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Smar de olho no mercado sucroalcooleiro indiano
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A multinacional brasileira Smar, 
Equipamentos Industriais, empresa de' 
automa<;,:ao presente em mais de 60 paises, 
esui de olho no mercado indiano. A empresa 
recebeu no final de junho a visita do Consul 
Geral da India no Brasil, Deepak Bhojwani. 

Bhojawan ficou admirado ao ver a 
tecnologia de ponta da Smar implantada em 
mais de 80% das usinas e destilarias do 
Brasil. "Nao acreditava que uma .empresa 
brasileira tivesse capacidade para fazer tudo 
isso, sua experiencia em automa<;,:ao de 
usinas e adminivel", analisa 0 Consul. 

Maior produtor mundial de 
a<;,:ucar, a India busca tecnologia 
nacional especialmente para a 
produ<;,:ao de alcool anidro. 0 
pais come<;,:ara a partir deste ano 
a misturar 5% de alcool anidro 
na gasolina e no diesel; 
percentual que devera ser 
aumentado nos pr6ximos anos. 

A India atualmente tern urn 
moderno p610 de 
desenvolvimento tecnol6gico, 
oferecendo grandes 
possibilidades de comercio 

Consul Geral da india 
no Brasil, Deepak Bhojwani 
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internacional e esta incluida entre as sete 
na<;,:5es com mercado emergente para os 
produtos brasileiros. 

Os neg6cios entre 0 Brasil e a India 
apresentam indices crescentes e, ate 0 mes 
de maio deste ano, as exporta<;,:5es brasileiras 
para empresas indianas ja tinham atingido 
o valor de 242 milh5es de d6lares. 

Para 0 projeto de adi<;,:ao de alcool anidro 
nos combustiveis 0 Banco da India ja 
disponibilizou uma verba de I0 rni~h5es de 
d6lares. "A Smar exporta sua tecnologia 
de automa<;,:ao de processos para industria 
sucroalcooleira de varios paises e com 
certeza a mesma sera de grande valia para 
atuar neste projeto", garante 0 diretor
adjunto da vice-presidencia da Smar e 0 
respons3vel pela visita do Consul Geral na 
empresa e na regiao de Sertaozinho, 

Segundo 0 Consul, a India tern capacidade 
para produzir 3 bilh5es de litros de alcool 
por ano, mas suas destilarias e usinas tern 
que ser modernizadas para redu<;,:ao de 
custos. "Contamos com a tecnologia de 
automa<;,:ao da Smar para chegarmos a este 
objetivo", complementa Bhojwani. 

Mauro Sponchiado/Smar 


