Primeiro-ministro Narendra Modi preside a Mesa Redonda Virtual de
Investidores Globais (06.11.2020)
Primeiro-ministro: A Índia oferece Democracia, Demografia, Demanda e Diversidade aos
investidores
Solicita investimentos não apenas nas grandes cidades, mas também em cidades menores
Primeiro-ministro: A Índia garante retornos com confiabilidade, demanda com democracia,
estabilidade com sustentabilidade e crescimento com uma abordagem verde
Primeiro-ministro: O governo fará o que for preciso para tornar a Índia o motor do
ressurgimento do crescimento global
Primeiro-ministro: Aumento de 13% nas entradas de IED nos últimos 5 meses em relação ao
ano passado
Primeiro-ministro: AatmaNirbhar Bharat não é apenas uma visão, mas uma estratégia
econômica bem planejada
O primeiro-ministro Shri Narendra Modi presidiu hoje a Mesa Redonda Virtual de Investidores
Globais (Virtual Global Investor Roundtable).
Dirigindo-se à mesa redonda, o primeiro-ministro disse que, ao longo deste ano, enquanto a
Índia lutava bravamente contra a pandemia global, o mundo via o caráter nacional da Índia e
suas verdadeiras forças. Ele disse que a pandemia trouxe, com sucesso, características
como senso de responsabilidade, espírito de compaixão, unidade nacional e a centelha de
inovação, pelas quais os indianos são conhecidos.
O primeiro-ministro observou que a Índia tem demonstrado notável resiliência durante a
pandemia, combatendo o vírus e também garantindo estabilidade econômica. Ele atribuiu
essa resiliência à força dos sistemas na Índia, ao apoio do povo e à estabilidade das políticas
do governo.
O primeiro-ministro disse que uma nova Índia está sendo construída, livre de práticas antigas
e que hoje a Índia está mudando para melhor. Ele acrescentou que a busca da Índia para se
tornar “AatmaNirbhar” (autossuficiente e integrada às redes globais) não é apenas uma
visão, mas uma estratégia econômica bem planejada. Ele enfatizou que é uma estratégia
que visa usar as capacidades dos negócios da Índia e as habilidades de seus trabalhadores
para transformar a Índia em uma potência global de manufatura. O primeiro-ministro Modi
disse que pretende usar a força do país em tecnologia para se tornar um centro global de
inovações e contribuir para o desenvolvimento global usando seus imensos recursos
humanos e seus talentos.
O primeiro-ministro disse hoje que os investidores estão se voltando para empresas com
uma pontuação alta em termos ambientais, sociais e de governança (ESG). Ele apresentou a
Índia como uma nação com tais sistemas em vigor e com empresas com alta classificação na

pontuação ESG. Ele disse que a Índia acredita em seguir o caminho de crescimento com
igual foco em ESG.
O primeiro-ministro disse que a Índia oferece aos investidores Democracia, Demografia,
Demanda e Diversidade. Ele disse “Essa é a nossa diversidade que você obtém vários
mercados dentro de um mercado. Eles vêm com vários tamanhos de bolso e várias
preferências. Eles vêm com vários climas e vários níveis de desenvolvimento. ”
O primeiro-ministro explicou como a abordagem do governo de encontrar soluções
sustentáveis e de longo prazo para os problemas combina bem com a exigência do
investidor de fornecer fundos fiduciários, os melhores e mais seguros retornos de longo
prazo. Ele listou várias iniciativas do governo destinadas a melhorar o potencial de fabricação
e
melhorar
a
facilidade
de
fazer
negócios.https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1670444
Ele disse: "Tomamos várias iniciativas para melhorar nosso potencial de fabricação,
inauguramos o sistema “One Nation One Tax” (uma nação, um imposto) na forma de GST,
uma das taxas de imposto corporativo mais baixas e incentivo adicional para nova
fabricação, regime sem rosto para avaliação e recurso de TI, um novo regime de leis
trabalhistas que equilibra o bem-estar dos trabalhadores e a facilidade de fazer negócios
para os empregadores. Esquemas de incentivos vinculados à produção em setores
específicos e arranjos institucionais com poderes para atender aos investidores. ”
O primeiro-ministro expressou que a Índia tem um plano ambicioso de investir US$ 1,5 trilhão
no programa de infraestrutura nacional. Ele listou vários projetos de infraestrutura social e
econômica planejados na Índia sob o programa, visando um crescimento econômico mais
rápido e redução da pobreza no país. Ele disse que a Índia embarcou em uma grande onda
de construção de infraestrutura de rodovias, ferrovias, metrôs, hidrovias e aeroportos em
todo o país. Ele acrescentou que milhões de casas acessíveis para a classe neo-média
também estão planejadas. Ele pediu investimentos não apenas nas grandes cidades, mas
também em cidades menores e disse que esquemas de modo de missão estão sendo
implementados para o desenvolvimento dessas cidades.
O primeiro-ministro elaborou uma estratégia holística para o desenvolvimento do setor
financeiro. Ele listou algumas das principais iniciativas para o desenvolvimento do setor
financeiro, como reformas abrangentes do setor bancário, fortalecimento dos mercados
financeiros, autoridade unificada para o Centro de Serviços Financeiros Internacionais, um
dos regimes de IED mais liberais, um regime tributário benigno para o capital estrangeiro,
regimes de política adequados para veículos de investimento, como Infrastructure Investment
Trust e Real Estate Investment Trust, Implementação do Código de Insolvência e Falência,
Capacitação financeira por meio de transferência direta de benefícios e sistemas de
pagamento baseados em tecnologia financeira, como cartões Ru-Pay e BHIM-UPI.

O primeiro-ministro observou que as iniciativas em torno da inovação e do digital sempre
estiveram no centro das políticas e reformas governamentais. Ele ressaltou que a Índia tem
um dos maiores números de start-ups e unicórnios do mundo e ainda está crescendo muito
rápido. Ele listou as iniciativas do governo para permitir o florescimento da empresa privada.
Ele disse hoje que cada setor na Índia como manufatura, infraestrutura, tecnologia,
agricultura, finanças e até mesmo setores sociais como saúde e educação estão
melhorando.
O primeiro-ministro destacou que as recentes reformas na agricultura abriram novas
possibilidades interessantes de parceria com os agricultores da Índia. Ele imaginou que a
Índia em breve emergirá como um centro de exportação agrícola, com a ajuda de tecnologia
e soluções de processamento modernas. Ele destacou a oportunidade criada pela Política
Nacional de Educação em instalar aqui campi de universidades estrangeiras. Ele expressou
felicidade pelo fato de a comunidade global de investidores ter demonstrado confiança no
futuro da Índia. Ele acrescentou que nos últimos 5 meses houve um aumento de 13% nos
fluxos de IED em comparação com o ano passado.
O primeiro-ministro afirmou que a Índia é o lugar para estar, se alguém quer retorno com
confiabilidade, demanda com democracia, estabilidade com sustentabilidade e crescimento
com uma abordagem verde. Ele disse que o crescimento da Índia tem o potencial de
catalisar o ressurgimento econômico global. Ele acrescentou que qualquer conquista da Índia
terá um impacto multiplicador no desenvolvimento e bem-estar mundial. Ele disse que uma
Índia forte e vibrante pode contribuir para a estabilização da ordem econômica mundial. Ele
garantiu aos investidores que o governo fará o que for necessário para tornar a Índia o motor
do ressurgimento do crescimento global.
Após o evento, o Sr. Mark Machin, Presidente e CEO da CPP Investments comentou: “A
mesa redonda VGIR 2020 foi um fórum muito produtivo e útil que nos forneceu uma visão
sobre a visão do governo para construir a economia da Índia e acelerar o crescimento do
investimento institucional internacional em Índia. A Índia é a chave para nossa estratégia de
investimento de longo prazo, focada em mercados em crescimento, e temos um grande
apetite
para
ampliar
nossos
investimentos
existentes
nos
shttps://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1670444etores de infraestrutura, industrial
e de consumo ”.
O Sr. Charles Emond, presidente e CEO da “Caisse de dépôt et placement du Québec”
(CDPQ), ao falar sobre a Índia, disse: “A Índia é um mercado importante para a CDPQ investimos vários bilhões em setores como energias renováveis, logística, serviços
financeiros e serviços habilitados para tecnologia - e nosso objetivo é fortalecer nossa
presença nos próximos anos. Gostaria de agradecer sinceramente ao primeiro-ministro Modi
e seu governo por liderar a organização desta mesa redonda onde investidores globais e
líderes empresariais poderiam discutir oportunidades para apoiar uma economia mais forte
para a Índia. ”

O Sr. Jase Auby, Diretor de Investimentos, Sistema de Aposentadoria de Professores do
Texas, EUA, compartilhou sua visão sobre a Índia e sua participação na Mesa Redonda:
“Tenho o prazer de participar da Mesa Redonda do Investidor Global Virtual 2020. Os
investidores em fundos de pensão dedicam grande parte de suas carteiras a ativos que
deverão se beneficiar das economias e mercados em crescimento. As reformas estruturais
empreendidas pela Índia provavelmente fornecerão uma base sólida para esse alto
crescimento no futuro. ”
Tradução não-oficial. Em caso de qualquer erro ou alteração, vale o documento oficial,
disponível em: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1670444

