
Parceiros que valem US$ 4 bilhões 
 
Perspectiva de expansão do comércio entre Brasil e Índia é avaliada por empresários e 
representantes dos países 
 
O corredor comercial Brasil-Índia, que no ano passado movimentou US$ 4 bilhões, e as novas 
perspectivas de negócios que se anunciam foram tema da conferência Brasil-India: Mercados e 
Oportunidades, que reuniu em São Paulo empresários e representantes dos governos de 
ambos os países. Tecnologia da Informação (TI) e Indústria Farmacêutica foram os setores 
que apresentaram os números mais expressivos. No Brasil, oitavo maior mercado farmacêutico 
do mundo, os fármacos alcançaram, em 2008, US$ 19,5 bilhões em negócios. Welber Barral, 
secretário de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
destacou a importância do evento para "estimular o comércio bilateral entre os dois países. Os 
negócios entre Brasil e India", acrescentou, "vêm evoluindo a cada ano, com novos parceiros e 
investimentos crescentes". 
 
Para Henrique Luz, da PricewaterhouseCoopers (PwC), "a reflexão que hoje fazemos aqui é de 
grande importância para dois países que buscam novos negócios e parcerias". Realizado no dia 
18 de maio passado, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, em São Paulo, com o 
patrocínio da PwC, a conferência foi uma iniciativa da CBM – Companhia Brasileira de 
Multimídia em parceria com The Jay Group. 
 
Embaixador elogia as relações 
 
A inovação como alavanca para o estabelecimento de novas parcerias entre os dois países foi o 
tema da apresentação do embaixador da Índia no Brasil, B.S. Prakash. As duas nações "tão 
distantes e tão parecidas" em determinados aspectos, como ele destacou, têm um longo mas 
promissor caminho a percorrer na área de comércio internacional. Prakash lembrou que Índia e 
Brasil figuram, atualmente, entre as principais economias do mundo e apresentam elevadas 
taxas de crescimento no setor de negócios. 
 
– Um país como a Índia, que tem cinco vezes a população do Brasil, é um mercado que não 
pode ser ignorado. E, para acessá-lo, é importante que os empresários brasileiros tenham a 
capacidade de inovar, de oferecer os produtos e serviços que os indianos buscam e ainda não 
têm à disposição com a qualidade ou a quantidade necessárias – disse o embaixador indiano. 
 
O representante do governo indiano lembrou, ainda falando sobre o tema "A importância da 
inovação nas economias emergentes", que seu país oferece aos investidores internacionais um 
panorama estável, com democracia, diversidade cultural, desenvolvimento e descrentralizção 
dos poderes. B.S. Prakash destacou entre os pontos fortes da Índia a capacidade de 
desenvolver produtos e serviços que demandam tecnologias de ponta e a infra-estrutura na 
área do conhecimento. 
 
– Eu diria que entramos agora na era da inovação, com destaque para as novas características 
de produtos e serviços. Um boa dica para aqueles que cogitam entrar no imenso mercado 
consumidor indiano é fazer melhor, mais rápido, mais barato e com mais qualidade – sugeriu. 
 
O embaixador da Índia no Brasil lembrou que o comércio bilateral ainda está muito aquém do 
potencial existente das duas nações, que apresentam muitas carências e necessidades que 
podem ser atendidas por empresários dos dois países. Ele apontou como vantagens o grande 
mercado interno existente na Índia e no Brasil e os talentos multidisciplinares que ambos 
revelam no campo profissional. 
 
– Tínhamos mercados fechado há 17, 18 anos, mas hoje precisamos aproveitar a vantagem da 
abertura de nossas fronteiras e da globalização. Para isso, entretanto, é preciso que haja, 
paralelamente, a abertura das mentes de empresários e de membros dos governos – disse. 
 
Prakash citou como exemplos de sucesso da Índia os setores de biotecnologia, farmacêutico 
(principalmente através da produção de medicamentos genéricos), de microcréditos e 



automobilístico, quando destacou a produção do carro popular Tata Nano, considerado o mais 
barato do mundo. Com relação ao Brasil, o embaixador indiano citou como destaques a 
tecnologia agro-industrial (Embrapa), a indústria aeronáutica (Embraer) e de petróleo 
(Petrobras), a produção de biocombustíveis e a rede alimentícia de varejo (Habib's), a cadeia 
de fast food árabe mais bem-sucedida do mundo. 
 
– As oportunidades de geração de negócios entre Índia e Brasil são imensas, apesar das 
limitações que apresentamos na área de infra-estrutura e na carência de capital de risco, seja 
indiano ou estrangeiro. Por isso, insisto na importância da inovação como ferramenta para que 
os dois países utilizem os atributos que possuem para ir além, enfrentar os novos desafios do 
mercado e melhorar a qualidade de vida de seus povos – concluiu B.S. Prakash. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 maio 2009, Índia, p. I1 e I3. 


