índia situa-se à esquerda daquele em que o mesmo debate é travado em outros países. Mas não 

se trata apenas de debates. Os juízos transcritos acima importam igualmente porque se 

materializam em instituições e práticas.  
                     
91 Singh, 2001, p. 94. 
92 Rangarajan, p. 110. 
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É o que constatamos ao nos voltar para outra vertente importante do processo de 

reforma: a liberalização financeira. Aqui também, o pragmatismo dá a nota. O primeiro passo 

dado pelas autoridades indianas foi a liberalização gradual das taxas de juros, antes submetidas 

a estrito controle: elas reduziram significativamente as exigências incidentes sobre os bancos 

de aplicar em papéis do governo de baixa rentabilidade; desregularam as taxas de juros – 

inteiramente no tocante a depósitos, e em grande medida no que diz respeito a empréstimos. 

Por outro lado, modernizaram e fortaleceram os dispositivos de regulação e supervisão das 

práticas bancárias, seguindo de perto as recomendações do Comitê da Basiléia. Ademais, 

encorajaram a concorrência no setor mediante a remoção de barreiras às operações de crédito 

de instituições não bancárias e a concessão de licenças a bancos privados, nacionais e 

estrangeiros.  

Contudo, mantiveram o percentual do crédito compulsoriamente canalizado para os 

setores prioritários (40%), e não transferiram ao setor privado (nacional ou estrangeiro) 

nenhum banco estatal: dez anos depois de inaugurado o programa de reformas, o governo – em 

seus dois níveis, central e estadual – ainda controlava 80% dos ativos dos bancos comerciais. 

Um comitê criado junto ao banco central para formular propostas de reforma bancária chegou a 

sugerir a venda de participações do governo nos bancos públicos até um teto de 33% do 

controle acionário, mas não obteve sucesso. A efetivação da proposta depende de emenda na 

Lei de Nacionalização Bancária, o que parece excluído por obstáculos políticos 

intransponíveis.93  

O mesmo padrão vamos observar na administração das mudanças no regime de 

investimentos estrangeiros. A atração do investimento direto para acelerar a modernização da 

economia era um dos objetivos da reforma, e, nesse sentido, muitas das barreiras até então 

existentes foram suprimidas. O governo abandonou a política de exigir contrapartidas em 

termos de transferência de tecnologia e desempenho exportador em projetos de associação de 

empresas estrangeiras com empresas indianas; elevou o limite de participação acionária 

estrangeira permitida a 51% para a maioria dos setores industriais, e a 100% em alguns casos; 

quebrou monopólios públicos na área de infra-estrutura (geração de energia elétrica, construção 

de estradas e portos, telecomunicações, exploração de petróleo e gás) e empenhou-se 

fortemente para atrair investimentos externos para esses setores. Além do mais, reabriu ao 

investidor estrangeiro o setor de serviços. Mas, ao contrário do que constatamos em outros 

casos nacionais, o governo indiano sempre foi muito sensível à diferença entre investimento 

                     
93 Sobre a reforma bancária, cf. Alhluwalia, 2000 e Hanson, J. A., 2004.  
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produtivo e aplicações financeiras de curto prazo, com o efeito potencialmente desestabilizador 

que elas encerram. Essas, até hoje continuam objeto de controles muito rígidos. O comentário 

de um observador participante de credenciais impecáveis é a esse respeito instrutivo. 

“In the did-1990s, when there was ample liquidity in world markets, there was a lot of pressure 
from domestic business to liberalize policies on capital flows. That is pretty much what 
happened in East Asia, and a lot of the instability that arose there in 1997 was the result of 
huge amount of short-term external debt having been incurred. India avoided that problem 
because its decision to liberalize the capital account remained essentially cautious.” 

Cautela, salienta Ahluwalia, não se confunde com hostilidade à idéia de mudança. 

Prova disso é que o Banco Central da Índia constituiu em fins de 1996 um comitê com a tarefa 

de estudar a conveniência de liberalizar a conta de capital e sugerir os modos mais adequados 

de fazer isso. Vale a pena acompanhar testemunho do autor. 

“The committee’s report, submitted before the East Asian crisis, recommended that India 
liberalize the capital account in a gradual manner, with appropriate sequencing. The sequence 
proposed was to first liberalize foreign direct investment, because it is the least volatile, and 
portfolio investment, because such investment is a little more self-regulating. … the report was 
emphatic that short-term flows should not be liberalized until the fiscal deficit was brought 
under control and the banking system was made much stronger. This was good advice that was 
followed by the government.”94 

Nessas e em outras áreas o pragmatismo se traduz em uma linha de conduta que rejeita 

a ordem unida. Mas em duas esferas as peculiaridades resultantes dessa abordagem se 

destacam: na reforma do regime de pequenas indústrias e nas políticas voltadas para o setor 

empresarial do estado.  

Vimos na primeira parte deste estudo a ênfase atribuída pelo planejamento indiano à 

pequena indústria, e mostramos como ela tinha raízes em vertentes importantes da ideologia 

econômica que inspirou o movimento nacional na luta pela independência. Vimos ainda que, 

além dos instrumentos comumente acionados em outros países para promover esse segmento –  

assistência técnica, linhas preferenciais de crédito, subsídios – o Estado indiano fez uso de um 

dispositivo especial, perturbador do ponto de vista do liberalismo econômico: a reserva de 

certas classes de produtos às “indústrias de pequena escala”. E não fez isso esporadicamente. A 

política de apoio às pequenas indústrias é altamente institucionalizada, como o revela o fato de 

existir na estrutural organizacional do governo indiano um ministério dedicado especificamente 

ao tema – o Ministry of Small Scale Industries. A política de reserva foi introduzida pela 

Primeira Resolução sobre Política Industrial, de 1948, que previa a criação de um Comitê 

Consultivo sobre Reserva, com membros de vários ministérios. A primeira lista de produtos 

                     
94 Ahluwalia, 2005, p. 9.  
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com manufatura reservada exclusivamente ao setor de “pequena escala” foi divulgada em 

1967, e continha 47 itens. A partir daí, o número de produtos reservados aumentou 

progressivamente, chegando a 504 em abril de 1978. Com a adoção, nesse ano, de nova 

metodologia de classificação industrial, o número de produtos reservados pulou para 807. E a 

lista continuou crescendo até atingir a marca de 836, em 1989. Nesse ano, o processo de 

ampliação da lista foi detido. Em 1997 o governo começou a enxugá-la, dela retirando 37 itens. 

Mas vem fazendo isso muito lentamente: em outubro de 2004, 605 itens permaneciam com 

produção reservada exclusivamente ao setor. 95  

Para economistas liberais de epiderme sensível, que reagem de pronto à simples 

menção do termo política industrial, esse resultado é quase um ultraje. Mas os gestores da 

reforma econômica na Índia parecem conviver com ele sem muito sacrifício. Naturalmente, –  

bem versados em teoria que são – reconhecem os prejuízos em termos de eficiência 

microeconômica que ele envolve. Mas reconhecem também que o mundo é mais complexo do 

que a representação idealizada servida nos manuais. E concluem, corretamente, que os custos 

econômicos da tentativa política de “corrigir essa distorção do mercado” seria provavelmente 

muito maior do que os benefícios dela derivados.  

O tratamento dado ao setor empresarial do Estado é outro ingrediente do processo 

indiano de reformas que causa espécie ao desavisado. Sabemos do gigantismo do setor na 

Índia. E conhecemos igualmente a receita aviada pela ortodoxia para enfrentá-lo. Restaria 

acrescentar que o desempenho das empresas públicas na Índia abastece de argumentos os que 

desejariam vê-la adotada. Com efeito, as análises correntes se repetem no apontar de suas 

mazelas: criadas com o fim precípuo de implantar novos ramos industriais e impulsionar o 

crescimento da economia, as empresas públicas disseminaram-se por todos os setores de 

atividades, e passaram a viver em crônica dependência dos cofres do Estado. Este fato já era 

claramente identificado pelos gestores da política econômica nos idos de 1980. Nas palavras de 

um deles,  

“Part of the logic of establishing public sector enterprises (PSE’s) was that they would generate 
profits which would not be dissipated in consumption of the wealthier classes but be used to 
achieve higher levels of investment than would occur otherwise. It was amply clear by the 1980s 
that public sector profits were consistently falling short of the levels projected in successive 
plan exercises. Many public sector enterprises were making large losses while others were only 
marginally profitable. The only enterprises making substantial profits were those in the 
petroleum sector. Excluding these profits, the rest of the public sector taken together was 
making a net loss. … Most public sector enterprises were unable to generate the resources they 
needed to modernize ad upgrade technology and it was becoming increasingly clear that they 
would not be able to survive without special support from government budgets and preferred 

                     
95 Cf. Reservation Policy, no sítio do Ministry of Small Scale Industries, Government of India, www.  
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access to public sector banks.”96  

A resposta que os dirigentes indianos conceberam para esses problemas tinha ampla 

aceitação internacional na época: trava-se de instilar novos modos de operação nas empresas 

públicas através de vários mecanismos, dos quais o mais importante era o Memorandum of 

Understanding (MOU), que seguia a linha do nosso conhecido “contrato de gestão”. Através 

dele, o Estado continuaria na condição de proprietário das empresas, mas, fixadas as metas,  

estas passariam a ser geridas com tal autonomia que seu comportamento se assemelharia 

àquele das empresas privadas.  

A literatura aponta várias razões para explicar a frustração dessas expectativas. A 

presença de representantes de ministérios nos conselhos de administração das empresas; a 

obrigatoriedade de aprovação de seus planos de investimento pelo governo, e a interpretação 

prevalente na Suprema Corte de que as decisões das empresas públicas estavam sujeitas, 

constitucionalmente, a recurso legal das partes lesadas, inclusive de seus funcionários são 

algumas que mencionamos a título de ilustração. Para o argumento que expomos aqui, mais 

importante do que dissecar essa política é salientar a prudência da escolha feita pelas 

autoridades indianas depois de constatado o seu relativo fracasso.  

Os tempos agora são outros. Primeiro lustro da década de 90: a Índia oficialmente 

lançada em ambicioso programa de reforma econômica; no pano de fundo o desmanchar 

vertiginoso das economias socialistas. Então, funcionários travestidos de filósofos evocam o 

tema do fim da história, enquanto jovens e talentosos economistas percorrem o mundo a vender 

suas receitas garantidas de bem-estar e prosperidade. Em todas, como ingrediente básico, a 

privatização das empresas públicas. 

Convém frisar esse ponto: além do significado econômico universal que lhe era 

atribuído – condição necessária à retomada de investimentos e à elevação da produtividade 

agregada da economia –, a privatização adquiriu nessa quadra histórica um halo de moralidade.  

Naturalmente, não foi ele o determinante principal das grandes ondas de privatização a que 

assistimos em vários dos países – dentre os que selecionamos, particularmente, a Argentina, o 

Brasil e o México. Como teremos oportunidade de mostrar no momento devido, em todos esses 

casos a deterioração das contas públicas teve peso decisivo na detonação do processo. Mas a 

argumentação no terreno dos princípios – econômicos e ético-políticos – desempenhou nele um 

papel não desprezível, como meio de grande eficácia para silenciar vozes discrepantes, adrede 

acoimadas de retrógradas.  

                     
96 Ahluwalia, 2002, p. 6. www.  
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Aludir, ainda que telegraficamente, à atmosfera da época é preciso para realçar o 

significado das escolhas que prevaleceram na Índia. Gestores de um dos sistemas empresariais 

públicos mais vastos e diversos fora do bloco socialista, os dirigentes indianos preferiram 

trilhar caminhos próprios. Ao invés de grandes programas de privatização, procuraram 

reestruturar aquele sistema mediante uma política cautelosa de “desinvestimento” – venda de 

participações, sem transferência de controle sobre as empresas consideradas.  

A decisão por esse tipo de programa foi tomada em 1991, logo depois da eleição que 

devolveu o governo ao Partido do Congresso. De acordo com as regras estabelecidas na 

ocasião, as ações seriam transferidas em leilões, com participação limitada a instituições 

financeiras locais. Dada a ausência de qualquer norma impedindo que tais instituições 

transferissem as participações recém-compradas, a emergência de grupos de acionistas 

puramente privados era tida como certa. Mesmo assim, o sistema foi alvo de crítica pela baixa 

transparência dos procedimentos previstos e pelo caráter restritivo de suas regras. Em 1995, 

ainda sob o governo de Narasimha Rao, o universo dos compradores potenciais foi ampliado 

através da decisão que permitiu a venda de ações nos mercados internacionais em troca de 

recibos de depósitos globais de ações (global depository recipts , GDRs). Mas a resposta 

alcançada não foi animadora: nos cinco anos em que teve vigência, a política de 

desinvestimento rendeu ao governo indiano, em média, menos de ¼ do PIB por ano.97   

O governo da Frente Unida, que substituiu o Congresso, em 1996, aprofundaria essa 

política com o estabelecimento nesse mesmo ano da Comissão de Desinvestimento. Dotada de 

presidente a ela dedicado em tempo integral e composta por especialistas e acadêmicos, essa 

comissão sugeriu a transferência de 37 empresas ao setor privado, 29 delas para “sócios 

estratégicos”, escolhidos com base em sua capacidade para gerir a empresa, as 8 restantes ao 

comprador que oferecesse melhor preço pelas ações ofertadas. Mas, apoiado em uma coalizão 

débil, o governo da Frente Unida não durou o bastante para pôr em prática essas 

recomendações: em 1998, os resultados das eleições gerais levavam ao governo a Aliança 

Nacional Democrática, liderada pelo Bharatiya Janata Party, o partido do nacionalismo hindu. 

É a partir desse momento que o tema da privatização entra com todas as letras na agenda da 

política indiana. Esse fato, que já se manifestava na criação de um Ministério do 

Desinvestimento para implementar as decisões governamentais nessa área, seria confirmado a 

seguir pela privatização de algumas empresas, entre elas a Modern Foods India Ltd., padaria 

com 13 estabelecimentos espalhados pelo país, e mais de 2.000 empregados. De significado 

                     
97 Id., ibid., p. 14. 
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econômico maior foram as privatizações da VSNL, que detinha o monopólio das operações 

internacionais de telecomunicações, da Índia Petrochemical Ltd. (IPCL), e, sobretudo, da 

Maruti Udyog, maior fabricante de automóveis da Índia, uma joint-venture entre o governo 

indiano e a japonesa Suzuki Motor Corporation. Na operação, o governo cedia o controle 

acionário ao sócio japonês, guardando a prerrogativa de vender mais adiante suas participações 

para o público.  

A privatização estava consagrada finalmente como um dos eixos da política 

governamental, com o necessário respaldo da interpretação dominante na Suprema Corte. Mas 

nem por isso deixava de suscitar controvérsias. Pelo contrário, sindicatos, partidos de esquerda 

e parcelas expressivas da opinião pública continuavam resistindo à idéia da transferência 

maciça de ativos ao setor privado. Podemos intuir o quanto o tema era sensível quando 

observamos que a alternância de governo ditada pelos resultados das eleições gerais de 2004 

trouxe consigo uma sensível redefinição da posição oficial sobre o mesmo, como vemos na 

resposta de Chidambaram, ministro de Finanças do governo formado pelo Partido do 

Congresso, quando interpelado sobre o assunto em debate com acadêmicos e consultores 

realizado em Londres.   

“Well there is a change in the policy. The previous government, pursued privatisation as an end 
in itself, now our coalition Government does not share that view and I am not going to engage 
in a debate here whether we are right or wrong. I am merely responding to a question and 
stating the policy. The policy is that public sector will occupy an important place in India’s 
economy. Profit making public sector companies will, as a general rule, not be privatized… 

Seemingly profitably companies, which are profitable only because they function in a monopoly 
situation, will be examined on a case by case basis and they will be candidates for strategic 
disinvestment, which means bringing in a strategic partner to run and expand that business. 
Loss making, chronic loss making public sector enterprises will be sold off.”98 

A Índia não é o único caso de gestão pragmática de reformas orientadas para o 

mercado. Desses países diz-se com freqüência tratar-se de casos de transição  incompleta. Por 

tudo que vimos até aqui, no entanto, essa fórmula nos parece equivocada. Com efeito, ela 

pressupõe a existência de um modelo extrínseco que nos permitisse dizer se (ou quando) o 

processo de transição teria terminado. Reafirmando um juízo que formulamos no projeto de 

pesquisa, sustentamos que esse tipo de padrão carece de qualquer fundamentação teórica. A 

mudança é um traço inerente ao capitalismo. O que importa é indagar se, aqui ou ali, a 

configuração institucional da economia assegura o processamento relativamente suave dos 

desequilíbrios que surgem cotidianamente no processo de acumulação e se, por isso mesmo, é 

                     
98 Chidambaram, Shri P. India and globalisation. Conferência proferida no The Foreign Policy Centre, London, 
03/02/2005. www. 
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razoável esperar que ela apresente grau mais ou menos elevado de estabilidade. Será esse o 

caso da Índia? Faremos alguns breves comentários sobre o tema na parte final deste 

documento.  

3.2. Um Novo Padrão de Desenvolvimento? 

Forma indireta de abordar o problema aflorado no parágrafo acima é considerar a 

questão da continuidade do processo de reforma. Com efeito, de 1991 a 2005, já se contam 14 

anos desde o momento em que o programa de reformas foi iniciado. Nesse intervalo de tempo, 

a Índia viveu vários testes – externos e internos. O mais evidente deles foi a crise financeira 

que se abateu na Ásia, em 1997, estendeu-se à Rússia em meados do ano seguinte, ao fim do 

qual bateu em nossas portas. Como sabemos, a turbulência levou de roldão economias 

sabidamente frágeis, como a Indonésia, e organismos cujo vigor era tido, até então, como 

exemplar – caso da Coréia. A Índia não deixou de sentir esse abalo sísmico – em 1997 a taxa 

de crescimento do PIB indiano sofre uma queda de 3 pontos, embora mesmo assim tenha se 

situado em invejáveis 4,8 % –, mas absorveu relativamente bem o tranco e no ano seguinte já 

havia recuperado o seu dinamismo anterior, sem ter conhecido no meio tempo nenhum dos 

acontecimentos traumáticos que afetaram os seus vizinhos.  

Tão ou mais importantes para a discussão encetada aqui são os testes políticos pelos 

quais o processo de reformas passou com sucesso. Estamos nos referindo às mudanças de 

governo ocorridas ao longo do período. Ao todo, foram três. O primeiro se deu em 1996, 

quando o resultado das urnas acabou se traduzindo no governo da Frente Unida, composta, sob 

a liderança do ex-ministro chefe de Karnataka, Dave Gowda, pelos 14 partidos desejosos de 

evitar um novo pleito, entre eles os dois partidos comunistas do país. O programa mínimo 

comum do governo da Nova Frente Unida foi acolhido com surpresa pelo “mercado”, que 

temia um retrocesso no processo de liberalização. Ao invés disso, ele acenava com o seu 

aprofundamento: dava um passo adiante no processo de reforma das empresas públicas, como 

já vimos; prometia abrir o setor de seguros ao investimento privado; proclamava a intenção de 

atrair o investimento estrangeiro na infra-estrutura e comprometia-se a usar apenas 

instrumentos fiscais para desencorajar a entrada de “multinacionais de baixa prioridade” no 

mercado indiano. E a ação do governo não frustrou as expectativas que esse programa gerava. 

A despeito da cerrada oposição dos dois partidos comunistas, o governo esforçou-se para levar 

a cabo sua política de liberalização interna (desregulação e reforma do setor público), e – com 

sucesso maior – de abertura externa (reforma tarifária, relaxamento das regras restritivas e 

incentivo ao investimento estrangeiro).  
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O segundo teste ocorreu dois anos depois, quando os resultados eleitorais devolveram o 

poder ao BJP (Bharatiya Janata Party), no comando de uma coalizão de 18 partidos. Como já 

tivemos ocasião de apontar, o traço mais forte desse partido era a prática de uma política 

identitária calcada na rejeição do secularismo. Mas sua negação do consenso sobre o qual se 

edificou o Estado independente não se restringia a esse plano: o BJP impugnava também o 

modelo de desenvolvimento adotado pelo Partido do Congresso, tanto na versão socializante 

predicada por Nehru e seus seguidores, quanto na versão liberalizante ensaiada por Narasimha 

Rao. Na verdade, o discurso do BJP rejeitava tanto o comunismo quanto o capitalismo por suas 

origens forâneas. Contra ambos, opunha a visão de uma economia organicamente integrada à 

sociedade, supostamente em harmonia com as tradições ancestrais da cultura indiana. Na 

formulação programática que serviu de plataforma para sua campanha nas eleições de 1998, 

esse princípio não se traduzia no compromisso com a imagem idílica de uma economia 

tradicional de subsistência, mas sim na disposição de fazer prevalecer o interesse nacional na 

escolha dos meios para garantir o desenvolvimento econômico. Essa postura levava o BJP a 

uma atitude seletiva diante das reformas: ao tempo em que aprovava as medidas de 

liberalização interna, criticava a abertura externa e seu complemento – a ideologia da 

globalização. Compreende-se, pois, a inquietude produzida por sua vitória em certos setores. A 

apreensão, contudo, não durou muito. Sob o comando do primeiro-ministro Atall Behari 

Vajpayee, o governo da Aliança Democrática Nacional enfrentou a oposição militante do 

núcleo duro do BJP – a Rashtriya Swayamsavac Sang, organização política religiosa da qual se 

originou – e impôs a implementação de um programa que previa o aprofundamento do 

processo de reforma econômica em suas duas faces, interna e externa.99 

O terceiro teste está em curso, e consiste na experiência de governo da UPA (United 

Progressive Alliance), governo de coalizão formado pelo Partido do Congresso em 2004, que 

depende do voto comunista para se sustentar. Vimos no item anterior que ela já envolveu uma 

correção de rumos no tocante à política de privatização. Mas, tendo como primeiro-ministro 

Manmoham Singh, o pai das reformas, e como ministro das Finanças Shri P. Chindambaram, 

que fez o possível para aprofundá-las no governo da Frente Unida, entre 1996 e 1998, não há 

nenhum risco de que o governo venha a alterar a orientação geral do processo.  

A continuidade das reformas liberalizantes em contexto político altamente competitivo, 

que oferece a seus opositores amplas condições para contestá-la, é o tema central do trabalho 

de Rob Jenkins, Democratic politics and economic reform in India, que já tivemos 

                     
99 Para uma análise detida da experiência do BJP no governo, cf. Nayar, 2001, cap. 7, pp. 223-258, de onde a 
informação contida neste parágrafo foi extraída.  
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oportunidade de citar. Rebatendo os liberais dogmáticos que se aprestam a condenar o padrão 

conciliatório da política indiana pela lentidão das reformas, Jenkins inverte os termos da 

questão e demonstra como as características da democracia indiana – a natureza de suas 

instituições formais e informais, o elevado grau de socialização dos dirigentes no jogo 

democrático etc. – permitem à liderança reformista a realização exitosa de jogos táticos que 

tendem a fragmentar e/ou cooptar os opositores e a neutralizar sua resistência às reformas. 

Desenvolvida em perspectiva comparada e informada por uma visão metodológica sofisticada, 

além de desvelar as regras tácitas e as práticas informais que pavimentam o caminho da 

mudança econômica na Índia, a obra de Jenkins lança luz sobre o processo geral das reformas 

liberalizantes ao mostrar como ele gera permanentemente incentivos materiais e simbólicos 

cujo acesso (nem sempre por vias legais) é um dos móveis que impulsionam os atores a ele 

associados. Nesse sentido, a sabedoria conservadora de Jenkins em sua crítica ao discurso da 

sociedade civil e da boa governança difundido pelo Banco Mundial é sumamente salutar.   

Do nosso ponto de vista, o que limita sua contribuição é o fato de tomar o processo da 

reforma em si mesmo como um dado não problematizado. Daí a pouca ênfase na 

caracterização dos atores políticos e sociais envolvidos, e na reconstituição dos problemas e 

das alternativas com que eles se viam (vêem) confrontados. Daí também o silêncio sobre as 

conexões significativas entre as reformas na Índia e as mudanças em curso na economia 

política internacional. Por não dar maior atenção a esses elementos, Jenkins ignora em sua 

reflexão o fato de que outros países – com organização e tradições políticas muito diferentes da 

Índia – vêm persistindo também, a despeito das mudanças de conjuntura e de governo, no 

caminho das reformas.  

Mesmo diante de resultados às vezes desastrosos. Essa condição se aplica a muitos dos 

países contemplados na presente pesquisa. Mas não à Índia. Pelo contrário, na divisória entre 

os países que optaram pela reforma por desespero e aqueles que o fizeram pela percepção das 

vantagens a alcançar, a Índia situa-se claramente no segundo grupo. É exatamente essa 

circunstância, e o fato de não ter sido frustrada em suas expectativas, que traz à baila, no caso 

da Índia, a pergunta sobre um novo padrão de desenvolvimento.  

Conforme o prometido, terminaremos este texto com um comentário sobre ela. Antes, 

porém, convém fornecer ao leitor alguns dados.  

Começamos por aqueles concernentes ao crescimento do produto, à inflação e às taxas 

básicas de juro no período.  
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Apud, Parikh, Kirit S. e Radhakrishna, R. (eds.). India Development Report, 2004-2005. New Delhi: 
Oxford University Press, 2005, p. 193  
 

 

Em relação à primeira daquelas dimensões, chama a atenção nesses números a evolução 

invejável do PIB, o crescimento mais do que proporcional do setor de serviços, o 

comportamento muito positivo da indústria, e o fraco desempenho da agricultura. Na verdade, 

de maneira geral, eles desenham uma tendência que já se fazia sentir desde a década anterior, 

como se pode ver pela tabela abaixo.  

 

 

 
Apud, Parikh e Radhakrishna, 2005, p. 22. 
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Entre uma década e outra a diferença mais significativa está na substituição da indústria 

pelo setor de serviços no papel de acelerador do crescimento. A esse respeito, vale a pena citar 

o comentário do relatório do qual extraímos esses dados. 

“Revival of industry seems to be the key to achieve a higher growth target. It would be difficult 
to maintain a high GDP growth of 7-8 per cent without a strong manufacturing expansion. It is 
worth noting that the strong performance of the economy during the mid-1990 was broad based. 
It was led by the industrial sector which grew by about 10 per cent followed by the service 
sector which grew by about 8 per cent.” 100 

Julgamos conveniente reproduzir esse comentário menos pelo que ele esclarece a 

respeito do comportamento passado da economia indiana do que pelo que revela a respeito do 

horizonte com o qual os analistas trabalham quando projetam o seu futuro. Podemos começar a 

entender o otimismo implícito nele quando consideramos os dados sobre os níveis de poupança 

e de investimento que têm caracterizado a economia indiana. 

 

 
 
Apud, Parikh, e Radhakrishna, 2005, p. 29. 
 

E avançamos na compreensão dele quando levamos em conta as outras dimensões 

contempladas na primeira dessas três tabelas. No tocante à evolução dos preços, os números 

que ela exibe confirmam o padrão indiano de inflação controlada e atestam o êxito de 

sucessivos governos no sentido de mantê-la alinhada à norma internacional. Quanto aos juros 

pagos pelos títulos públicos, embora elevados, eles acusam forte tendência à queda nos últimos 

anos. Isso, a despeito do insucesso reiterado na meta de redução do déficit fiscal, que já 

                     
100 Parikh e Radhakrishna, 2005, p. 22. 
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aparecia como objetivo central desde o pacote de reformas de 1991. Na ocasião, o déficit fiscal 

bruto conjunto do governo central e dos governos estaduais era de 9,4% do PIB; depois de cair 

até 6,4% em 1996-7, ele voltou a crescer, para atingir o pico de 10% do PIB em 2002-2003.  

Os especialistas divergem na solução desse enigma da coexistência de déficits elevados 

e economia saudável. Não precisamos acompanhá-los.101 Para nossos propósitos, basta afirmar 

que ele reforça a suspeita de que a economia indiana encontrou um padrão sustentável de 

crescimento elevado.  

Seria necessário fazer uma outra pesquisa para que pudéssemos caracterizar o padrão de 

desenvolvimento que imaginamos estar ganhando forma na Índia. Alguns dos seus traços são 

bem conhecidos – por exemplo, o papel dinâmico da produção de serviços de informática. 

Outros são menos alardeados. Terminaremos este texto com a indicação sumária de alguns 

deles: a importância fundamental da agricultura como fonte geradora de empregos; a solidez 

dos grupos econômicos privados locais; a predominância do capital produtivo na composição 

dos mesmos; a persistência de um vasto setor empresarial do Estado e o fato de que, 

combinados, o setor público e o privado alicerçam um vigoroso capitalismo nacional.  

 

                     
101 Cf. Goyal, 2005, pp. 171-190.  
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