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Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho
Federal de Medicina – CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10
deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a
campanha acontece durante todo o ano. Por isso, todo o mês (de 1 a 30 de setembro) é
dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha que visa conscientizar as
pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. São registrados mais
de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 01 milhão no mundo. Cerca de
96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro
lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias.

SAIBA MAIS

SETEMBRO AMARELO

https://www.setembroamarelo.com/
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ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

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! 

NOVOS ASSOCIADOS

INSTAGRAM: CLIQUE AQUI
FACEBOOK: CLIQUE AQUI
LINKEDIN: CLIQUE AQUI
TWITTER: CLIQUE AQUI
SITE: CLIQUE AQUI

REDES SOCIAIS CCIB

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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Dia 16 a 18 e Agosto
 Feira virtual e multissetorial Gratuita.

BRICS TRADE FAIR

 26 de Agosto
Virtual

APACOMEX

Dia 04 e 05 de Agosto
IBSA COFFEE FESTIVAL

Dia 20 de Agosto
41 ANOS NUNESFARMA

EVENTOS | PARTICIPAÇÕES

DIA DO VOLUNTARIADO
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA ÍNDIA + ARGILANDO

Dia 27 de Agosto

https://lnkd.in/exKwDrs
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NOVO ESCRITÓRIO 
No RIO DE JANEIRO 

*CONSULTAR CONDIÇÕES E HORÁRIOS DE FECHAMENTO ESPECÍFICOS PARA CADA CIDADE/REGIÃO
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NÚMEROS DA VACINAÇÃO 

699 MILHÕES
 

ÍNDIA

DE DOSES APLICADAS

163 MILHÕES 
DE PESSOAS TOTALMENTE VACINADAS 

BRASIL 

67 MILHÕES
 

202 MILHÕES
 

DE PESSOAS TOTALMENTE VACINADAS 

DE DOSES APLICADAS

INFORMATIVO CORONAVÍRUS ÍNDIA E BRASIL 

12% DA POPULAÇÃO VACINADA 31,9% DA POPULAÇÃO VACINADA 

CONQUISTAS

ACESSE NOSSO PERFIL NO LINKEDIN 

https://www.linkedin.com/company/india-brazil-chamber-of-commerce
https://www.linkedin.com/company/india-brazil-chamber-of-commerce
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Desde 1948, após a Independência da Índia, Índia e Brasil vêm desenvolvendo sua relação bilateral
como dois países independentes e grandes players nos respectivos cenários regionais. Essas relações
têm se fortalecido desde então, no entanto, parecem se tornar ainda mais relevantes em um futuro
próximo.

 

Ao olhar detalhadamente algumas das últimas interações entre os dois países, as relações bilaterais
vêm ganhando relevância, com ambos os governos apresentando manifestações políticas de interesse
em se aproximarem. Isso se tornou mais evidente após o convite do Primeiro-Ministro indiano, Sr.
Narendra Modi, para que o Brasil fosse o país convidado na Celebração da Independência da Índia em
janeiro de 2020. Esta visita do Governo Federal Brasileiro à Índia levou à assinatura de 15 acordos, em
diversos setores, facilitando o engajamento empresarial e a cooperação entre os dois países. Os
acordos vão da cooperação tecnológica e científica ao cuidado infantil e cultural. 

De 2004 a 2014, o comércio entre os dois países aumentou significantemente e se diversificou. Mesmo
que após o pico da relação comercial entre os dois países em 2014, a relação de ambos se encontra em
baixa, consequência da crise internacional e nacional, fortes interações recentes no nível
governamental e institucional levam uma expectativa de crescimento no comércio entre Índia e Brasil,
de até 15 bilhões de dólares em 2022, de acordo com o Embaixador do Brasil na Índia, Sr. André Corrêa
do Lago.

HOJE E AMANHÃ 
ÍNDIA E BRASIL:

Por: Giovanna Menezes, Letícia Gomes e Nathalia Rodrigues
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Hoje, diante da pandemia do COVID-19, a importância da relação Indo-Brasileira se destaca,
principalmente no setor farmacêutico. De acordo com os dados do Ministério da Economia do Brasil de
2020, os produtos farmacêuticos corresponderam a quase 30% das exportações da Índia para o Brasil.
Além disso, alguns dos investimentos da Índia no Brasil estão neste setor: ACG, Zydus, Lupin e Dr.
Reddy´s, entre outros. 

Se tratando de Relações Internacionais, outro setor que merece grande atenção é o de tecnologia da
informação. Índia é reconhecida em todo o mundo por seu forte mercado de tecnologia, como berço de
empresas relevantes no setor e, por isso, é uma referência internacional para o desenvolvimento e
programação de software, sendo líder mundial na venda de serviços de outsourcing e retendo em média
75% dos talentos globais na era digital, de acordo com a India Brand Equity Foundation (IBEF). 

Por outro lado, o Brasil não pode ser considerado destaque no setor de tecnologia da informação, e tem
muito a melhorar em sua indústria nacional e capacidade de abastecimento. A complementação de alta
demanda e espaço de mercado no mercado brasileiro resultou na instalação da Tata Serviços de
Consultoria, Infosys, Wipro, HCL Technologies, Tech Mahindra e outras empresas, fazendo com que o
setor de TI seja um dos mais relevantes para estas relações bilaterais.

Além disso, embora o Brasil não seja um ator-chave no cenário internacional de TI, a visão de uma
economia criativa está estimulando o desenvolvimento de várias start-ups, nos mais diversos setores,
dispostas a preencher as lacunas do mercado com produtos inovadores. De acordo com o Global
Innovation Index 2019, o Brasil é o 10º maior desenvolvedor de aplicativos móveis e aparece no top 10
das métricas de qualidade da inovação, o que significa que, além da quantidade de empresas
internacionalmente reconhecidas e menor quantidade de produtos/ serviços oferecidos no setor de
tecnologia, o Brasil possui o potencial de qualidade de produção. 

Nesse sentido, além da complementação de mercado, o Brasil e a Índia apresentam grandes potenciais
para a cooperação tecnológica, especialmente em áreas que são tendências internacionais e em que a
Índia já está à frente de seu desenvolvimento, enquanto o Brasil tem muito a explorar sua criatividade e
capacidade de mercado. Alguns dos segmentos que se tornaram tendências internacionais que podem
ser interessantes para a cooperação no âmbito das relações bilaterais são: Inteligência Artificial,
Cibersegurança e Tecnologias de Segurança, por exemplo.
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Sem dúvidas os setores de TI e farmacêutico desempenham papéis protagonistas quando se fala em
negócios entre Brasil e Índia. Além disso, se olharmos para a balança comercial de produtos trocados
entre os dois países, notamos também a expressividade do setor de óleo e gás, incluindo matérias-
primas e óleos combustíveis: 48% das exportações brasileiras para Índia, em 2020, era representada
por petróleo bruto e 20% das importações brasileiras da Índia foram representados por combustíveis
de petróleo, no mesmo ano.

No entanto, existem outras áreas que devem ser consideradas para uma cooperação mais profunda,
uma vez que o COVID-19 está deixando uma lição importante no que diz respeito à necessidade de
reinventar, adaptar e encontrar novas formas de cooperação. Alguns dos setores que podem ser citados
em relação a este potencial estão o Agronegócio, Energias Renováveis e Aviação Aeroespacial, por
exemplo.

O Brasil é reconhecido internacionalmente por sua contribuição ao agronegócio, como o maior produtor
e exportador de produtos como soja, milho, açúcar, carne e outros que fazem parte do consumo básico
global. O país também é favorecido com grandes trechos de terra e recursos hídricos que podem ser
usados para cultivar leguminosas que são consumidas em grande escala na Índia. Nesse panorama,
também é possível citar que a Índia, embora por ser grande produtor de leguminosas, possui também
uma grande demanda interna que obriga importação de produtos agrícolas. Dados recentes mostram
que a Índia ainda não se figura entre os 10 principais países para os quais as exportações brasileiras do
setor são direcionadas. Portanto, é claro o amplo potencial de crescimento das relações bilaterais neste
setor, especificamente no segmento de pulses.

Além disso, vamos trazer para a discussão o tópico de energia renovável que tornou-se tendência
mundial. De acordo com o IBEF, a Índia é o quarto mercado mais atraente para este setor. Por outro
lado, o Brasil usa o etanol há 40 anos como fonte de energia renovável e está disposto e aberto a
compartilhar suas experiências com a Índia como o país já demonstrou interesse. Portanto, a
cooperação tecnológica a fim de produzir etanol, contando com a vasta experiência brasileira, além de
viabilizar o aumento da produção indiana desse biocombustível, também ajudará a equilibrar o açúcar
mundial, fornecer e proporcionar maior estabilidade de preços para esta commodity, disse a ministra
brasileira Tereza Cristina.
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Por fim, outro setor que tem mostrado algum potencial é o setor da Aviação Aeroespacial, que temos
acompanhado a interação entre empresas indianas e brasileiras. Um exemplo disso é a atuação da
maior empresa brasileira no segmento e a terceira maior do mundo, a Embraer, que está na Índia e é
responsável pelo fornecimento do jato executivo ERJ-145 para a Força Aérea Indiana e curtas viagens
do Primeiro-Ministro e Presidente. Além disso, uma empresa associada da Câmara de Comércio Índia
Brasil, IAS, empresa brasileira especializada em soluções e manutenção de motores de aeronaves para
aviação comercial e de defesa, iniciou recentemente suas importações de peças de aeronaves para a
Índia, agregando mais valor às relações bilaterais neste segmento. 

As relações bilaterais entre Índia e Brasil comemoraram 70 anos em 2018, um período muito marcante
e significativo de esforços e interesses mútuos de ambos os lados em aproximar essas relações. Porém,
é claro que essas relações ainda podem se fortalecer em muitas esferas, trazendo benefícios para
ambos os países. Brasil e Índia são ambas regiões relevantes e players internacionais e, embora tenham
diferenças culturais marcantes, as semelhanças entre esses países também podem ser vistas,
especialmente quando olhamos para os problemas sociais enfrentados por ambos, a necessidade de
desenvolvimento econômico, os valores democráticos compartilhados e alinhamento geralmente
comum no cenário global.

Hoje em dia, neste contexto de “nova normalidade”, ainda que haja uma intensificação nas restrições
protecionistas e de trânsito internacional, a importância da cooperação, com parceiros estratégicos,
tem se destacado e Brasil e Índia podem se tornar parceiros-chave para um relacionamento mais
profundo e de longo prazo, especialmente considerando ainda oportunidades sub-exploradas nesta
interação. Portanto, existem tendências para Índia e Brasil explorarem, ainda mais nas sinergias
existentes entre ambos e que podem tornar esta aliança ainda mais forte, para o crescimento mútuo. 
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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


