Discurso do Primeiro-Ministro Shri. Narendra Modi no India Ideas
Summit 2020 (22 julho de 2020)
Namastê!
Líderes de negócios,
Ilustres convidados,
Agradeço ao Conselho Empresarial EUA-Índia por me convidar para falar no
'India Ideas Summit' (Cúpula de Ideias da Índia). Também parabenizo o
Conselho Empresarial EUA-Índia (USIBC) por seu quadragésimo quinto
aniversário deste ano. Nas últimas décadas, o Conselho Empresarial EUA-Índia
(USIBC) aproximou os negócios indianos e americanos. A escolha do Conselho
Empresarial EUA-Índia (USIBC) da Cúpula de Ideias deste ano - "Construindo
um Futuro Melhor" também é muito relevante.
Amigos,
Todos concordamos que o mundo precisa de um futuro melhor. E somos todos
nós que, coletivamente, moldamos o futuro. Acredito firmemente que nossa
abordagem para o futuro deve ser primariamente mais centrada no ser humano.
Nossa agenda de crescimento deve posicionar os pobres e vulneráveis no
centro. A 'Facilidade de viver' é tão importante quanto a 'Facilidade de negócios'.
Amigos,
A experiência recente nos ensinou que a economia global tem se concentrado
demais em eficiência e otimização. Eficiência é uma coisa boa. Mas, no
caminho, esquecemos de nos concentrar em algo igualmente importante. Isso é
- resiliência contra os choques externos. Foi necessária uma pandemia global
para nos lembrar o quão importante é a resiliência.
Amigos,
A resiliência econômica global pode ser alcançada por capacidades econômicas
domésticas mais fortes. Isso significa melhorar a capacidade doméstica de
manufatura, restaurar a saúde do sistema financeiro e diversificar o comércio
internacional.
Amigos,
A Índia está contribuindo em direção a um mundo próspero e resiliente através
do apelo de um 'Atmanirbhar Bharat' (uma Índia autossuficiente e resiliente,
integrada à economia global). E, para isso, aguardamos sua parceria!

Amigos,
Hoje, há otimismo global em relação à Índia. Isso é porque a Índia oferece uma
combinação perfeita de abertura, oportunidades e opções. Deixe-me elaborar. A
Índia celebra a abertura nas pessoas e na governança. Mentes abertas criam
mercados abertos. Mercados abertos conduzem a uma maior prosperidade.
Esses são princípios com os quais a Índia e os EUA concordam.
Amigos,
Nos últimos seis anos, fizemos muitos esforços para tornar nossa economia
mais aberta e orientada para reformas. As reformas asseguraram maior
"Competitividade", maior "Transparência", maior "Digitalização", maior
"inovação" e mais "Estabilidade de políticas".
Amigos,
A Índia está emergindo como uma terra de oportunidades. Deixe-me dar um
exemplo do setor de tecnologia. Recentemente, saiu um relatório interessante
na Índia. Segundo o qual, pela primeira vez na história, existem mais usuários
rurais da Internet do que usuários urbanos. Imagine a proporção! Atualmente,
existem cerca de meio bilhão de usuários ativos da Internet na Índia. Meio bilhão
de pessoas conectadas. Isso soa enorme para vocês? Prendam a respiração.
Porque, existem mais de meio bilhão de pessoas que estão sendo conectadas.
As oportunidades em tecnologia também incluem oportunidades nas tecnologias
de fronteira do 5G, análise de Big Data, computação quântica, blockchain e
Internet das coisas.
Amigos,
As opções para investir na Índia são extensas. A Índia convida você a investir no
trabalho duro de nossos agricultores. A Índia fez reformas históricas no setor
agrícola recentemente. Existem oportunidades de investimento em: Insumos
agrícolas e maquinário, Gerenciamento da cadeia de suprimentos agrícolas,
Itens prontos para consumo, Pesca e Produtos orgânicos. O setor de
processamento de alimentos da Índia deve valer mais de meio trilhão de dólares
até 2025. Para aumentar mais fluxos de receita, agora é o melhor momento para
explorar as oportunidades de investimento no setor agrícola indiano!
A Índia convida vocês a investirem em cuidados de saúde. O setor de saúde na
Índia está crescendo de forma mais rápida do que 22% ao ano. Nossas
empresas também estão progredindo na produção de tecnologia médica,
telemedicina e diagnóstico. A Índia e os EUA já construíram uma parceria

robusta no setor farmacêutico. Para alcançar escala e velocidade, agora é o
melhor momento para expandir seu investimento no setor de saúde indiano!
A Índia convida você a investir em energia. À medida que a Índia evoluir para
uma economia baseada em gás, haverá grandes oportunidades de investimento
para empresas americanas. Também existem grandes oportunidades no setor
de energia limpa. Para gerar mais energia para seu investimento, este é o
melhor momento para entrar no setor de energia indiano!
A Índia convida você a investir em infraestrutura. Nossa nação está
testemunhando a maior iniciativa de criação de infraestrutura em nossa história.
Venha, seja um parceiro na construção de moradias para milhões ou na
construção de estradas, rodovias e portos em nossa nação.
A aviação civil é outra área de grande potencial de crescimento. É esperado que
o número de passageiros aéreos mais que dobre nos próximos 8 anos. As
principais companhias aéreas privadas indianas planejam incluir mais de mil
novas aeronaves na próxima década. Essa é uma grande oportunidade para
qualquer investidor que escolher montar instalações de produção na Índia, que
pode se tornar uma base para o abastecimento de mercados regionais. Um caso
semelhante é óbvio para montagem de instalações de Reparo de Manutenção e
Operações. Para dar vazão às suas metas de aviação, este é o momento ideal
para investir no setor de aviação indiano.
A Índia convida você a investir em defesa e espaço. Estamos aumentando o
limite de Investimento Estrangeiro Direto para investimentos no setor de defesa
para 74%. A Índia estabeleceu dois corredores de defesa para incentivar a
produção de equipamentos e plataformas de defesa. Oferecemos incentivos
especiais para investidores privados e estrangeiros. Há algumas semanas,
realizamos reformas inovadoras no setor espacial. Venha fazer parte desses
setores iminentes.
A Índia convida você a investir em finanças e seguros. A Índia aumentou o limite
de Investimento Estrangeiro Direto para investimentos em seguros para 49%.
Agora, 100% do Investimento Estrangeiro Direto é permitido para investimentos
em intermediários de seguros. O mercado de seguros na Índia está crescendo a
uma taxa de mais de 12% e deve crescer para 250 bilhões de dólares até 2025.
Com o sucesso de Ayushman Bharat, nosso sistema de seguro de saúde, PM
Fasal Bima Yojna, nosso plano de seguro agrícola e Jan Suraksha ou esquemas
de seguridade social, o governo lançou as bases para a rápida adoção e
aceitação de produtos de seguros. Existem grandes oportunidades inexploradas
para aumentar a cobertura de seguros em saúde, agricultura, negócios e

seguros de vida. Para gerar receitas seguras e de longo prazo, o setor de
seguros indiano é uma das melhores opções de investimento no momento!
Dei a você algumas opções e isso também sem nenhuma taxa de consultoria.
Amigos,
Quando os mercados estão abertos, quando a oportunidade é alta e as opções
são muitas, o otimismo pode ficar para trás! Você pode ver o otimismo quando a
Índia sobe nas principais classificações de negócios. Particularmente as
classificações de Facilidade para Fazer Negócios do Banco Mundial.
O investimento é a melhor demonstração de confiança. Todos os anos,
atingimos altos recordes no Investimento Estrangeiro Direto. Cada ano é
significativamente maior que o anterior. As entradas de Investimento Estrangeiro
Direto na Índia em 2019-20 foram de 74 bilhões de dólares. Isso representa um
aumento de 20% em relação ao ano anterior. Amigos do Conselho Empresarial
EUA-Índia (USIBC) informam que o "investimento comprometido" dos EUA já
ultrapassou 40 bilhões de dólares este ano! Veja também o que aconteceu
mesmo durante a pandemia em curso. No meio da COVID, a Índia atraiu
investimentos estrangeiros de mais de 20 bilhões de dólares entre abril e julho
de 2020!
Mas, a Índia oferece muito mais oportunidades. Temos o que é necessário para
potencializar a recuperação econômica global.
Amigos,
A ascensão da Índia significa: aumento das oportunidades comerciais com uma
nação em que você pode confiar, aumento da integração global com crescente
abertura, um aumento da sua competitividade com acesso a um mercado que
oferece escala. E um aumente seu retorno de investimento com a
disponibilidade de recursos humanos qualificados.
Amigos,
Para esta visão, existem poucos parceiros melhores do que os Estados Unidos
da América. A Índia e os EUA são duas democracias vibrantes com valores
compartilhados. Somos parceiros naturais. A amizade EUA-Índia alcançou
muitos patamares no passado. Agora é hora de nossa parceria desempenhar
um papel importante para ajudar o mundo a se recuperar mais rapidamente
após a pandemia. Os investidores americanos geralmente procuram o momento
perfeito para entrar em um setor ou país. Para eles, gostaria de dizer: nunca
houve um momento melhor para investir na Índia!

Agradeço mais uma vez à liderança do Conselho Empresarial EUA-Índia
(USIBC) por seu compromisso com o avanço da parceria econômica Índia-EUA.
Que o Conselho Empresarial EUA-Índia (USIBC) continue buscando novos
patamares!
Que a amizade Índia-América cresça ainda mais!
Namaste!
Obrigado!
(Aviso legal: Esta é uma tradução não-oficial para o português. Em caso de
divergências, prevalece a versão em inglês. O texto original em inglês pode ser
acessado em https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PMO=3&PRID=1640502
?.)

