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NOVIDADES CCIB

No intuito de mantermos nossos registros atualizados e garantir que todos os nossos Associados e
Parceiros estão recebendo todas as nossas comunicações sem nenhum problema, a CCIB está realizando
uma atualização cadastral de seu mailing. Por esse motivo, pedimos que fiquem atentos à sua Caixa de
Entrada pois, em breve, todos os nossos Associados receberão um e-mail de conferência de informações.
Esperamos poder contar com a sua colaboração para mais essa iniciativa! 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

CONHEÇA NOSSO BLOG!
 - Possibilidade de Crédito PIS / COFINS sobre os Custos Dispendidos para adaptação das empresas à LGPD

- Estudo: Segmento de Energia Solar no Mercado Indiano - Por Rafael Franceschi

- Segmento de Energia Solar no Mercado Indiano - Por Bruno Campos

- Panorama Geral do Mercado de Energia Solar na Índia - Por Mariana Paiva

MoU Biotech Town
Foi assinado em julho de 2021, o MoU entre a Câmara de Comércio Índia Brasil e o BiotechTown celebra
uma parceria entre as instituições que acreditam no incentivo à relação Índia Brasil na área de
biotecnologia e ciências da vida.
O BiotechTown é um laboratório desenvolvido como
hub de inovação para auxiliar empresas, produtos e
negócios em suas diferentes fases, investindo e
acelerando startups do ecossistema, para que
cheguem ao mercado com sucesso e estabilidade.

Agradecemos a parceria e temos certeza que é só um
início de uma frutífera relação.

https://www.indiabrazilchamber.org/post/pis-cofins-lgpd-varbusinessbeyond
https://www.indiabrazilchamber.org/post/pis-cofins-lgpd-varbusinessbeyond
https://www.indiabrazilchamber.org/post/pis-cofins-lgpd-varbusinessbeyond
https://www.linkedin.com/company/biotechtown/
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MISSÃO
Oferecer um série de vantagens em
serviços corporativos e de lazer para

nossos Associados e Parceiros.

VISÃO
Ser referência como Clube de

Benefícios para integrantes da Carteira
de Associados e Parceiros da CCIB.

Qualidade, Benefícios
e Acessibilidade.

VALORES

NOVIDADES CCIB

O QUE É O CLUBE CCIB?
O Clube CCIB é uma iniciativa da Câmara de Comércio Índia Brasil, que busca desenvolver um Clube de Benefícios para
seus associados e Parceiros nos mais variados serviços, independentes de demandas corporativas ou pessoais. 

Pensando no bom aproveitamento das atividades desenvolvidas pelos seus Associados e Parceiros, a CCIB fechou uma
série de parcerias para a concessão de descontos em serviços de Hotelaria, Viagens Corporativas e de Turismo,
Educacionais e de Lazer nas principais cidades do Brasil e da Índia.

COMO ACIONAR O CLUBE?
O Clube CCIB está passando por melhorias constantes para proporcionar o
máximo de comodidade dos nossos Associados e Parceiros. Nesse sentido,
para usufruir dos benefícios do clube, no momento, basta enviar um e-mail
para bhz@indiabrazilchamber.org (Giovanna Menezes - Analista de
Negócios Jr.) solicitando mais informações acerca dos interesses do clube.

MAIS NOVIDADESEM BREVE!



NEWSLETTER
CCIB

485 MILHÕES
 

INFORMATIVO CORONAVÍRUS ÍNDIA E BRASIL 
NÚMEROS DA VACINAÇÃO 

ÍNDIA BRASIL 

LOCAIS EM LOCKDOWN NA ÍNDIA

1) Wardha - Maharashtra 
2) Nasik - Maharashtra 
3) Madhya Pradesh 
4) Guajarat 
5) Uttarakhand 
6) Punjab 
7) Uttar Pradesh 

DE DOSES APLICADAS

107 MILHÕES 
DE PESSOAS TOTALMENTE VACINADAS 

7,8% DA POPULAÇÃO VACINADA 

42,8 MILHÕES
 

146 MILHÕES
 

DE PESSOAS TOTALMENTE VACINADAS 

DE DOSES APLICADAS

20,3% DA POPULAÇÃO VACINADA 

LOCAIS COM TOQUE DE RECOLHER NOTURNOS*: 

*CONSULTAR CONDIÇÕES E HORÁRIOS DE FECHAMENTO ESPECÍFICOS PARA CADA CIDADE/REGIÃO
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INSTAGRAM: CLIQUE AQUI
FACEBOOK: CLIQUE AQUI
LINKEDIN: CLIQUE AQUI
TWITTER: CLIQUE AQUI
SITE: CLIQUE AQUI

REDES SOCIAIS CCIB

NOTAS DE VIAGENS 

ENTRADA DE INDIANOS NO BRASIL 

INFORMATIVO CORONAVÍRUS ÍNDIA E BRASIL 

ENTRADA DE BRASILEIROS NA ÍNDIA 

Segundo a Portaria nº655, publicada pelo Governo Federal no dia 23 de Junho de 2021, fica restrita a entrada
de voos com origem ou passagem pela Índia, Reino Unido, Irlanda do Norte e África do Sul. O motivo da restrição
é a nova variante do CoronaVírus que foi identificada nos países citados. 
Para a entrada no Brasil ser permitida, os passageiros que se enquadram nas restrições devem realizar
quarentena obrigatória de quatorze dias em algum país que não os citados anteriormente. 
Além disso, todos os estrangeiros ingressantes no Brasil devem apresentar o exame RT-PCR com resultado
negativo e com colhimento da amostra até, no máximo, 72 horas antes do desembarque em território brasileiro.

Durante o mês de Julho, a maioria dos voos internacionais com destino para a Índia foram suspensos para
controlar a propagação do vírus da Covid-19. Os passageiros com entrada autorizada na Índia são apenas
aqueles portadores de visto de negócios válido, enquanto a emissão de vistos médicos, turísticos e eletrônicos
permanece suspensa. 
Àqueles com entrada liberada na Índia, é exigido o porte de exame PT-PCR negativo datado de até 72 horas
antes do embarque em território indiano. Além disso, é obrigatória a realização de um novo exame PT-PCR ao
ingressar na Índia com quarentena de 7 dias, independente do resultado no novo exame. Após essas exigências,
as medidas sanitárias variam de acordo com o estado indiano.

https://instagram.com/camaraindiabrasil?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/CCIAIB
https://www.linkedin.com/company/india-brazil-chamber-of-commerce
https://twitter.com/indiabrazilcha1
https://www.indiabrazilchamber.org/
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ANÁLISE DE INOVAÇÃO 
Ao longo da semana do dia 13 ao 16 de julho, a CCIB apresentou importância da inovação no ambiente
de empreendedorismo, destacando os mercados indianos e brasileiros dentro desta temática. 

Cada vez mais o mercado está demandando que o empreendedorismo e a inovação sejam adjacentes,
tanto na criação de novos negócios quanto sua implementação nas empresas já existentes. Se tratando
de startups e unicórnios (termo foi fundado, em 2013, pela investidora estadunidense Aileen Lee para
representar startups avaliadas em pelo menos 1 bilhão de dólares), estas duas palavras ganham
destaque por estarem diretamente ligadas ao reconhecimento de oportunidades e novas formas de
negócio destas empresas.  

números de ambos os países, já que eles são capazes de demostrar o aquecimento deste mercado. No
caso do Brasil, o país se encontra entre os 10 países com os maiores números com startups avaliadas
em por mais de U$ 1 bilhão, contando com além de 16 unicórnios, 13.465 startups em seu território.

Percebe-se que tanto o mercado brasileiro quanto o
indiano estão dispostos e ansiosos para ampliarem
este novo ecossistema de startups e unicórnios.
Conforme explicitado no post “O Valor da Inovação
na Relação Índia-Brasil”, esta movimentação
chamou atenção de ambos governos, levando a
criação da India-Brazil Startup Bridge, iniciativa da
Invest India, Apex-Brasil, Embaixada do Brasil em
Délhi e da Embaixada da Índia, para aprofundar a
relação dos dois países nesse sistema. 

O animo por estes incentivos à formação de novos
empreendimentos se torna claro quando se avalia os 

Dado ao crescimento do acesso a internet, difusão e propagação de
smartphones e amadurecimento da população com acesso à internet, o
contexto indiano também é extremamente positivo neste sentido. Em 2021,
por exemplo, o país atingiu a marca de 50 unicórnios, após 16 startups
chegarem neste título.

Brasil

Índia

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6821821087593107456
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Contudo, é importante ressaltar que parte destes
resultados só são possíveis pela confiança e pelo interesse
de investidores, que compreendem o amadurecimento do
ecossistema empreendedor e inovador. No contexto
brasileiro, entre janeiro e novembro de 2020, as startups
receberam investimentos bilionários, em que as mesmas
alcançando U$ 2,87 bilhões em 426 aportes.

Os mercados perceberam que, tanto no Brasil quanto na Índia, os unicórnios e startups são líderes nas
categorias que foram criadas, além de terem demonstrado resiliência no complexo período da pandemia, em
que startups e unicórnios foram capazes de até mesmo manter seu crescimento.

A Índia e o Brasil passaram a compreender melhor a
dinâmica deste ecossistema, pois, mesmo que ainda não
estejam proporcionando lucro, as empresas neles
localizadas são capazes de agregar muito valor. 

Outra movimentação que está se tornando recorrente é a agregação destas pequenas empresas pelas as
grandes. Para se manterem atualizados e inovados, os grandes empreendimentos combinam a rápida
tecnologia das startups e “unicórnios” a sua estabilidade de mercado, visando incorporar os novos serviços
ofertados pelas mesmas.

Portanto, caso o ritmo de investimentos permanecer promissor, este setor pode avançar ainda mais em 2021. 
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16 ao dia 18 de Agosto, 
 Feira virtual e multissetorial Gratuita.

BRICS TRADE FAIR

EVENTOS 
ÍNDIA - BRASIL 

13 de Agosto, às 8h30

APACOMEX

O evento acontece nos dias
4 e 5 de agosto.

IBSA COFFEE FESTIVAL
 26 de Agosto, de 9h às 11h

Virtual

BIOTECHTOWN

https://www.semanadosnucleos.com.br/
https://lnkd.in/exKwDrs
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OBRIGADO!
ध�यवाद

IBCCTEAM@INDIABRAZILCHAMBER.ORG
BH: +55 31 3055-3836 | +55 31 9 8481-3694

RJ: +55 21 9 7405-0285
SP: +55 11 4200-1338

BELO HORIZONTE • RIO DE JANEIRO • SÃO PAULO • NOVA DELHI
CONTATOS


