
VENCER A POBREZA NA ÍNDIA III

A população
dividendo demográfico
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Osconceitos dosdoisar tigosanteriores reforçam se aohaver cresci
mento inclusivo aspes
soas podem produzir

mais e ter umavidamais huma
na ohábito dainovação frugal re
duz custos para que os produ
tos serviços sejamacessíveis evão
descendo à base da pirâmide
criando economias de escala e re
forçando a inclusão social
Quando as crianças tiveram

instrução obrigatória vêm com
certa preparação intelectual e
mais tarde adultas fazem traba
lhos onde rendemmais Se tive

ram uma alimentação sã e uma
atençãomédica na doença ape
nas lhes falta encontrarumtraba

lho que façam comgosto e onde
possam produzir e progredir
David Bloom prof de Harvard
lançouo termo dividendo demo
gráfico como algo que daráfrutos
a seu tempo Oproblema das eco
nomias pobres é que
começaramasuaca
minhadatão pobres
e desfeitas pelo co
lonialismo que cria
ramumciclovicioso

da pobreza má ali
mentação doenças
poucas escolas ne
cessidadedeas crian
ças trabalharem em
ocupações de fraca remuneração
maispobreza E emlugardo di
videndo demográfico acaboupor
se criar um fardo ou pesadelo
demográfico a perpetuar o ciclo
damiséria

Felizmente umaboaparte das
economias pobres e populosas
outroramuito ricas após esfor
ços puseram se na situação inte
ressante produzememquantida
des comeconomias de escala a
preços muito baixos Além disso
ser empresário nessas economias
éalgo quemuitos todos querem
ser pois a sociedade louva os e
aponta os comomodelo de apre
ço social que criamtrabalho para
os outros Na Índia até criaram
uma Faculdade de Empreen
dedores em Gurgaon perto de
NovaDeli que vai ser um grande
sucesso

O futuro próximo exigirá da Ín

dia anualmente trabalho para
12 15 milhões dejovens que ace
demaomercado de trabalho Mas

as associações empresariais estão
otimistas no que toca à Indústria
e Serviços Falta apenas que as re
formas adiadas se tornem efetivas
comdecisões corajosas de liber
tar mais a economia sem com
plexos ideológicos

A indústria quer ciar cemmi
lhões dejobsnos próximos dez
anos O setortêxtil porsi vai criar
35milhões passando aprodução
de 70 000Mpara 300 000 M em
2025 a indústria eletrónica quer
passar de 45 000M em 2010 a
400 000 M em 2022 a indústria
do automóvel vai passar de
produzir 30 000 M em 2010 a
120000M em2022
Os serviços estão animados a

Nasscomquercriar 30Mdejobs
em TI passando a produção
de 100 000 M em 2012 para
300 000 M em2022 Oturismo
pode facilmente multiplicarpor
dois dos atuais 20Mpara40Mde
turistas em2025 Adistribuição a
retalho pode valer 500 000M em
2022 e criar cemmilhões de em

pregos nos próximos dez anos
A indústria farmacêuticaparte

de umgrande treino dos tempos
do estéril socialismo indiano
quando tudo eramiséria Agora
comummercado interno amplo
compoder de compra exportan
do para os países pobres e ricos
cost conscious abons preços

Há anos o pre
sidente da Cipla
Mumbai com fá
bricas emGoa Dr
YusufHamied deu
umaconferênciade

imprensa em Lon
dres paradizer que
o seu remédio para
a sida seriavendido

por 350 a dose
anual Houve vozearia e chamar

nomes pois as multinacionais
vendiam o produto original por
10 000 adose anual Com razão
acusavam a Cipla de não fazer
I D masHamied contrapôs que
era imoral não fazer cópias pa
gando royalty para salvar vidas
que delas careciam e nemde lon
ge sabiam quanto era 10 000 É
quenaÍndiapobre assim deixada
pelo colonizador não háumSNS
que subsidie os remédios Isso é
luxo dos ricos

Nunca asperspetivas foramtão
animadoras e a restrição pode ser
a falta de técnicos para avarieda
de de ocupações artesãos para a
construção civil técnicos de me
cânica automóvel de eletrónica
emgeral e de computadores etc
Daí agrande avidezde escolas de
formação profissional para todaa
variedade de especialidades
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