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O crescimento do comércio entre a índia e a América Latina e o Caribe foi de 45% em 2008, 
chegando a US$ 16 bilhões. E o Brasil é nosso principal parceiro nesta área, com crescentes 
sinergias em comércio bilateral e investimentos ao longo dos anos, formando uma parceria 
estratégica que busca fortalecer o crescimento mútuo. Essa sinergia econômica pode ser vista 
em áreas como infraestrutura, petróleo e gás, biocombustíveis, energia, saúde e fármacos, 
turismo, TI, transporte e automotores, setores agrícolas, desenvolvimento de RH, entre 
outros. 
 
O investimento indiano no Brasil cresceu muito nos últimos três anos. A BEML investiu US$ 20 
milhões na produção de escavadeiras, máquinas de mineração e vagões de trens; a OVL 
(ONGC Videsh), empresa internacional da Comissão de Petróleo e Gás Natural da índia, 
investiu US$ 700 milhões na aquisição de um bloco de petróleo no litoral do Rio de Janeiro e 
planeja a compra de mais três, em parceria com a Petrobras; a TCS abriu centros de 
desenvolvimento em softwares em português em Brasília, São Paulo e Campinas, dando 
emprego a cerca de 1.500 brasileiros; a Vijay Electricals comprou uma usina no Estado da 
Paraíba para fabricar transformadores; a Stride Arco Labs e a Ranbaxy possuem investimentos 
no Brasil; e a Petrobras assinou acordos de parceria com a OVL, BPCL e GAIL da índia para a 
exploração de petróleo naquele país, no Brasil e em outras nações. 
 
O lançamento do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul, em 2006, em Brasília, chamou a 
atenção para as oportunidades de negócio entre estes países. Em seus primeiros três anos o 
comércio cresceu de US$ 2,4 bilhões para mais de US$ 4,6 bilhões. De 2006 a 2008, foi um 
aumento de 93,8%. A parceria adquiriu maior prestígio quando, após "A distância não pode 
ser um impedimento ao comércio entre índia e Brasil" 
 
assumir o cargo, a presidente da índia, Pratibha Devisingh Patil, escolheu o Brasil para sua 
primeira visita ao exterior. Foi a primeira vez que uma viagem assim foi feita com uma 
delegação comercial (a Confederação da Indústria Indiana à acompanhou por Brasil, México e 
Chile). 
 
Várias indústrias indianas já entraram no mercado brasileiro. Agora, é preciso que o Brasil faça 
grandes investimentos na índia, como a parceria Tata-Marcopolo. Um investimento da 
Embraer, por exemplo, seria muito bem-vindo, além das oportunidades em agronegócio, 
infraestrutura, ferrovias, biocombustíveis, automotores, motores flex, minérios de ferro, entre 
outros. 
 
Apesar do crescimento, o comércio permanece aquém da capacidade de duas potências, 
sabendo-se pouco sobre as oportunidades existentes nos diversos setores. Há uma pendência 
clara, por exemplo, em termos de conhecimento do mercado e do comércio entre ambos os 
países. 
 
As deficiências em transporte, conectividade e acesso ao comércio impõem desafios ao 
crescimento do investimento e comércio. Além disso, embora as grandes empresas já 
participem, ainda há oportunidades que poderiam ser aproveitadas por empresas de pequeno 
e médio portes. A Confederação da Indústria Indiana recomendaria a expansão de linhas de 
crédito pelo governo, indiano e pelo Banco EXIM da índia. As embaixadas deveriam promover 
o comércio bilateral e divulgar informações comerciais relevantes, além de casos de sucesso. E 
a visibilidade poderia aumentar através de conferências, feiras e missões comerciais. 
 
A distância não pode ser um impedimento ao comércio. As videoconferências podem ajudar a 
superar este obstáculo, permitindo um diálogo periódico e institucionalizado e promovendo a 
interação setorial. Além disso, ambos os governos deveriam motivar o comércio, incluindo 
também as PMEs e os empreendedores sociais na plataforma de negócios. As associações 
industriais dos dois países poderiam, por exemplo, criar um website para a interação entre 
pequenas empresas. 
 



A Confederação da Indústria Indiana vem trabalhando junto ao governo brasileiro e 
associações industriais para promover investimentos e o comércio bilateral desde os anos 90, 
quando o governo da índia lançou um programa de promoção do comércio na região. A 
interação contínua é um elo vital para as empresas e para que Brasil e índia construam uma 
parceria econômica sólida e sustentável para o futuro. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 4 maio 2009, Índia, p. 18. 


