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Brasil e India juntos par medicamentas mais baratas
 
Andreia Bfilhante 

Rio de Janeiro/Rl - as re
medios que tern feito 0 brasilei
ro se endividar poderao ficar 
mais baratos. a deputado es
tadual Jose Divino recebeu 0 

consul geral da India, Deepak 
Bhojwan~ em seu gabinete, para 
tratar da instalaljio de empresas 
farmaceuticas indianas no Rio 
de Janeiro, principalmente em 
Campos, com vistas a fabrica
~o de medicamentos genericos. 
Hoje existem quatro no estado. 

a diretor do Gmpo Brasil 
Quimica Farmaceutico, Luiz 
Antonio Braga Costa, tambem 
esteve no encontro e disse que 
o generico pode reduzir em 
atc 70% os gastos com 0 re
ceitmirio. A queda expressi
va no prec;o e possive! grac;as 
a alta tecnologia da India 
usada na fabricaC;ao desses 
remedios. LuizAntonio contou 
que 0 gencrico do antibi6tico 
Omeprazol, que sera vendi
do peJa empresa Ajanta em 
parccria com 0 Grupo Brasil 

o diretor Luiz Antonio, 0 consul Deepak e 0 deputado Jose Divino 

Quimica, mesmo com prec;o 
muito baixo, geraria urn lucro 
de 300%. 
- a prec;o vai ter que subir, 

se nao 0 brasileiro nao con
fia - declarou. 

Pesquisa do Sindicato das 
Financeiras do Rio de Janeiro 
mostrou que 44% das pessoas 
que pegam.emprestimo tern 
problema de doenc;a na familia. 

- Elas estao se endividando 
para comprar remedios, enquanto 
temos tecnologias no mundo 
baratas - disse 0 deputado Divino. 

o consul Deepak ficou 
.assustado com os prec;os dos 
medicamentos brasileiros. 

- Eles estao entre os mais 
caros do mundo - afirmou. 

Segundo 0 deputado, ja foi 
feito contato com 0 governo do 

estado e a prefeitura de Cam
pos para a instalac;ao das c}ll
presas farmaceuticas da In
dia e eles se colocaram a 
disposic;ao para recebe-las. 

Feira indiana 
As empresas indianas van 

expor seus pro~utos e tecno
logias na Expo India 2001, no 
Expo Center Norte, Pavilhao 
Branco, capital paulista, en
tre os dias 25 e 29 de setem
bro, das .12h as 20h. Mais de 
150 empresas dos sctorcs far
maceutico, qufmico e de en
genharia, entre outras, esta
rao presentcs. 

As exporta~6es indianas 
vern aumentando muito e ja 
somam cerca de US$ 40 bi
Ih6es anuais direcionados, 
principalmcnte, aos merca
dos dos Estados Unidos, Eu
ropa e Japao. No caso ?o 
Brasil, as exportac;6es da In
dia tambem cresceram. Em 
1996, chegaram a US$ 82 mi
Ih6es e, em 2000, fecharam I 
em US$ 271 milh6es. ~ 
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Deepak Bhojwani: Brasil efndia tem uma visao C(lmum quanto'a fonna como devem ser negociados os acordos de livre comerciono mundo globalizado 
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Comercio exterior Pais euma das prioridades nas expoftac;6es nacionais 

Indiallos se prearampara
 
aumentarven as ao Brasil
 
Gustavo Faleiros 
De Sao Paulo 

Eleita como urn dos mercados 
prioritarios para a amplia~ao das 
exp@rta~5es brasileiras, a mdia ja 
esrn intensificando suas rela~5es 

com 0 Brasil - e neste ana esta 
conseguindo aumentar suas ven
.das aos brasileiros. Na proxima se
mana, 240 empresas indianas vao 
participar da segunda Expo India e 
o ministro do comercio do pais, 
Rajin Pratap Rudy, vai negociar a 
possive! cria~ao de uma camara de 
comercio Brasil-India. 

Os negocios entre Brasil e mdia 
crescem de forma significativa. Em 
2000, 0 intercambiQ bilateral foi de 
cerca de US$ 480 milh5es, 25% a 
mais do que 0 ana anterior. De acor
do com a Secretaria de Comercio.Ex
terior, 0 Brasil exportou no ano pas
sado US$ 217,4 milhOes e importou 

US$ 271,2 milh5es. Para este ano, se 
espera alean~ar uma cifra entre US$ 
600 milh5es e US$ 700 milh5es no 
comercio bilateraL As exporta~5es 

brasileiras, po entanto, nao estao 
crescendo nomesmo ritrno em que 
se irnportamprodutos indianos. 

Neste ano, as vendas do Brasil a 
India cresceram apenas 4%, chegan
doa US$ 143,5 milh5es, enquanto a 
irnporta~ao de produtos indianos 
elevou-se 57%, alcan~ando os US$ 
267,5 mi.lh5es. Para Dalel Singh, 0 
diretor da Organiza~ao de Promo
~ao do Comercio da mdia, responsa
vel pela Expo India, falta aos empre
sanos brasileiros maior divulga~o 

para que as exporta~5es possam 
crescer. "Urn empresario indiana 
procurava por uma maquina que so 
€ fabricada no Brasil, mas ele nao 
conseguia 0 telefone da empresa." 

Parses em desenvolvirnento como 
Brasil, India e China nao eneontram 

dificuldades em fabricaritens de al
ta tecnologia, mas 0 problema, diz, 
esta na maneira como sao divulga
dos. "Os palSes ricos vendem muito 
bem seus produtos, precisamos 
aprender isso com eles". 

Atualmente, a mdia e conhecida 
por seu sucesso na industria quuni
ca e com softwares - suas exporta
~oes de programas para computa
dores chegam a US$ 6,3 bilMes. 

o consul geral da mdia em Sao 
Paulo, DeepakBhojwani, afirma que 
o proximo passo para 0 crescirnento 
das rela~5es bilaterais sera 0 estabe
lecimento de parcerias entre com
panhias indianas e brasileiras. Sete 
empresas fanuaceuticas indianas ja 
se instalaram aqui e estiio atuando, 
principalmente, na area dos generi
cos, associadas abrasileiros. 

Otitro setor que deve aproximar 
Brasil e Indiae 0 de combustiveis. 
Atualmente 0 produto indiano mais 

exportado ao Brasil e 0 oleo diesel, e 
nos proximos meses a legisla~ao da 
mdia vai permitirque 0 aleool de ca
na de a¢carseja misturadoagasoli
na. !sso esta atraindo a aten~ao dos . 
indianos para as tecnologias bJ;asi
leira de fabrica~ao do combus.t!vel. 
Alem do oleo diesel, 0 Brasil importa 
da India, materia-prima para reme
dios, vacinas e querosene para avia
~ao. E expOlta produtos aliment!
cios, principalmente a¢car e oleo 
de soja, maquinas, pe~as de ferro, 
a~o, cobre ealuminio. Segundo Bho
jwani;ha ainda espa~o para aexpor
ta~ao de frango esueo de laranja. 

Na opiniao de Bhojwani, Brasil e 
India tern uma visao comum 
quanta a forma como devem ser 
negociados os acordos de livre co
mercia no mundo globalizado. ''A 
India como 0 Brasil, gostaria de ver 
maisjusti~a no sistema economico \ 
mundial", diz 0 consuL ~ , 


