~i~
importar
mais jatos
da Embraer
Christiane Bueno Malta
de Sao Paulo
o comercio bilateral
Brasil-India chegou a
US$ 1,2 bilhao, no ano
passado, acima da meta
de US$ 1 bilhao, e com
urn crescimento de 50%
em comparayao com
200 I, disse Deepak Bho
jwani, consul-geral da
India em Sao Paulo.
As estimativas para
este ano sao ainda mais
otimistas. A compra de
10 jatos civis da Embraer
pela indiana Jet Airways,
no valor de US$ 260 mi
Ihoes, sera computada na
balanya. 0 governo da
tndia, pOl' sua vez, nego
cia cim,o aeronaves civis,
tambem com a Embraer,
avaliadas em mais de
US$ 100 milhOes.
•
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Intercambio Brasil-India supera US$l bilhao
Christiane Bueno Malta

mente depois da encomenda de 10
de Sao Paulo
jatos comerciais Embraer 175 (78
A tndia tern duas comemora passageiros) - avaliada em US$
yoes a fazer neste ano. A primeira 260 milhOes - pela Jet Airways,
delas e 0 53 q aniversano da Repu maior companhia aerea privada da
blica indiana e a segunda a supe tndia, que tambem sera a cliente
rayao da meta de US$ I bilhiio no lanyadora da aeronave no mundo.
intercambio comercial com 0 Bra
o plano do govcmo indiano de
sil. Segundo 0 consul gera! da tn modernizar toda a infra-estrutura
dia em Sao Paulo, Deepak Bho do pais tambem tem estimulado
jwani, a balanya comercial bilate novos contratos com empresas
ral chegou aos US$ 1,2 bilhao. Em brasileiras. Urn dos primeiros con
2001 a balanya foi de aproximada tratos e com a brasileira Compsis
mente US$ 800 milhoes.
Computadores, Sistemas Industria e
Comercio Ltda,
o consul disse
fabricante de
ainda, que, para
Brasil
x
india
2003, as expecta
softwares para
tivas estao bern
sistemas
de ar
Balanga comercial
otimistas diante
recadayao (pe
(em US$ milh6es)
da iminencia do 600,00
dagios) sediada
govemo indiano
558,76 em Sao Jose dos
Campos (SP).
em fechar um
A empresa ira
contrato com a 500,00
fomecer softwa
Embraer para a
res de pedagio
aquisiyao de cin
para a todovia
co jatos executi 400,00
vos, no valor de
. de Delhi a Agra
mais de US$ 100
(na regiao do
milhOes.
Taj Mahaal), no
A Embraer
valor de US$ 2
milhoes.
nao quis comen
tar a negociayao
o gerente de
justamente por 200,00
desenvolvimen
to de negocios
que ela esta em
andamento. Con- <
167,11
da Compsis,
tudo, revelou qu~ ~ 100,00 I. I I
I Sergio Ricci,
a empresa levara ~
95 96 97 98 99 00 01 02 disse que, a par
tir da ordem de
seu jato executi- ~ Fontes: Secex e Centro de Inlormayoes da
va Legacy para a Gazeta Mercantll • Acumulado ate novembro compra do
quarta ediyao da
cliente indiano,
Exposiy1io Aeroespacial Intema no caso a National Highways Au
cional da 10dia (Aero 10dia 2003), thority ofIndia (NHAl) - equiva
que acontece de 5 a 9 de fevereiro, lente ao Departamento Nacional
em Bangalore, na regiao sul do de Estradas e Rodovias (DNER)
pais. A empresa tambem tenl mn brasileiro, a Compsis tera tres me
estande no evento com enfase para ses para a implantayao de parte do
seus produtos na area de defesa, sistema, que fara a contagem dos
como 0 caya subsonico AMX-T e velcu!os, e, em 10 meses finalizara
as aeronaves ISR de vigilancia ae toda a instalayao.
rea e reconhecimento.
Ricci lembrou que 0 primeiro
o mercado indiano ja demons fornecimento de software para pe
trou urn potencial de vendas im dagio no mercado indiano foi em
portante para a Embraer, principal 2000, nUma das pontes mais mO

dernas do pais, que 1iga Delhi a
Naida, uma cidade industrial. Esse
fornecimento, que contou com 0
financiamento do Banco Nacional
de Desenvolvimento Economico
Social (BNDES) e incentivo do
Programa de Incentivo iI Exporta
yao (Proex) do Banco do Brasil,
foi orl'ado em US$ 1,8 milhao.
Neste atlO, a Compsis espera fe
char novos contratos de fOl1leci
mento com 0 govemo indiano, ja
que esta participando da concor
rencia para 0 fornecimento dl'
equipamentos para a chamada Ro
dovia Inteligente. A concon'encia
foi avaliada em US$ 6 milh5es.
o investimento do governo in
diano apenas para a "guirlanda 1'0
doviaria", que liga 0 norte a leste,
sui a oeste, (Delhi, Calcuta, Chen
nai, Bangalore e Munbai), e de
US$ 10 a US$ !2 bilMes. "E 0 go
verno indiano abrira licitayao. es
perando a participagao de empre
sas brasileiras especializadas no
setor", disse 0 consul.
Com a implementayao, a partir
do dia primeiro ultimo, da politica
de adicionar 5% de etanol na ga
solina, investidores indianos cor
rem para adquirir a tecnologia bra
sileira de fabricayao de etano] di

retamente da cana (mais barata).
Hoje, a filbricayao de etanol na In
dia efeita a partir do melayo. "As
conversayoes para a transferencia
de tecnologia estao adiantadas,
mas a maior parte e entre empresas
privadas", disse 0 consul.
No ano passado, a baJanya co
mercia! entre Brasil e India foi su
peravitaria para 0 Brasil em US$
21,92 milhoes. "A desvalorizayao
do real tambem deu uma forte con
tribuil'ao para esse resultado favo
ravel ao Brasil", disse Bhojwani.
Contudo, continuoll, a 10dia tern
grandes possibilidades de aumen
tar snas exportayoes em 2003, no
tadamente em produtos como oleo
diesel, farmaceutica (materia-pri
ma e medicamentos), engenharia
(peyas, ferramentas e maquinas),
veiculos de duas rodas, quimica
inorganica, borracha e pneus para
alltomoveis e softwares.
"A res Tata Consultanccy Ser
vices, do grupo Tata, e um d,os
maiores grupos industriais da In
dia e uma das maiores empresas de
software. do mlUldo, com urn fatu
ramentd de US$ I J bUhoes em
2002", enfatizou 0 consul.
'Colaborou Virginia Silveira, de Sao
Jose dos Campos.
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