
BRIC como uma excelente opção de mercado 
 
Especialistas retratam o panorama das negociações entre os membros e o grande potencial a 
ser explorado 
 
Na abertura do seminário, Henrique Luz, diretor da PricewaterhouseCoopers – patrocinadora 
do evento – destacou a pesquisa feita recentemente, em diferentes países, que apurou que 
40% entre os executivos brasileiros ouvidos demonstraram a crença de que suas empresas 
terão expansão de receita este ano. Segundo Luz, nos Estados Unidos o índice de otimismo 
ficou em apenas 13%, e, na Argentina, em 6%. 
 
– Os índices de otimismo em países como Brasil, Índia e China foram similares, demonstrando 
que a crise global vai revelar um descompasso entre a reação (mais positiva) das economias 
de países do Bric em relação às nações consideradas mais poderosas do mundo na atualidade 
– disse o executivo da PricewaterhouseCoopers. 
 
Bric é saída para os negócios 
 
As oportunidades devem ser aproveitadas quando surgem. E a hora é esta. Foi o que disse Mr. 
Kamath K. V., executivo do ICICI Bank Industrial Credit and Investment Corporation of India – 
o segundo principal banco do país – ao abordar no seminário o tema "Bancando os BRICs – 
Como alavancar negócios globais". Ele lembrou que a Índia, segunda maior economia 
emergente do mundo, superada apenas pela China, é considerada a maior democracia do 
planeta e tem elevada poupança doméstica, o que oferece uma plataforma de segurança aos 
investidores estrangeiros. 
 
– Nos últimos dez anos a Índia vem sofrendo grandes transformações sociais e econômicas. 
Hoje, é um país com 1,1 bilhão de habitantes, um PIB em crescimento, com quase 9% de 
média na última década, e 13% de arrecadação de impostos em comparação com o próprio 
PIB. Uma nação com esse potencial, e diria o mesmo em relação ao Brasil, não pode abrir mão 
de participar fortemente do mercado global – ele destacou. 
 
O representante do ICICI Bank lembrou que a renda per capita dos indianos começou a 
aumentar de maneira expressiva a partir de 2002, com o aumento do crédito por parte de 
instituições financeiras, causando importante crescimento no ciclo da economia do país. E 
destacou que o aumento da classe média na Índia é incontestável. 
 
– E aumento da classe média quer dizer aumento do número de consumidores num país com 
uma imensa população, como também acontece no Brasil. E com a melhora no ciclo da 
economia, a partir de 2002, melhoraram a infra-estrutura em telecomunicações, nos 
aeroportos e também na área de saúde, mesmo que reconheçamos as muitas carências ainda 
existentes. Não se pode desprezar um país que tem um mercado formado por 1,1 bilhão de 
habitantes. A Índia está aberta a novos negócios, e este é o momento para os empresários 
que querem aderir a uma plataforma pronta para o crescimento – disse. 
 
Governo como aliado 
 
Dois grandes e promissores mercados a serem desbravados. Foi dessa forma que Rakesh 
Vaidyanathan, sócio-fundador do The Jai Group – empresa de consultoria com presença em 
São Paulo, Nova Délhi e Durbar – apresentou Índia e Brasil aos participantes da conferência 
Brasil-Índia: mercados e oportunidades. Ele destacou o imenso potencial de ambos os países 
na área de negócios, mas lamentou que até agora as oportunidades sejam tratadas por 
integrantes do segundo escalão, seja no poder público ou nas empresas de ambos os países. 
 
– Quem lidera o que chamamos de corredor Brasil-Índia é o governo. O empresariado é 
chamado a participar. E os negócios gerados entre os dois países ainda estão muito aquém do 
potencial que uma forte parceria poderia oferecer, com vantagens para as duas nações – disse 
Rakesh, que é também fundador e secretário-geral da Câmara de Comércio Brasil-Índia. 
 



Welber Barral 
 
Secretário de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Welber Barral falou sobre Mercados e Oportunidades na abertura do encontro. 
Segundo ele, as exportações brasileiras aumentaram 15% em relação à Índia no período 
2007/2008. 
 
– Mas o que importa é que Brasil e Índia têm um grande potencial para boas parcerias 
comerciais. E eventos como este seminário ajudam a transformar sonhos em realidade – disse 
Welber Barral. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 maio 2009, Índia, p. I1 e I3. 
 


