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Hoje tlossa coluna vai ''jugir'' do seu estilo 
tradicional. Costaria de passar aos nossos lei
tares todo sentimento experimentado quando da 
visita a Serttiozinho do Sr. Deepak Bhojwani, 
Consul Cera! da india no Brasil. 

Ele eSleve no Canaoesle onde proferiu pa
lestra e posteriormente em visita CL Cia 

INDIA II 
A fndia e 0 Brasil sempre mantiveram rela~5es pr6ximas e 
amjgaveis. Uma serie de novas iniciativas estabelecidas 
nos anos recentes pelos dais governos tem conduzido a 
uma marcante consoHda~ao de nossos vinculos bilaterais 
em diversos campos de 3lividade, como comercio econo-

CEISE), Liboni (Vice presidente da FIESP), Marcelo 
Pellegrini (Secret_rio da Industria e Comercio do Munici
pio) repr~sentando 0 prefeito Gimenez. Paulo Maniui (Pre
sidente da ACIS) pela imprensa da regjao, empresarios e 
fornecedores jigados A eutidade. Perguntado se a fndia 
teria interesse em aumentar a mislora do aIcooJ on gasoli
na assim como fazemos no Brasil> 0 Consul uson de hu
mor ao responder que seus superiores se surpreendem 
com 0 fato do Brasil 3tiogir este nurnero usando de 
tecno!ogia par demais avan~ada para eles. Os 6% arual
mente osados significam algunoS bilhoes de litros de alco
01. E completoll perguntando. "imaginem se fossem 25% 
de mistura igual Deorre no Brasil?" 

OUTRAS NOTAS 
A India tern capacidade industrial para aumentar sua 
produ<;ao de iilcool de 1,7 billtoes para ate 3 bilhoes de 
litros anuais, mas nao consegue prOdUlJr alcool com 
bustivel a prclJos competjtiva~ Para iSlO, len\. que rt: 

formar suas indus trias para <.:onseguir fatlricar 0 elanol 
a prelJos viaveis. 

Energetica Santa Elisa, mule almoroa e visi
tOll suas instala,ties. 

Urn assunto como este gera/mente e ahorda
do em paginas especfficas, nunea em COlL/MIS 
sociais, porem me atrevo a contrariar este pre
celto, para demonstrar a quanta me impressio
nou tudo a que pude ver e auvir, de maneira 
menoS teenica, ponfm bastante emotiva. 

Atem do mais, 0 consul esteve em nossa cida
misturar 5% de 
etanol agasoli

de, atraldo pelo que ela tern de melhor no mo
mento, seu incalculavel potencial industria! e 

na ate 0 finat
inigua16vel representatividade agro-iTldustrial, deste ano. au
merce da prodllr;tiO de ar;ucar e alcool. mentando 0 

percentuaI para 
10% no curto 
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entre empresas de bens de capital do. dois paises. 0 
Consul recebeu do empresario Maurilfo Biagi Filho entre 
alguns presentes. uma camisa que reflete muito bern 0 

espfrito dos brasileiros em relac;:ao ao alcool. 

INDIA IV 
Na Canaoeste 0 Cansu! indiano foi recepcionado pete pre
sidente Manoel Ortolan, Mario Garrefa (Diretor Titular do 

mia, cient:ia e tecnologia, pesquisa agricultural e lecnologia 
da jnforma~ao. Na C'anaoeste, 0 Consul indiana colocou 
aos empresarios braslleiros ladas as possibilidades de 
inlcrcambi8 que seu pafs oferece aos brasileiros. Ele lm
pressionoll a todos os presentes ao apre~entar 0 quanto 
fI india tem se desenvolvido apesar do destaque que e 
dado a pobreza de seu povo. 

INDIA III 
A fndia decidiu ,..---------------, 

A india e 0 maior predutor mundial de alJucar. com 18 
milh5es de toneladas anunis mas nao cOllscgUf" econornlH 
de escata na produ~ao de 5.Jcool. Ele<l. considcram nl)ssa~ 

tecnologias inuustriais Imbatfveis. 

o interesse do govemo indiana nao e adquirir equipa
mentos brasileiros mas sim 0 nossa know how. Esta afir
mati va foi feita pelo empresario Maurilfo Biagi Filho que 
conhecc como ninguem a realidade daquele pais. 

As possibilidades da India importar alcoo] bnlsileiro para 
misturar agasolina ainda este ano. sao enormes. Este ne
g6cio podera envolver ate 400 milb6es de litros ao ano, de 
alcool anidro, possibilidade esta levantada peJo Consul 
Bhojwani. 

A fndia importa 65% do petr6leo que consome e pretende 
tornar-se auto-suficiente na produ~ao de etanol para di
minuir esta dependencia, 

Caso a importa~ao se concretize. a india seria 0 primeiro 
cliente para as tradings que nesta safra esta.o interessa
das em tirar do mercado brasileiro urn bilbao de Iitros de 
_lcoo1. 

Paulo Manini. presidente da ACIS, saudou 0 Consullem
brando que Deus e brasileiro. mas al6m disso deve ter 
parentes em Sertaozinho. ao refenr-se ao potencial indus
trial e aos recursos que nossa terra oferece. 

CONSIDERA~OES 

Depois de tudo que acompanhei sobre a visita do Consul 
indiana n Sertaozinho. me vi nn obrigal;ao de dar este des
taque. Gostaria que todo sertanezino soubessc 0 quanto 
sera bene fico para nosso municipio. a realiza~ao de par
cerias como esta. Entre outras coisas, ganharfamos em 
importfincia, crescimento. potenciaJ e desenvolvimento 
social. cultural e industrial. Simolificando. muito m}1is t': 
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Chuvas afetam iavouras na China 
As enchentes na China, que afetaram 
cerca de 2,3% das terras produtivas do 
pais este mes, poderao piorar com a 
previsao de novas chuvas sobre as pro· 
vincias produtoras de graos, no centro 
e no leste, disseram autoridades do go
verno. Chuvas mais fortes que 0 usual, 
desde 0 final de maio, afetaram cerca 
de 3,5 milh6es de hectares dos 155 mi
Ih6es de hectares de terras produtivas 
da China, 0 que atrasou 0 plantio da 
menor das duas cofheitas anuais do 
pais, e destruiu reservas de graos. 

tern novo ccmseiho 
A de hoje, 0 Sindicato das Indus-

de Produtos para Saude Animal 
(Sindan) passa a ser dirigido par um 
conselho de administra~ao, composto 

21 membros, representantes da in
:ria de saude animal. A nova dire

~ao fica afrente da entidade ate 2005 
e faz parte de uma restrutura~ao na 
maneir3 de administrar, que segundo 0 

presidente do conseiho, Emilio Satani, 
passa a ser mais profissional. 

OMC a favor da Nova Zelandia 
A. Organiza~ao MUf1dial do Comercio 
(OMe) decidiu a favor da Nova Zelandia 
uma disputa com 0 Canada relacionada 
a subsidios para os exportadores de 
produtos lacteos. "Esse e um resultade 
extremamente bem-vindo. Esses subsi
dies de exporta~ao custam NZ$ 
80 (US$ 39,4 milh5es) por ana 
ao setar de 
dia", dis"" 

MIERC~DO F'l 

@ 11 
Pais asiatica misturara anidro na gaso;lina e no diesel e tambem quer 

val 
Edson Alvares da Costa 

de Sertanzinho (SP) 

A India comeyara neste ane a 
mistmar 5% de alcool anidro na ga~ 

solina e no diesel e devera, inicial
mente, importar 0 combustive] do 
Brasil. l}. informayao e do consul 
geral da India no PalS, Deepak Bho
jwani, que reuniu-se ontem, em Ser
taozinho (SP), com empresanos do 
setor sucroalcooleiro. "0 que mais 
nos interessa, no entanto, eter a tec
nologia brasileira para produzir al
cool de maneira mais economica na 
india e reduzir a dependencia do pe
tr61eo importado", disse Bhojwani. 

Um dos maiores produtores de 
ay{lcar de cana (18 milhOes de to
neladas), a india produz 1,8 bilhao 
de litros de alcool, destinado sohre
tudo aindustria de bebidas. 

Tecnologia brasHeira 
Para misturar 5% de alcoal na ga

solina e diesel, 0 pais precisara de 
400 milh5es de litros do combusti
veila.lo, segundo empresarios brasi
leiros. Como a percentual do alcoo! 
na mistura devera dobrar nos pr6xi~ 

mos anos, 0 pais busca tecnologia 
brasileira para baixar os custos in
temos de produyao. A india tern ca
pacidade para produzir 3 bilh5es de 
litros de alcool/ano, mas as destila
rias e usinas locais, segundo 0 con
sul, "precisam ser modemizadas". 

"Podemos repassar aindia muita 
tecnologia, pari encurtar a caminho 
do pais na busca de uma prodw;ao 
eficiente", disse Mamilio Biagi Fi
ilia, presidente da Companhia Ener
getica Santa Elisa, de Sertaozinho. 0 
Brasil, que produz 0 ayucar e 0 al
cool mais baratos do mmldo, desen
voIveu tecnologia propria mas tam
hem pagou royalties par projetos es
trangeiros de,engenharia usados 

setal'. Biagi lembra que a Za
:esa de sua familia. fabri
equipamentos pesados e 

uma das maiores fomecedoras do 
setar sucroalcooleiro nos anos 70, 
adquiri.u tecnologia de 33 paJ.ses. 

Biagi considera a exporta
9aO, por pradut?s de 
automa9ao a India. 
Mas, no caso de pe
sados, como au colunas de 

destila9ao, 0 empresario acha 
nOO vale a pena, devido as 
dades logisticas. "Precisamos ven-
der a tecnologia", afinnou Biagi. 

Comcrdo intemadonai 
Para 0 empresario, "0 inlportante 

eque 0 alcool se transfOlll1e numa 
commodity intemacional". A deci
sao da India de mistura-lo a gasolina 
nao s6 abre perspectivas para os fa
bricantes brasileiros de equipamen
tos, mas contribui para 0 aumento 
do comercio intemacional do alcooL 
beneficiando as usinas do Centro
SuI, que pretendem estocar 1 bilhao 
de Htros para a eX}:lortagao. 

Para Carlos A_VVV"W"""JV'U, 

presidente da Fed 
trias do Estado de 
e socio da Smar EquirllUllClJitos 
dustriais Ltda., 

de aut()magao 
com em Sertao;zinho, 
de vender tecnologia, 
rios brasileiros 
ventures com e 

alcool na 
ou usinas naquele 
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gran des possibi

lidades de comer

cia internacional e 

esta inclufda entre 

as sete nac;oes com 

mercado emergente 

para os produtos 

brasilelros. Os ne

g6cJOs entre os 

paises apresen tam 

indIces crescentes 

e, ate 0 mes de 

deste 

empresas 

indianas ja 

atingido a cifra de 

Foi realizada, no ultimo dia 25, no audit6rio 
a pa!estra "India Brasil", que 

ntoLl com a presenc;:a do Consul Geral da 
dia, Deepak Bhojwani. Os dois pafses, que 
possuem uma intensa relac;:ao comerciaI, 
etendem estabelecer parcerias atraves de 

gocies com ernpresas da cidade e da regiao. 
o evento fO! promovido pelo CEISE/CIESp, 
1a ACIS, peJo 
,sooiac;3.o dos Escrit6rios de Contabi
lade de Sertaozinho, com apeie de outras 
tidades. Estiveram presentes varios 
opresarios ]ocais, autoridades 

t"tanezinas, funcionarios de empresas, alem 

grande parte da imprensa regionaL 

A India atualmente tem um moderno p6lo 

desenvolvimento tecnol6gico, oferece 

242 mJ1hoes de 

d6lares. 0 Brasil tambern nnporta alguns 

itens da India como softwares, pec;as de 

autom6veis, artigos qUImlcos, farm a

ceuticos e esportivos, alem de projetos em 

consultoria, entre outros. As exportac;oes 

incidem principalmente sobre carras, metais 

nao ferrc;os, pedras preciosas e produtos 

alimentfcios (ac;ucar, 6leo e soja), cachac;;a, 

cosmeticos, ceramica e turismo. Para 

aumentar 0 numero de 

possfveis, os pafses estao realizando uma 

serie de medidas que buscam descobrir 

afinidades desconhecidas e possfveis 

oportunidades de novas operac;oes 

comerciais. 

Cumprindo parte dessa iniciativa, 0 

Consul Indiana esteve em Sertaozinho para 
conhecer mais detalhadamente as tecnicas 

_ de produc;ao de alcool anidro. A 
India esta entusiasmada com 0 deseD
volvimento naciona1 no setor sucroalcooleiro 

e pretende comprar ets-riol e tecnoiogia 

aIT!pliar est8 
o Banco da In.dia jt1 UE)}JUIHUli1LULl 

de ac;u.car e alcoo!. 

verba de 1() milhoes de d6lares para 0 projeto, 

valor que possibi)ita 0 infclo (las 

negociac;6es. As em.presas de Sertaozinho 

tambem ja se considerarn preparadas para 3. 

parceria. "N6s j3 exportamos essa tecnologia 

para outros pafses e 0 nos so produto e 

cornprovadamente via vel", garante 0 

empresario, Mario Garrefa, presiclente do 

CEISEICIESP. 

setores comerciaJ e industrial da cidade 

aguardam com ansiedade os resultados dos 

primeiros contatos entre os responsaveis 

indianos e empresarios locais. Para Paulo 

Manini, presidente da ACIS, os inves

timentos estrangeiros podem alavancar mais 

neg6cios na regiao. "Essa visita do Consul 

pode abrir novas mercados e apresentar 

novos caminhos para as empresas da cidade 

e pr6ximas ao municfpio", acredita. 

Alguns especialistas garantem que a 

parceria entre Brasil e lndia e prornetec\ora e 

pode gerar muitos beneffcios para os dais 

pafses. "Ambos lem sll1gularidades e 

complementaridades que podem dar certo. 

SeTa urn processo de cooperactao e 

desenvo]v]mento industriat _define 

Carlos Roberto Liborll. 10 vlce-presidenre 
FltSP 

produc;3.o de alcoo] e 

custos, mas c!epois poderemos nos 

imeressar ne seter agrIcola da regiao, que 

tambem emuite forte", decJarou 

Liboni descarta a nas 

negociac;oes devido ao risco da economia 

brasileira fracassar como aconteceu com as 

financ;as da Argentina. "0 Brasil esta bem e 
nao 11a risco de 'argentinizac;ao' Ha 

diferenc;as gritantes entre os dais paIses que 

eliminam essa hip6tese", afirma. Em breve, 

uma delegac;ao indiana vai estar visitando 

algumas usinas da regiao para avaliar 0 

desempenho 113ciol1al no setor e a relac;ao 

comercial pode ser estabelecida a curto 

prazo. 

Luiz Baleotti 




