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Localizada estrategicamente no cora-
ção do Sul da Ásia e ocupando uma 
área	de	3,29	milhões	de	quilômetros	
quadrados, a Índia é o 7o maior país 
em superfície (dominando 2,5% da 
superfície terrestre)1 e o 2o maior em 
população (representando mais de 
16% da população mundial total). 

A Índia tem-se consolidado como 
um participante (player) importante 
no ambiente político e econômico 
global.	O	país	está	entre	as	grandes	
economias de crescimento mais 
rápido	do	mundo,	sendo	a	9a maior 
economia em termos de PIB e, 
segundo o Banco Mundial, é um dos 
destinos mais atraentes para investi-
mentos diretos estrangeiros2. A Índia 
é uma potência regional. Atualmente, 
ela possui o terceiro maior exército 
permanente do mundo e ocupa a 
décima posição em gastos militares 
entre as nações.

A política de comércio exterior da 
Índia passou de protecionista para 
mais liberal na última década. Clas-
sificada	entre	os	15	principais	países	

1 CIA
2 FMI

comerciais do mundo, o comércio 
total cresceu a uma taxa de 20%, 
passando de US$ 103 bilhões para 
723 bilhões entre 2000 e 20113, as 
tarifas não agrícolas médias caíram 
para menos de 15 %, as restrições 
quantitativas às importações foram 
eliminadas e as normas de investi-
mentos	estrangeiros	foram	flexibiliza-
das para diversos setores. 

Embora tenha alcançado progressos 
significativos	na	esfera	econômica,	
o	país	enfrenta	alguns	desafios	e	
os gargalos de infraestrutura. Esses 
desafios	têm	o	potencial	de	frear	o	
crescimento econômico que o país 
está	vivendo	caso	não	enfrentados	
no devido tempo. O governo india-
no entende a importância dessas 
questões	e	está	trabalhando	para	
enfrentá-las.	

A Índia possui uma longa história de 
colaboração com diversos países. 
Foi um dos membros fundadores de 
diversas organizações internacionais, 
particularmente a Organização das 
Nações Unidas, o G20 e o Banco 
Asiático	de	Desenvolvimento.	A	Índia	

3 EIU

INTRODUÇÃO
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também desempenhou um papel 
importante em outras organizações 
internacionais como a East Asia 
Summit, Organização Mundial do 
Comércio	(OMC)	e	Fundo	Monetário	
Internacional (FMI). O país também 
faz parte de organizações regionais, 
incluindo a “South Asian Association 
for Regional Cooperation” (SAARC) e 
a “Bay of Bengal Initiative for Multi-
-Sectorial Technical and Economic 
Cooperation” (BIMSTEC). A Índia 
participou	de	várias	missões	de	paz	
da ONU e até recentemente era a 
segunda maior tropa para as Nações 
Unidas. Atualmente o país busca um 
assento permanente no Conselho de 
Segurança da ONU juntamente com 
Brasil, Japão e Alemanha.

O país assumiu um papel importante 
entre as nações em desenvolvimento 
nas negociações comerciais globais 
e desempenhou um papel funda-
mental nas negociações recentes da 
Rodada Doha da OMC. A Índia as-
sinou acordos comerciais regionais 
e bilaterais com Bangladesh, Butão, 
Sri Lanka, China, Maldivas, Coréia do 
Sul, Nepal, Tailândia e Chile. Existem 
acordos comerciais preferenciais 
com o Afeganistão, Chile e Merco-
sul. 

O comércio Índia-Brasil ganhou im-
pulso nos últimos 5 anos, crescendo 
a uma taxa de 19%, de US$ 3,13 
bilhões em 2006 para US $ 6,21 
bilhões em 2010. 4 Em 2011, o inter-
câmbio comercial bilateral foi de U$ 
9,8 bilhões. Combustíveis, minérios, 
ferro e aço, gorduras/óleos e açúcar 
dominam as importações indianas 
do Brasil, enquanto os combustíveis, 
produtos	químicos	orgânicos	e	má-
quinas mecânica e elétricas são os 
principais produtos de exportação. 

Índia e Brasil fazem parte dos BRICS, 
conceito formulado no meio eco-
nômico-financeiro,	que	deu	origem	
a um agrupamento propriamente 
dito, incorporado à política externa 
do Brasil, Rússia, Índia e China. Em 
2011, África do Sul passou a fazer 
parte do agrupamento. Além disso, 
Índia e Brasil, ao lado da África do 
Sul, compõem o IBAS, mecanismo 
de coordenação entre três países 
emergentes, três democracias multi-
étnicas e multiculturais, que visam a 
unir voz em temas globais e a apro-
fundar seu relacionamento mútuo em 
diferentes	áreas.

4 Banco de Exportação e Importação, Governo da Índia



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 9

Como Exportar ÍNDIA

MAPA



Templo Lotus em Nova Delhi.

Fo
to

: H
em

er
a/

Th
in

ks
to

ck
.



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 11

Como Exportar ÍNDIA

DADOS BÁSICOS

Área* 3.287.263 quilômetros quadrados

População* 1.210 milhão

Densidade populacional* 380/quilômetros quadrados

População economicamente ativa# 488 milhões

Principais cidades
Nova	Delhi	(Capital),	Mumbai,	Calcutá,	Chennai,	
Bangalore, Hyderabad, 
Ahmedabad

Moeda! (nome = rúpia) Código: INR, Símbolo: , 1 US$ =51,5 INR*

PIB (Nominal)# US$ 4.578 bilhões (2011)

Percentual do PIB@ Agricultura 14,50%
Indústria 28,50%
Serviços 57%

Taxa de crescimento real do PIB# 7,9% (2011)

PIB per capita (Nominal, US$) # US$ 1.650

Produção (principais produtos)
Produtos de petróleo, produtos agrícolas, produ-
tos manufaturados, pedras preciosas e serviços 
de TI 

Comércio exterior# Importações (fob) - US$ 443 bilhões (2011)

Taxa de crescimento (2001-11)- 22,8% 

Exportações (fob) - US$ 280 bilhões (2011)

Taxa de crescimento (2001-11)- 20% 

Trocas comerciais com o Brasil@
Exportações para a Índia - US$ 3,2 bilhões 
(2011) 

Importações da Índia - US$ 6,08 bilhões (2011)

Ano	fiscal Abril-Março

Fuso	horário +5:30 GMT
Fontes: *CIA world factbook, #Economic Intelligence Unit- 2011,! Novembro de 2011, @MDIC/SECEX/
Aliceweb
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I - ASPECTOS GERAIS

1. Geografia

A	área	total	da	Índia	é	de	3.287.263	
quilômetros quadrados. O país mede 
3.214 km de norte a sul e 2.993 km 
de leste a oeste.  A Índia possui uma 
fronteira terrestre de 15.200 km e 
uma costa de 7.517 quilômetros 1.
O terreno do país é caracterizado 
pelas altas montanhas do Himalaia 
no Norte, deserto no oeste, planalto 
no	sul	e	florestas	tropicais	no	leste.
Os principais recursos naturais da 
Índia incluem o carvão (quarta maior 
reserva do mundo), bauxita, manga-
nês, minério de ferro, mica, cromita, 
diamante,	calcário,	minério	de	titânio,	
gás	natural	e	terras	aráveis.

1.1. Cidades

Nova Delhi é a capital política e 
administrativa do país, enquanto 
Mumbai (Bombaim) é o principal 
centro		econômico	e	financeiro.		
Calcutá,	Chennai,	Bangalore,	Ahme-
dabad, Pune, Hyderabad, Gurgaon, 
Noida e Surat são outras cidades 
importantes e centros de atividade 
econômica.

1 Censo da Índia 

1.2. Estados

A Índia é uma união de 28 estados e 
sete territórios da União. As frontei-
ras dos estados foram concebidas 
com base nas diferenças linguísticas 
e grandes diferenças culturais.  Enor-
mes variações em termos de níveis 
de desenvolvimento econômico, 
urbanização, níveis de alfabetização, 
relação de gêneros e outros impor-
tantes indicadores sócio-econômicos 
podem ser vistas entre os estados.  
Alguns estados, como Gujarat e 
Maharashtra, estão recebendo altos 
valores de investimento estrangeiro 
direto, crescendo a um ritmo eco-
nômico acelerado, enquanto muitos 
outros, como Meghalaya e Nagaland, 
estão crescendo muito mais lenta-
mente que os demais.

1.3. Países fronteiriços

A Índia faz fronteira com o Paquistão 
no oeste, China, Nepal e Butão no 
Norte e com Mianmar e Bangladesh 
no	leste.	O	país	ilha	de	Sri	Lanka	fica	
ao sul da Índia.  O país é banhado 
pelo	Mar	Arábico	no	sudoeste,	Baía	
de Bengala no sudoeste e Oceano 
Índico no sul.
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1.4. Clima

Diferentemente da maioria dos 
outros países, a Índia não possui ne-
nhuma estação predominante, mas 
tem quatro estações principais:
- Inverno (dezembro a fevereiro)
- Verão (março a junho) 
- Estação chuvosa (julho a setembro)
- Pós-chuvas (outubro a novembro)

A temperatura e as condições meteo-
rológicas variam em todo o país.  Nos 
meses de verão, de abril a junho, a 
temperatura	pode	ficar	acima	de	40°C	
no norte e centro da Índia, enquanto 
fica	em	torno	dos	30°C	no	sul	e	oeste.	

Em dezembro, janeiro e fevereiro, 
meses de inverno no país, o clima 
temperado	pode	ficar	abaixo	dos	
10°C	nas	regiões	norte	e	central,	
embora	seja	agradável	e	na	faixa	dos	
20°C	no	oeste	e	sul.
 
2. População, centros urbanos e 
padrão de vida

2.1. Perfil demográfico

A Índia é o segundo país mais po-
puloso do mundo.  Sua população 
cresceu de 238 milhões em 1901 
para 1.210 milhões em 2011, a uma 

taxa anual média de crescimento de 
1,5%.  A evolução da população da 
Índia durante o século passado pode 
ser	dividida	e	classificada	em	quatro	
fases distintas:

- 1901-1921: População estagnada 
crescendo de 238 para 251 milhões 
de habitantes a uma taxa de cresci-
mento de 0,3%  
- 1921-1951: Crescimento constante 
de 251 para 361 milhões de pessoas 
a uma taxa de crescimento de 1,2%  
-	1951-1981:	Crescimento	rápido	de	
361 para 683 milhões de pessoas a 
uma taxa de crescimento de 2,15%  
- 1981-2001: Alto crescimento de 
683 para 1.027 milhão de habitantes, 
a uma taxa de crescimento de 2,06%  

O crescimento da população da Índia 
deverá	diminuir	para	uma	taxa	de	
cerca de 1,297% ao ano e a popula-
ção deve atingir 1.274 milhão de ha-
bitantes até 2015. A taxa de natalida-
de vem diminuindo nos últimos anos 
em função do aumento dos gastos 
governamentais com a educação 
sobre os benefícios de uma família 
menor.  A melhoria da qualidade da 
assistência médica, o aumento dos 
gastos médicos, a conscientização e 
a redução gradual de doenças poten-
cialmente fatais reduziram as taxas 
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de mortalidade, aumentando assim a 
expectativa de vida2. 

2.2. Estrutura etária

Segundo a UNICEF, a população da 
Índia possui uma idade média de 
26,2	anos,	que	está	entre	as	mais	
baixas do mundo.  Este dividendo 
demográfico	favorável	é	um	fator-
-chave do crescimento econômico e 

2 Censo indiano, EIU, relatório da ONU

Principais indicadores demográficos

População (2011) 1.210 milhão

Taxa de crescimento anual (2000 – 2010) 1,344%

Taxa de crescimento anual projetada (2011-2015)* 1,297%

Taxa de natalidade (2011) 20,97 nascimentos/ ’000

Taxa de mortalidade (2011) 7,48 mortes/ ’000

Expectativa de vida (nascimento em 2011) 66,8 anos
Fonte: CIA World Factbook, 2011;  * EIU, 2011

Distribuição	da	população	por	faixa	etária

Faixa	etária População (%)

0-14 anos 29,7%

15-64 anos 64,8%

65 anos e mais 5,5%

Total 100%
Fonte: CIA World Factbook, 2011

do aumento do consumo.  Espera-
-se que em 2020 a média de idade 
de um indiano seja de 29 anos, 
comparada com 37 para a China e 
48 para o Japão; e, em 2030, a taxa 
de dependência da Índia deve ser 
ligeiramente superior a 0,43.  

2.3. Religião

A constituição da Índia concede a 

3 UNICEF
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cada indivíduo a liberdade de praticar 
a religião de sua escolha. De acordo 
com o último censo (2011), os hin-
dus representam 81% da população;  
os muçulmanos constituem 13%, se-
guidos pelos cristãos, sikhs e outros, 
com 2% cada.

2.4. Força de trabalho

Com cerca de 490 milhões de pes-
soas, a Índia possui a segunda maior 
força de trabalho do mundo. Aproxi-
madamente 13 milhões de pessoas 
entram no mercado de trabalho a 
cada ano na Índia. 

Embora cerca de 7% da força de 
trabalho total esteja empregada no 
setor formal ou organizado (todos os 

estabelecimentos do setor público e 
todos os estabelecimentos não-agrí-
colas do setor privado com 10 ou 
mais trabalhadores), cerca de 93% 
da	força	de	trabalho	está	empregada	
no setor informal. O trabalho não 
organizado/informal é composto por 
trabalhadores	temporários	e	fami-
liares, trabalhadores autônomos no 
setor informal e unidades familiares 
privadas e outros empregados em 
empresas organizadas e não orga-
nizadas que não são elegíveis para 
férias remuneradas, licença médica 
ou anual ou qualquer outro benefício 
social oferecido pelo empregador. 
A taxa de desemprego tem sido pra-
ticamente	estática,	oscilando	entre	
10% - 12% na última década.

Nova Delhi.
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2.5. Centros urbanos

Segundo o censo de 2011, a Índia 
possuía 48 cidades com população 
superior a um milhão, acima das 35 
em 2001 e com previsão de atingir 
121 até 2021. 

As duas maiores cidades da Índia, 
Mumbai e Delhi, estão entre as 10 
maiores concentrações populacio-
nais do mundo.

2.6. Pirâmide de renda

A pirâmide de renda da Índia é muito 
desigual, com um pequeno número 
de pessoas extremamente ricas e um 
enorme grupo de pessoas com ren-
da média e baixa. A maioria dos lares 
indianos	está	na	faixa	intermediária	
da	classificação	econômica.		O	nível	
geral	de	riqueza	deverá	aumentar	nos	
próximos anos.

2.7. Outros indicadores sócio-econô-
micos

O PIB per capita nominal da Índia 
cresceu a uma taxa anual média de 
13,1%, de US$ 481 em 2001 para 
US$ 1.650 em 2011.  Ele deve cres-
cer a uma taxa de 14,8% para atingir 

US$ 2.830 até 20154 .

Medida Valor
PIB per capita 
(nominal)*

US$ 1.650/pessoa

PIB per capita 
(PPP)*

US$ 3.810/pessoa

Gastos médios per 
capita*

US$ 938/pessoa

Fonte: *EIU 2011 

2.8. Alfabetização e educação

De acordo com a Organização das 
Nações Unidas, a Índia ocupa a 134ª 
posição entre 187 países no índice 
de desenvolvimento humano. 

A Missão Nacional de Alfabetização 
da	Índia	define	alfabetização	como	a	
aquisição das habilidades de leitura, 
escrita e aritmética e a capacidade 
de	aplicá-las	à	vida	cotidiana.	De	
acordo com o censo de 2011, a 
população alfabetizada da Índia é de 
74%.		Esse	número	está	bem	abaixo	
da média mundial de 84% e a Índia 
atualmente possui a maior população 
de analfabetos do mundo. 

As taxas de alfabetização efetivas na 
Índia foram de 82% para homens e 

4 EIU
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65% para mulheres, o que mostra 
uma grande desigualdade entre sexos.  
Da mesma forma, existem diferenças 
entre as taxas de alfabetização dos 
estados, de 63% em Bihar para mais 
de 93% em Kerala.5 

Com matrículas em torno de 70% e 
englobando aproximadamente 235 
milhões de pessoas, a Índia pos-
sui a maior população escolar do 
mundo.  No entanto, de acordo com 
a pesquisa nacional mais recente, 
verificou-se	que	a	taxa	de	deserção	
escolar	no	nível	primário	está	perto	
de 26%, atingindo 53% até o ensino 
secundário.		Estima-se	a	taxa	bruta	

5 Censo da Índia, 2011

de matrículas para o ensino superior 
na Índia é de apenas 12%.

A Índia tem um sistema de ensino 
bem estabelecido com mais de um 
milhão de escolas matriculando mais 
de 130 milhões de estudantes. No 
ensino superior, a Índia tem mais de 
400 universidades, mais de 20.000 
faculdades e 7.000 instituições 
técnicas com mais de 13 milhões de 
estudantes formando-se anualmente.
 
3. Transporte e infraestrutura

3.1. Rede rodoviária

Com cerca de 3,5 milhões de quilô-
metros de estradas, a Índia possui a 
2a	maior	rede	rodoviária	do	mundo	
e a densidade das estradas é com-
parável	a	de	países	desenvolvidos	
como os EUA. No entanto, a quali-
dade	das	estradas	está	abaixo	dos	
padrões mundiais, com cerca de 
apenas 25% das rodovias possuindo 
2 ou 4 pistas.
O governo anunciou a construção 
de 35.000 km de rodovias até 2014, 
para o qual estimou um investimen-
to de mais de US$ 65 bilhões.  Os 
planos são converter 20.000 qui-
lômetros de rodovias estaduais em 
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estradas nacionais, além de moder-
nizar 17.000 km das últimas. 

A importância das estradas na Índia 
pode ser avaliada pelo fato de que 
cerca de 65% das cargas e 80% 
dos passageiros são transportados 
por rodovias. As estradas nacionais 
constituem apenas cerca de 2% da 
rede	rodoviária,	mas	representam	
cerca	de	40%	do	tráfego	rodoviário	
total.

3.1.1. Frota de veículos

A Índia é o 7o maior mercado de 
automóveis do mundo e produziu 
cerca de 17 milhões de veículos em 
2010-11. O mercado de veículos 
fabricados	está	crescendo	a	uma	
taxa de dois dígitos (acima de 10% 
ao ano).  (Detalhes na Seção 2)

3.2. Rede ferroviária

A Índia possui a 4a maior rede fer-
roviária	do	mundo,	atrás	dos	EUA,	
Rússia e China. A Indian Railways 
possui cerca de 7083 estações, co-
brindo 113.617 km do total de faixas 
ao longo de um percurso de 63.974 
km.  As ferrovias transportam cerca 
de 30 milhões de passageiros e 

2,8 milhões de toneladas de carga 
diariamente.  As ferrovias também 
possuem cerca de 219.931 vagões 
próprios (frete), 51.030 vagões para 
transporte de passageiros e 8.889 
locomotivas.

3.3. Rede de vias navegáveis

O transporte de mercadorias por vias 
navegáveis	é	altamente	subutilizado	
na Índia em comparação com outros 
grandes países, representando 
apenas 0,15% do movimento total 
de cargas no país. No entanto, o 
país tem uma extensa rede de vias 
navegáveis	interiores	na	forma	de	
rios, canais, lagoas e riachos.  O 
comprimento total das vias nave-
gáveis	é	de	14.500	km,	dos	quais	
cerca de 5.200 quilômetros de rios e 
485 km de canais podem ser usados 
por embarcações mecanizadas. 

3.4. Transporte marítimo

O litoral da Índia, com 7.517 quilô-
metros	de	extensão,	está	espalhado	
por 13 estados e abriga 12 portos 
principais	e	187	portos	secundários.
 
O	gerenciamento	do	tráfego	nesses	
portos vem aumentando a uma mé-
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dia de 10% ao ano nos últimos três 
exercícios	financeiros	concluídos.		
A demanda crescente dos consu-
midores e os volumes de comércio 
exterior estão impulsionando o 
comércio nos portos da Índia.  O 
setor de transporte marítimo da Índia 
deverá	crescer	principalmente	por	
causa do relacionamento comercial 
crescente com a China e pelo fato 
de a Índia estabelecer-se como um 
centro de transbordo importante nas 
rotas comerciais Europa-Ásia.

No entanto, atualmente a frota de 
transporte marítimo do país conti-
nua subdesenvolvida pelos padrões 
globais	e	está	mal	preparada	para	
atender às necessidades comerciais 
emergentes do país. O tempo mé-
dio de espera nos principais portos 
atualmente encontra-se na faixa de 
4,38 dias, em comparação com 10 
horas em Hong Kong6		–	refletindo	o	
potencial para aumentar a competiti-
vidade global dos portos indianos.
Estima-se que a necessidade de 
investimento total para a atualiza-
ção e modernização dos portos do 
país nos próximos cinco anos é de 
aproximadamente US$ 12 bilhões.  O 
Governo	está	incentivando	a	partici-

6  Pesquisa econômica da Índia 2010-11 

pação do setor privado no desenvol-
vimento das docas secas, instalação 
de equipamentos de movimentação 
de cargas em uma base “Build-Ope-
rate-Transfer” (BOT) e construção de 
portos de transbordo.

3.5. Transporte aéreo

A Índia possui um total de 454 ae-
roportos com a Airports Authority of 
India (AAI) gerenciando 139 desses 
aeroportos.  A AAI desenvolve e 
gerencia aeroportos e também for-
nece serviços de gerenciamento do 
tráfego	aéreo	e	infraestrutura	aérea.	
A Índia possui 14 aeroportos interna-
cionais, 81 nacionais, 8 aduaneiros e 
25 enclaves civis.  De acordo com a 
autoridade	aeroportuária	da	Índia,	o	
tráfego	total	de	passageiros	geren-
ciado pelos aeroportos indianos 
aumentou a uma taxa de crescimen-
to anual composta (taxa de cresci-
mento) de 15,8%, de 59 milhões em 
2004 para 143 milhões em 2010.  O 
tráfego	internacional	cresceu	12,1%	
no mesmo período e representou 
25% do volume total de passageiros.
Segundo o relatório da International 
Air Transport Association (IATA), 
a Índia é o 9o maior mercado de 
aviação no mundo. Trata-se do 4o 
maior mercado de aviação domésti-
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ca	do	mundo,	atrás	dos	EUA,	China	
e	Japão.	No	entanto,	há	um	potencial	
de	crescimento	significativo,	uma	
vez que a Índia é um dos mercados 
menos penetrados do mundo, e as 
viagens per capita estão em 0,02.
Kingfisher,	Air	India,	Jet	Airways,	
Spicejet e Indigo são as principais 
operadoras de linhas aéreas domés-
ticas na Índia. 

Nova Delhi, Mumbai, Chennai e 
Kolkata são terminais voltados para 
o	tráfego	internacional	de	carga.		Os	
aeroportos indianos movimentam 
1,8 milhão de toneladas de carga, 
número que cresce 8% ao ano. 

O	setor	de	aviação	indiano	está	
crescendo em função do aumento 
do comércio internacional da Índia, 
introdução de companhias aéreas 
de baixo custo, aumento da renda 
disponível, crescimento da indústria 
de turismo e política de “céu aberto” 
do governo indiano.

O Ministério da Aviação Civil espera 
que	o	tráfego	vá	continuar	crescen-
do a uma taxa de aproximadamente 
16%-20% até 2015.  A pesquisa eco-
nômica estima que a necessidade de 
investimento total para a expansão 
e modernização dos aeroportos do 

país para enfrentar o aumento de 
tráfego	supramencionado	é	de	apro-
ximadamente US$ 10 bilhões.  

Projetos para a atualização, ope-
ração e manutenção de diversos 
aeroportos importantes, incluindo 
os aeroportos de Delhi, Mumbai, 
Hyderabad	e	Bangalore	já	estão	em	
fase	de	execução	/	já	foram	executa-
dos.  O recém-concluído Aeroporto 
Internacional de Delhi é o 5º maior 
aeroporto do mundo em tamanho.  A 
participação do setor privado atra-
vés de PPPs tem sido a modalidade 
preferida de execução.  A Autoridade 
Aeroportuária	da	Índia	já	firmou	
planos para a modernização de 35 
outros aeroportos não metropolita-
nos em todo o país.

Conectividade de vôos entre Brasil e 
Índia 

Não	há	conectividade	de	vôo	direto	
entre os dois países.  Entre os vôos 
indiretos;  Lufthansa, Qatar Airways, 
Alitalia, Royal Dutch Airlines, Air 
France, Emirates Airlines, South Afri-
can Airways, Continental Airlines, Air 
India e Air Canada são as principais 
operadoras entre a Índia e o Brasil.



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 201222

               Como Exportar ÍNDIA

3.6. Comunicações

A Índia possui uma rede de comuni-
cações razoavelmente desenvolvida.  
Na telefonia móvel, em termos de 
número de conexões, a Índia ocupa 
o segundo lugar globalmente e é um 
dos mercados que crescem mais ra-
pidamente (vide seção 2).  Aparelhos 
de fax, Internet, banda larga e wireless 
possuem boa penetração nos centros 
urbanos e cidades, no entanto, as 
áreas	rurais	ainda	apresentam	baixa	
penetração. O correio eletrônico é o 
meio mais comumente utilizado de 
comunicação empresarial. 

O departamento de correio é capaci-
tado a entregar cartas e encomendas 
em todos os cantos do país.
 
4. Estrutura política e administrativa

A Índia esteve sob o domínio colonial 
britânico de meados do século XVIII 
até meados do século XX. O movi-
mento de independência da Índia foi 
liderado pelo Sr. MK Gandhi e o país 
conquistou sua liberdade em 1947.

4.1. Estrutura política

A Índia é uma nação soberana e um 

estado secular e a maior democracia 
do mundo.  O país é uma união de 
estados com um sistema parlamen-
tar de governo.  A política indiana é 
regida sob os termos da Constitui-
ção, que foi adotada pela Assembléia 
Constituinte em 26 de novembro de 
1949 e entrou em vigor em 26 de 
novembro de 1950. 

O	Governo	da	Índia,	oficialmente	co-
nhecido como o Governo da União, 
é a autoridade governante da união 
de 28 estados e sete territórios da 
união, coletivamente denominados a 
República da Índia.
 
O	governo	da	Índia	está	dividido	em	
três poderes distintos, mas interliga-
dos:	executivo,	legislativo	e	judiciário.

4.1.1. O Legislativo

No nível central, a Índia possui uma 
forma bicameral de governo, que 
compreende a Lok Sabha (Câmara 
do Povo) e o Rajya Sabha (Conselho 
dos Estados).  A principal função é 
aprovar leis em ambas as esferas do 
parlamento.

A “Casa do Povo” ou Lok Sabha é a 
câmara dos deputados do parlamen-
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to da Índia.  Os membros são eleitos 
pelo povo da Índia por eleições 
diretas realizadas a cada cinco anos.  
A constituição da Índia limita a Lok 
Sabha a 552 membros.

O “Conselho dos Estados” ou Rajya 
Sabha é a câmara superior do parla-
mento.		A	associação	está	limitada	a	
250, 12 dos quais são escolhidos pelo 
Presidente da Índia pela sua especia-
lização	em	áreas	específicas	da	arte,	
literatura, ciência e serviços sociais.  
Estes membros são conhecidos como 
membros nomeados.  O restante do 
corpo é eleito pelo poder legislativo 
estadual e territorial.  Os mandatos são 
de seis anos, com um terço se apo-
sentando a cada dois anos.

4.1.2. O Executivo

O poder executivo é composto pelo 
primeiro-ministro e seu conselho 
de ministros, pelo presidente e pelo 
vice-presidente.

O primeiro-ministro e seu conselho 
de	ministros	são	responsáveis	pela	
condução do governo central.  Eles 
são nomeados pelo presidente da Ín-
dia, após as eleições de Lok Sabha, 
que acontecem a cada cinco anos.  

O Primeiro-Ministro e o Conselho de 
Ministros exercem as suas funções 
apenas enquanto gozam de apoio 
majoritário	no	Lok	Sabha.		Os	minis-
tros	são	responsáveis	perante	ambas	
as câmaras do Parlamento.  Além 
disso, os ministros devem ser eles 
próprios membros eleitos de uma 
das câmaras do Parlamento.

O Presidente da Índia é eleito pelo 
Parlamento e Assembléias Legislati-
vas Estaduais e não diretamente pelo 
povo.  O Presidente é o chefe de Esta-
do e todos os negócios do Executivo 
e leis promulgadas pelo Parlamento 
estão em seu nome. No entanto, 
esses poderes são apenas nominais, 
e o Presidente deve agir somente de 
acordo com a orientação do Primeiro-
-Ministro e Conselho de Ministros.

O Executivo nos estados e territórios 
da União

A Índia é uma união federal compos-
ta por 28 estados e 7 territórios da 
união. 
Estados: Os estados da Índia pos-
suem os seus próprios governos 
eleitos, liderados pelo Ministro-Chefe 
Territórios da união: Um território da 
união é uma divisão administrativa 
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subnacional da Índia, no âmbito 
federal de governo, e é governado 
diretamente pelo governo federal.

Os Governadores dos Estados e 
Vice-Governadores de territórios da 
união da Índia possuem poderes e 
funções similares em nível estadual 
aos do Presidente da Índia no nível 
da União.  O governador atua como 
chefe nominal enquanto o verdadeiro 
poder	está	nas	mãos	dos	Ministros	
Chefe dos estados e do Conselho de 
Ministros do Ministro Chefe. 

A Constituição confere todos os 
poderes executivos do Governo do 

Estado ao Governador.  O governador 
nomeia o Ministro-Chefe, que conta 
com o apoio da maioria no legislativo 
estadual ou o “Vidhan Sabha”. 

Os governadores e vice-governado-
res são nomeados pelo Presidente 
para um mandato de cinco anos.

Estrutura administrativa dos estados

Em	um	estado	da	Índia,	há	geral-
mente uma estrutura de quatro níveis 
de administração - divisão, distrito, 
bloco e aldeia.  O distrito tem sido 
até agora a mais importante unidade 
de administração.  Alguns dos es-

Taj Mahal.
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tados introduziram o sistema de Raj 
Panchayati, geralmente uma estrutu-
ra de três camadas no governo local 
em	áreas	rurais	nos	níveis	de	aldeia,	
bloco e distrito.

4.1.3. O Judiciário

O	Poder	Judiciário	da	Índia	está	
livre do controle do Parlamento e do 
Executivo.   O Supremo Tribunal é o 
órgão	máximo	do	Poder	Judiciário	e	
compreende o Chefe de Justiça da 
Índia e 25 juízes associados.  Au-
xiliando a Corte Suprema, existem 
tribunais superiores em nível estadu-
al e tribunal distrital no nível distrital.

O	Poder	Judiciário	atua	como	intér-
prete da Constituição, e uma lei apro-
vada pelo Parlamento ou Assembléia 
Legislativa	está	sujeita	à	revisão	
judicial.  Ele também atua como 
intermediário	em	caso	de	litígio	entre	
dois Estados, ou entre um Estado e 
a União.

4.1.4. Sistema político

A Índia possui um sistema multi-
partidário	e	mais	de	1000	partidos	
regionais e nacionais reconhecidos. 

Se um partido político participa de 
eleições em dois ou mais estados, 
ele é considerado um partido na-
cional,	caso	contrário,	é	um	partido	
estadual.

O Congresso Nacional Indiano, 
Partido Bharatiya Janata, Janata 
Dal, Partido Bahujan Samaj, Partido 
do Congresso Nacionalista, Partido 
Comunista da Índia e o Partido Co-
munista da Índia (Marxista) são os 
principais partidos nacionais do país. 

4.2. Principais agências exercendo 
funções econômicas

O Ministério de Comércio e Indústria 
é a principal agência econômica do 
governo indiano.  Ele também man-
tém um website que inclui um banco 
de dados de importação e exporta-
ção sobre a atividade econômica do 
país.  A Direção Geral de Comércio 
Exterior é uma agência nodal para o 
Ministério de Comércio e Indústria do 
Governo	da	Índia,	responsável	pela	
execução das políticas de importa-
ção e exportação da Índia.  O Banco 
de Exportação e Importação da Índia 
foi	criado	com	a	finalidade	de	finan-
ciar, facilitar e promover o comér-
cio exterior da Índia.  As Câmaras 
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Associadas de Comércio e Indústria 
da Índia fornecem um fórum para o 
diálogo	entre	empresas	e	governo.
O Reserve Bank of India (RBI) é a 
instituição	bancária	central	do	país.		
É a única autoridade para a emissão 
de	cédulas	bancárias	e	órgão	de	
fiscalização	para	as	operações	ban-
cárias	na	Índia.		Ele	supervisiona	e	
administra o controle cambial e regu-
lamentações	bancárias	e	administra	
a	política	monetária	do	governo.	

Também	é	responsável	pela	conces-
são de licenças para novas agências 
bancárias.		A	Deposit	Insurance	and	
Credit Guarantee Corporation, uma 
organização promovida e integral-
mente	financiada	pelo	RBI,	oferece	
facilidades de seguro de depósito.  
O RBI orienta os bancos para aten-
der as diretrizes do Bureau of Indian 
Standards.

O Reserve Bank of India (RBI) 
também	define	a	política	de	controle	
cambial da Índia e administra regula-
mentos cambiais em consulta ao go-
verno indiano.  O regime de controle 
cambial da Índia é regido pela FEMA 
(Foreign Exchange Management 
Act), promulgada com o objetivo de 
facilitar o comércio e pagamentos 

externos e promover o desenvolvi-
mento ordenado e a manutenção do 
mercado de câmbio na Índia e para 
por	em	prática	a	liberalização	anun-
ciada nas políticas econômicas.

Foto: AbleStock.com/Thinkstock.
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1. Panorama econômico

Em 1947, quando a Índia conquistou 
sua independência de quase dois 
séculos de domínio britânico, as po-
líticas econômicas do país focavam 
o domínio estatal, a auto-dependên-
cia e produção local e proteção para 
os pequenos produtores.  O governo 
estava no comando dos negócios 
e determinava amplamente quem 
produzia o quê.  Os impostos eram 
altos, havia fortes restrições sobre 
as operações de empresas multina-
cionais,	regulamentos	monetários	e	
o país apresentava um baixo cresci-
mento do PIB.

No entanto, em 1991, diante de 
uma	crise	financeira	e	na	balança	de	
pagamentos, a Índia, com uma série 
de reformas econômicas e políticas de 
liberalização, passou para uma econo-
mia baseada no mercado e abriu suas 
portas para a competição internacional 
e investimento estrangeiro. 

Desde então, tem havido um aumen-
to na taxa de crescimento do PIB e 
renda	nacional.		A	confiança	do	con-
sumidor e as aspirações melhoraram 
desde 1991, uma vez que as pesso-

as têm testemunhado melhorias em 
suas vidas.  Houve uma redução nos 
impostos e taxas de importação.  A 
liberalização levou à concorrência 
e opções no lado da oferta para os 
consumidores

Em 2011, a Índia era a 2ª grande 
economia de crescimento mais 
rápido	do	mundo	e	era	o	9o país em 
termos do PIB

1.1. Crescimento do PIB

Após a independência, a Índia 
apresentou um ritmo de crescimento 
lento durante as três primeiras déca-
das, entre 3%-4%, antes de acelerar 
nos anos oitenta e noventa.  Na fase 
pós-reformas de 1991-2011, o PIB 
da Índia cresceu a uma taxa de cres-
cimento de 6,8%. 

II - ECONOMIA MOEDA E FINANÇAS
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Taxa de crescimento do PIB real da década 
Década 

de 50
Década 

de 60
Década 

de 70
Década 

de 80
Década 

de 90
Anos 
2000

Taxa de 
crescimento 

(1950-2010)

Crescimento do PIB 3,8% 3,6% 3% 5,5% 5,9% 7,68% 4,90%
Fonte: Conselho Nacional de Pesquisa Econômica Aplicada (NCAER)

Os	salários	mais	elevados,	a	tecno-
logia moderna, os produtos aprimo-
rados	e	a	rápida	urbanização	desde	
1991	influenciaram	extraordinaria-
mente os estilos de vida e padrões 
de consumo dos indianos. O consu-
mo privado per capita cresceu a uma 
taxa de 10,73% entre 2000 e 2011, e 
constitui mais de 60% do PIB do país 
em 2011.  A demanda interna eleva-
da e consumo interno são fatores-
-chave da economia indiana.

1.1.2.Composição do PIB indiano por 
sector

Em 2011, a Índia é predominante-
mente uma economia orientada para 
a indústria e serviços, que juntos 
contribuem com mais de 85% do PIB 
do país. 

No decorrer dos anos, houve um 
crescimento no setor industrial lide-
rado pela manufatura, infraestrutura, 
automóveis e pelo setor de serviços, 
liderado	pela	área	bancária,	teleco-
municações, varejo e serviços de TI, 
levando a uma mudança estrutural 
de	uma	economia	agrária	para	uma	
economia voltada para serviços.

Setor Contribuição para 
o PIB (%), 1951

Contribuição para o 
PIB (%), 1971

Contribuição para o 
PIB (%), 1991

Contribuição para 
o PIB (%), 2011

Agricultura 58% 44% 33% 14,5%

Indústria 15% 22% 27% 28,5%

Serviços 28% 34% 41% 57%

Total 100% 100% 100% 100%
Fonte: CSO, CMIE
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Os principais setores da economia 
indiana são infraestrutura, telecomu-
nicações, serviços habilitados pela 
tecnologia da informação, produtos 
químicos, processamento de alimen-
tos, produtos têxteis, manufatura, 
automóveis, cimento, siderurgia, 
mineração,	petróleo,	máquinas	e	
produtos farmacêuticos.  A produção 
agrícola principal incluiu arroz, trigo, 
oleaginosas,	algodão,	juta,	chá	e	
cana-de-açúcar.

1.2. Perspectiva econômica

A perspectiva econômica de médio 
e longo prazo da Índia parece positi-
va.  O crescimento real do PIB deve 
atingir 6,6% em média por ano de 
2011 a 2030, colocando-o entre as 
grandes economias de crescimento 
mais	rápido	no	período.		O	PIB	real	
deve dobrar na próxima década .

1.2.1. Previsão econômica
Crescimento e produtividade 
(variação %;  média anual)

2011-20 2021-30 2011-30

Crescimento do PIB real per capita 6,1% 4,3% 5,2%

Crescimento do PIB real 7,6% 5,5% 6,6%

Crescimento da produtividade da força 
de trabalho

5% 3,8% 4,4%

Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2011

1.2.2. Investimento estrangeiro

A	Índia	está	classificada	como	um	
dos destinos mais atraenters para 
investimentos estrangeiros, segundo 
relatório World Investment Report 
da UNCTAD (2010).  Desde 2000, 
o	fluxo	de	investimento	estrangeiro	
direto vem crescendo a uma taxa de 
24% e deve atingir US$ 214 bilhões 
em 2011. 

1.3. Preocupações econômicas

1.3.1. Inflação

A	inflação	tem	sido	o	maior	desafio	
econômico da Índia nos últimos 
anos.		A	inflação	dos	preços	de	
alimentos, o principal impulsionador 
da	inflação,	tem	variado	de	8%	a	
10% em 2011.  As monções, a vo-
latilidade decorrente da instabilidade 
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política no Oriente Médio, o aumento 
dos preços do petróleo e uma crise 
de pagamento com o Irã representam 
uma	área	de	preocupação.		Os	preços	
do diesel são subsidiados no país e o 
governo	está	enfrentando	um	dilema	
desafiador	entre	uma	inflação	mais	
elevada	e	maior	déficit	fiscal.		Além	
disso, especulações em futuros de 
commodities são vistas em alguns 
trimestres	como	um	fator	por	trás	
da	alta	inflação	dos	alimentos.		O	
governo	indiano	está	empenhado	em	
controlar	a	inflação	e	está	tomando	as	
medidas	fiscais	e	monetárias	neces-
sárias	para	fazer	isso.

1.3.2. Manutenção de elevados taxas 
de crescimento

Os encargos administrativos e a 
burocracia	são	um	obstáculo	ao	
crescimento.  De acordo com o 
relatório de investimentos mundiais 
das Nações Unidas de 2010, a Índia 
ocupa a 134ª posição global no 
item facilidade de se fazer negócios.  
Houve recomendações ao governo 
para reduzir as barreiras ao comércio 
e ao investimento direto estrangeiro.

1.3.3. Crescimento econômico inclusivo

Embora o país tenha crescido a um 
ritmo acelerado e os níveis globais 
de pobreza tenham diminuído, os 
benefícios do crescimento ainda não 
atingiram um número substancial 
de pessoas que vivem na pobreza 
na Índia. Visando aliviar a pobreza, 
o governo introduziu, entre outros, a 
lei nacional de garantia de emprego 
rural que fornece uma garantia legal 
de cem dias de trabalho em cada 
exercício	financeiro	para	os	mem-
bros adultos de qualquer família rural 
dispostos a realizar trabalho manual 
não	qualificado	público	pelo	salário	
mínimo legal de INR 120 (US$ 2,28) 
por dia e o programa de desenvol-
vimento rural integrado que é um 
programa de trabalho autônomo 
destinado a elevar a capacidade de 
geração de renda dos pobres.
 
2. Principais setores da economia 
indiana

2.1. Agricultura

Globalmente, a Índia é um dos 
maiores produtores agrícolas, 
principalmente por causa da “Revo-
lução Verde”, uma iniciativa tomada 
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pelo governo indiano na década de 
1960 para melhorar a produtividade 
e reduzir a dependência das exporta-
ções.  Desde então, o país tornou-se 
autossuficiente	na	maioria	dos	itens	
alimentares.

No exercício de 2011, a agricultura 
representou 15% do PIB da Índia e 
empregou 52% da força de trabalho 
da Índia, desempenhando um papel 
significativo	no	desenvolvimento	
sócioeconômico global do país.  De 
2006 a 2011, a agricultura vem 
registrando uma taxa de crescimento 
real de 3,27% e representa cerca de 
US$ 270 bilhões.

No entanto, o setor de Agricultura da 
Índia tem sua parcela de problemas.  
De acordo com a Organização de 
Alimentos e Agricultura das Nações 
Unidas, a produtividade das fazen-
das indianas para a mesma cultura 
é muito baixa quando comparada 
com fazendas no Brasil, Estados 
Unidos, França e outras nações.  As 
baixas taxas de crescimento podem 
constituir em parte uma resposta 
aos retornos inadequados para os 
agricultores indianos.  Outros proble-
mas incluem:

-	Déficits	de	infraestrutura	afetam	o	
fornecimento oportuno de insumos 
e a transferência oportuna da produ-
ção das fazendas indianas. 
- Sistemas de irrigação inadequados, 
quebras da safra em algumas partes 
do	país	devido	à	falta	de	água,	en-
quanto em outras partes por causa 
de inundações regionais.
- Baixa qualidade das sementes 
e	práticas	agrícolas	ineficientes	
em certas partes da Índia, falta de 
armazenamento a frio e deterioração 
da safra, fazendo com que mais de 
30%	da	produção	dos	agricultores	vá	
para o lixo.
- Falta de varejo organizado e com-
pradores concorrentes, limitando 
assim a capacidade agricultor india-
no de vender o excedente e a safra 
comercial. 
- Pequena dimensão das terras, 
levando à baixa produtividade e 
produção.

O fazendeiro indiano recebe apenas 
10 a 23% do preço que o consumi-
dor indiano paga exatamente pelo 
mesmo produto, sendo que a dife-
rença	vai	para	as	perdas,	ineficiên-
cias	e	comerciantes	intermediários.

Há	oportunidades	significativas	para	
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empresas internacionais e empresas 
multinacionais na cadeia de valor 
agrícola decorrente de tecnologias 
agrícolas, desenvolvimento e varie-
dade de sementes, desenvolvimento 
da infraestrutura, soluções de arma-
zenagem e logística e varejo.

2.1.1. Setores afins

Laticínios
A Índia ocupa a primeira posição 
mundial na produção de leite, que foi 
de aproximadamente 114 milhões 
de toneladas em 2010.  Atualmente, 
113 mil sociedades cooperativas 
no nível das aldeias espalhadas por 
265 distritos do país fazem parte da 
rede nacional de leite (Milk Grid).  A 
abertura da indústria permitiu que 
diversos participantes privados 
participassem no setor, aumentando 
assim a produção.

Criação	de	animais	/	Pecuária
Com cerca de 300 milhões de cabe-
ças, a Índia possui o maior número 
de bovinos do mundo.  A criação de 
animais representa cerca de 25% do 
PIB agrícola.  Além de proporcionar 
leite, carne, ovos e couro, eles tam-
bém são uma importante fonte de 
energia para o transporte local e para 
os agricultores no campo (vacas e 

bois).  A Índia é o maior exportador 
mundial de carne de búfalo, o tercei-
ro maior produtor mundial de ovos 
e sexto maior produtor mundial de 
carne de frango.

Pesca
A Índia é um dos maiores países 
exportadores de peixe do mundo, 
ajudando-a a obter receitas cam-
biais. Atualmente, o setor emprega 
direta e indiretamente cerca de 14 
milhões de pessoas e contribui com 
5% do PIB agrícola e 1% do PIB 
bruto do país.

2.1.2. Importações agrícolas

Os principais produtos importados 
da Índia no setor agrícola incluem 
óleos vegetais, castanha de caju e 
legumes

2.2. Serviços

O setor de serviços indiano é uma 
parte essencial da economia do país, 
respondendo por cerca de 57% do 
produto interno bruto da Índia (PIB) 
e compõe a base para o crescimento 
social e econômico.  Ele vem cres-
cendo a uma taxa real de 9,31% de 
2001 a 2011. 
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A categorização do setor de serviços 
indiano é feita em seis grandes cate-
gorias, que são os seguintes:
- Varejo
- Tecnologia da informação e servi-
ços habilitados
-	Serviços	de	financiamento,	de	
seguros,	imobiliários	e	de	negócios
- Comércio, hotéis e restaurantes
- Transportes, armazenagem e co-
municações
-	Serviços	comunitários,	sociais	e	
pessoais

O crescimento econômico robusto, a 
alta demanda interna e a exportação 
de serviços (TI/ITes) são os princi-
pais impulsionadores do crescimento 
do setor de serviços indiano.

2.2.1.Setor de Varejo

O setor de varejo indiano representa 
22% do produto interno (PIB) bruto 
do país e contribui com 8% do total 
de empregos. De acordo com um 
relatório	da	BMI,	a	Índia	está	classi-
ficada	como	o	3o	mercado	de	varejo	
mais atraente para varejistas glo-
bais entre os 30 maiores mercados 
emergentes.

A Índia possui o maior número de 

pontos de venda (outlets) por pessoa 
(7 por mil) e a densidade de varejo 
do país de 6% é mais alta do mundo.   
No entanto, o setor é altamente frag-
mentado, com mais de 12 milhões 
de estabelecimentos geridos, princi-
palmente, como lojas familiares e o 
espaço de varejo indiano per capita 
de 0,19 m2 por pessoa é o menor do 
mundo.  Assim, existem oportuni-
dades	significativas	em	economias	
de escala para os grandes varejistas 
estabelecerem suas operações e 
compartilharem os benefícios de 
redução de custos com o consumi-
dor	final.

As vendas totais de varejo na Ín-
dia devem crescer de US$ 395,96 
bilhões em 2011 para US$ 785,12 
bilhões em 2015, de acordo com o 
relatório BMI India Retail.  O governo 
da Índia propôs aliviar as normas 
para permitir o investimento es-
trangeiro direto de 51% em varejo 
multimarca e de 100% em operações 
de marcas únicas e atacado “pague 
e	leve”.	Essa	questão	está	em	dis-
cussão	e	haverá	maior	clareza	nos	
próximos meses.

Impulsionadores do crescimento
O crescimento econômico, amplia-
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ção da base de consumidores da 
classe média e alta, que deve atingir 
300 milhões em 2012, aumento 
da renda disponível e a construção 
rápida	da	infraestrutura	de	varejo	
organizado devem impulsionar o 
crescimento.  A maior disponibilida-
de de crédito pessoal e crescimento 
da frota de veículos, proporcionando 
maior mobilidade, também contri-
buem para uma tendência de cresci-
mento de vendas de varejo anuais de 
12,2 %. 

2.2.2. TI e ITES

Na última década, o setor de TI-BPO 
tornou-se o embaixador da marca do 
país,	alcançando	números	signifi-
cativos em termos de crescimento 
de receita, geração de empregos e 
criação de valor. 

Segundo a Associação Nacio-
nal das Empresas de Software e 
Serviços(NASSCOM)—o	órgão	má-
ximo para serviços de software na 
Índia, o país possui uma participação 
de 55% no mercado global de out-
sourcing	e	está	à	frente	de	todos	os	
países de terceirização.  O setor, com 
receita de cerca de US$ 100 bilhões, 
representa 6% do PIB da Índia, 26% 

das exportações e 11% das receitas 
de serviços.  A NASSCOM prevê que 
as exportações de software devem 
atingir US$ 225 bilhões em 2020.

O setor de TI indiano atua em quatro 
categorias principais:  produtos de 
software e serviços de engenharia, 
serviços de TI, ITeS (serviços habili-
tados pela TI) e projeto e desenvolvi-
mento de hardware.

As empresas indianas se posicio-
naram com sucesso como fornece-
doras de soluções de alta qualidade 
e baixo custo.  Embora tradicional-
mente focadas no fornecimento de 
soluções de ciclo de vida, desenvol-
vimento de software, gerenciamento 
de produtos, software e suporte 
relacionado à BPO, alguns partici-
pantes atualmente estão subindo 
na cadeia de valor e aumentando 
sua	presença	em	áreas	como	TI	e	
consultoria de negócios.  Os quatro 
principais players indianos: TCS, 
Infosys, Wipro e HCL Technologies 
visam	estar	classificados	entre	a	liga	
global de prestadores de serviços.

2.2.3. Saúde

O setor de saúde indiano é uma 
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indústria de US$ 50 bilhões em 
2011 e deve atingir US$ 280 bilhões 
até 2022.  Sua contribuição para o 
Produto	Interno	Bruto	(PIB)	deverá	
aumentar de 5,5% em 2009 para 8% 
em 2012 de acordo com a fundação 
indiana de valor de marca. 

Hospitais, equipamentos e disposi-
tivos médicos, produtos farmacêu-
ticos, médicos e testes de patologia 
são os principais componentes do 
setor de saúde indiano.

O	setor	da	saúde	está	crescendo	
parcialmente em função dos seguin-
tes fatores: Aumento da população - 
a diminuição da mortalidade infantil, 
as melhores instalações de assistên-
cia médica e a ênfase do governo em 
erradicar doenças como a hepatite e 
a poliomielite aumentaram a popu-
lação.  Além disso, devido ao maior 
poder aquisitivo, à maior conscien-
tização e à melhor higiene, a expec-
tativa	de	vida	está	se	aproximando	
dos níveis do mundo ocidental.  Nas 
áreas	metropolitanas	e	regiões	mais	
desenvolvidas, houve um aumento 
no número de doenças infecciosas 
e doenças crônicas degenerativas.  
Doenças de estilo de vida também 
estão crescendo em função da 

natureza	mais	afluente	e	sedentária	
dos trabalhos.  O setor de seguro 
saúde da Índia é subdesenvolvido 
e possui baixa penetração e deve 
crescer.  O turismo médico na Índia 
está	crescendo	em	função	do	baixo	
custo	e	serviços	cirúrgicos	eficazes.		
O custo da maioria das cirurgias 
invasivas na Índia é de apenas cerca 
de 10% daquele nos EUA.

2.2.4. Turismo e hospitalidade

O turismo na Índia contribui com 
6,23% do PIB nacional e oferece 
8,78% do total de empregos do país.  
A indústria do turismo na Índia gerou 
aproximadamente US$ 100 bilhões 
em	2011,	valor	que	deverá	subir	
para US$ 275,5 bilhões em 2018, 
com uma taxa de crescimento anual 
composta de 9,4%.  Em 2010, o país 
recebeu mais de seis milhões de 
turistas estrangeiros e 562 milhões 
de visitas de turismo nacionais. 

De acordo com o Travel and Tourism 
Competitiveness Report- 2011 do 
Fórum Econômico Mundial (WEF), a 
Índia ocupa atualmente a 12ª posi-
ção na Ásia e a 68o posição na lista 
dos destinos turísticos mais atraen-
tes.  Segundo o mesmo relatório, o 
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turismo na Índia ocupa a 6ª posição 
em termos de competitividade de 
preços e a 39a posição em termos 
de proteção e segurança.

2.2.5. Mídia e entretenimento

O setor de mídia e entretenimento é 
um dos que mais crescem na Índia.  
De acordo com a  Indian Brand Equi-
ty	Foundation	(IBEF),	o	setor	deverá	
crescer a uma taxa composta de 
14% para atingir US$ 28 bilhões em 
2015.  O setor registrou um cres-
cimento anuals de 11% em 2010 e 
deve crescer 13% em 2011.

O setor de Mídia e Entretenimento 
(M&E) envolve principalmente a 
criação, agregação e distribuição 
de conteúdo, produtos e serviços, 
notícias e informações, publicidade 
e	entretenimento	por	meio	de	várias	

plataformas e canais, como televi-
são,	rádio,	mídia	imprensa	e	filmes.

Embora a televisão e a imprensa 
continuem dominando a indústria, se-
tores como jogos, publicidade digital 
e animação VFX estão crescendo em 
um	ritmo	mais	rápido	e	demonstram	
potencial nos próximos anos.

2.2.6. Setor bancário

O	setor	bancário	da	Índia	é	discutido	
em detalhes posteriormente.

* De acordo com o escopo, cobrimos as seções 
mais importantes do setor de serviços.

2.3. Indústria

De acordo com o FMI, em 2011, a 
Índia, com uma produção de US$ 
484 bilhões, ocupa a 10ª posição e 
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deve contribuir com 2,2% da produ-
ção do PIB nominal mundial do setor 
industrial.  De acordo com a organi-
zação estatística central, o Governo 
da	Índia,	o	setor	deverá	crescer	a	
uma taxa de crescimento de 8,36% 
de 2010 a 2015.

Automóveis, produtos químicos, 
energia, produtos industriais, ma-
nufatura, infraestrutura, metais e 
mineração são os principais compo-
nentes do setor industrial da Índia.  
Com uma participação de cerca de 
17%, a manufatura é um componen-
te chave do PIB do país.  O governo 
indiano	fixou	o	objetivo	de	aumentar	
a participação da manufatura no PIB 
do país para 25% até o ano 2022. 

2.3.1 Automóveis

De acordo com a Sociedade de 
Fabricantes de Automóveis da Índia, 
a indústria automobilística da Índia é 
a oitava maior do mundo, fabrican-
do mais de 11 milhões de veículos 
e exportando cerca de 1,5 milhão 
por ano.  A indústria inclui cinco 
subsetores principais: automóveis e 
veículos	utilitários,	veículos	de	duas	
rodas, veículos comerciais (CVs), 
tratores e componentes automotivos.

Com cerca de 3,7 milhões de unida-
des, o setor de produção de veículos 
de passageiros e comerciais é o 
sétimo maior lugar no mundo.  A 
Índia também é a segunda maior 
fabricante de motocicletas, com ven-
das anuais superiores a 8,5 milhões 
de unidades.

Os principais nomes mundiais de 
automóveis, como GM, Volkswagen, 
BMW, Suzuki, Nissan, Ford, Fiat, 
Honda,	Hyundai	possuem	fábricas	
na Índia para o mercado interno e 
para exportações para a Europa e 
América do Norte. 

Chennai, Pune, Bangalore, Manesar 
(Gurgaon), Ahmadabad, Halol e 
Noida são as principais regiões de 
produção de automóveis no país.

2.3.2 Telecomunicações

A Índia é o segundo mercado de tele-
comunicações do mundo.  Em junho 
de 2011, o país tinha cerca de 850 
milhões de assinaturas de telefones 
celulares, que devem atingir cerca de 
1.159 bilhão de assinantes até 2013. 
O número de assinantes de serviços 
wireless cresceu de 14 milhões em 
2002 para 852 milhões em junho de 
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2011. Com uma taxa de crescimento 
de cerca 58%, é um dos mercados 
de telecomunicações de crescimento 
mais	rápido	no	mundo.

Vodafone, Airtel, Reliance Commu-
nications, Aircel, Tata e BSNL são os 
principais participantes do setor.

2.3.3 Infraestrutura

O forte crescimento econômico da 
Índia e a expansão do setor impul-
sionaram a necessidade de uma 
melhoria	significativa	no	setor	de	
infraestrutura.  O investimento em 
infraestrutura	deverá	aumentar	para	
8,37% do PIB no último ano do 11º 
Plano de Cinco Anos (2007 -2012) 
do governo, e deve atingir 10 % do 
PIB no 12º Plano de Cinco Anos 
(2012 -2017).  Os gastos da Índia 
em infraestrutura devem chegar pró-
ximos de US$ 1 trilhão de 2012-17.

O governo deu um impulso ao setor 
nos últimos anos ao abrir o setor a 
participantes privados, liberalizar as 
normas de investimento estrangeiro, 
introduzir	isenções	fiscais,	parcerias	
público-privadas e desenvolver pro-
jetos, tais como o National Highway 
Development Project (NHDP) e Natio-

nal Maritime Development Program 
(NMDP).

Rodovias, Aeroportos, Navegação e Ferrovias 

foram cobertos na Seção 1.

Imóveis 
O	setor	imobiliário	na	Índia	está	no	
caminho do crescimento.  O desen-
volvimento	do	mercado	imobiliário	
abrange o crescimento nas esferas 
comercial e residencial e registrou 
fluxos	de	investimento	estrangeiro	
direto de mais de US$ 8,3 bilhões 
entre 2000 e 2010.

De acordo com um relatório da 
Jones Lang LaSalle (JLL), cerca de 
US$ 15,8 bilhões foram investidos 
de	2006	até	hoje	em	vários	tipos	de	
ativos	no	setor	imobiliário	no	país.		
Durante 2011, as PEs investiram 
US$ 320 milhões em imóveis comer-
ciais, US$ 65 milhões em imóveis 
de uso misto, US$ 44 milhões em 
imóveis residenciais, US$ 190 
milhões em SEZs e US$ 122 milhões 
em projetos municipais.

A	rápida	urbanização,	o	crescimento	
da classe média, o aumento dos 
turistas internacionais, o aumento do 
número de empresas e a transição 
de empresas de TI-BPO para cidades 
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nível II e nível III1  aumentaram a 
demanda por imóveis comerciais e 
de hospitalidade. 

Com o aumento das famílias e uma 
mudança na preferência de moradia 
com a maioria dos jovens emprega-
dos preferindo ter uma casa em uma 
etapa	mais	inicial	do	ciclo	de	vida,	há	
uma maior demanda por residências 
a	preços	acessíveis,	com	vários	par-
ticipantes privados lançando projetos 
neste segmento.

2.3.4. Energia

A Índia possui a quinta maior ca-
pacidade de geração de energia 
do mundo, com uma capacidade 
instalada de 152 GW em 2010, que 
é cerca de 4% da geração de energia 
global.  Os quatro principais países, 
EUA, Japão, China e Rússia juntos 
consomem cerca de 49% do total da 
energia gerada no mundo.

O aumento da atividade econômica 
e crescimento da população levaram 
ao aumento na demanda por carvão 
e petróleo bruto, com a Índia sendo 
o terceiro e quarto maior consumi-

1 Cidades Nível II e Nível III são aquelas com população 
entre 0,5 e 1 milhão e 0,1 a 0,5 milhão de habitantes, 
respectivamente

dor do mundo desses respectivos 
segmentos. 

A	Índia	está	bem	posicionada,	com	
algumas	fontes	de	energia	renovável	
e	não	renovável,	mas	é	deficiente	em	
reservas de óleo e petróleo.  Entre 
as	fontes	não	renováveis	de	energia,	
a Índia possui um alto consumo de 
carvão,	petróleo	e	gás	natural.

O	déficit	na	disponibilidade	de	ener-
gia	na	Índia	é	um	entrave	significa-
tivo para o desenvolvimento harmo-
nioso da economia.  Nesse contexto, 
preencher a lacuna na oferta e na 
demanda tornou-se fundamental e o 
Governo indiano estabeleceu metas 
de 11º plano para a expansão signi-
ficativa	do	setor	de	energia.		Visando	
disponibilizar mais de 1.000 unida-
des de eletricidade per capita até o 
ano de 2012, estima-se que a adição 
de capacidade baseada na necessi-
dade de mais de 100.000 MW seria 
necessária.		Isso	resultou	em	planos	
de adição maciça sendo propostos 
nos subsetores de Geração, Trans-
missão e Distribuição.

Petróleo	e	gás
O	setor	de	petróleo	e	gás	indiano	tem	
uma importância estratégica na eco-
nomia, uma vez que atende cerca de 
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42%	da	demanda	de	energia	primária	
do país e contribui com mais de 15% 
para o Produto Interno Bruto (PIB). 

A Índia é a quarta maior consumi-
dora de petróleo do mundo e as 
reservas de petróleo internas aten-
dem 25% da demanda de petróleo 
doméstica do país.  Em 2009, o total 
de reservas de petróleo comprova-
das da Índia era de 775 milhões de 
toneladas métricas, enquanto as re-
servas	de	gás	eram	de	1.074	bilhão	
de metros cúbicos. 

O valor total das importações de 
produtos	de	petróleo	e	de	gás	em	
2009-2010 foi estimado em US$ 
86,63 bilhões, respondendo por 
cerca de 25% do total das importa-
ções, que tiveram um efeito adverso 
em	seu	déficit	em	conta	corrente.		A	
exportação de produtos de petróleo 
foi estimada em US$ 30,53 bilhões.

Os	campos	de	petróleo	e	de	gás	
natural estão localizados no mar 
de Mumbai High, Bacia de Krishna 
Godavari e no Delta de Cauvery, e 
em terra, principalmente nos estados 
de Assam, Gujarat e Rajasthan. 

Energia térmica
O carvão é o maior insumo nas 

usinas térmicas.  De acordo com a 
autoridade central de energia elétrica, 
em 2010 a Índia atendeu 65% das 
suas necessidades energéticas do-
mésticas utilizando usinas termelé-
tricas movidas a carvão. Entre 2011 
e	2016,	a	Índia	deverá	adicionar	108	
usinas termelétricas, acrescentan-
do uma capacidade de 114 GW de 
energia, atraindo investimentos de 
cerca de US$ 127 bilhões.  A Índia é 
o terceiro maior produtor de carvão, 
mas a qualidade do carvão é um 
impedimento e o país o importa.

Energia	renovável
A	energia	renovável	é	a	energia	
proveniente de recursos naturais, 
como a luz solar, vento, chuva, 
marés e energia geotérmica, que são 
renováveis	e	reabastecidas	natural-
mente.  Em 2011, o setor de energia 
renovável	representava	10%	(14,8	
GW) da capacidade total de geração 
instalada de energia na Índia.

2.3.5. Mineração

O setor de mineração e pedreiras 
contribuiu com cerca de 2% do PIB 
em 2010.  Espera-se que o setor 
registre um crescimento anual médio 
composto de 6,2% em termos reais 
de 2011 a 2015 e atinja US$ 85 
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bilhões	no	final	do	período.

A	Índia	está	entre	as	cinco	maio-
res nações pelas suas reservas 
de carvão e minério de ferro.  As 
reservas de minério de ferro estão 
estimadas em cerca de 23 bilhões 
de toneladas e representam 6% das 
reservas mundiais, enquanto as 
reservas de carvão estão em cerca 
de 255 bilhões de toneladas.  A Índia 
é o terceiro maior produtor mundial 
de carvão, quarto maior produtor 
de minério de ferro e quinto maior 
produtor de bauxita.  A Índia também 
detém uma posição de liderança 
global em Mica (No. 1), barita (No. 
2), cromita (No. 4), caulim (No. 4) e 
manganês (No. 7)

* De acordo com o escopo, cobrimos as seções 
mais importantes do setor Industrial.

 
3. Planejamento econômico

O Ministério das Finanças (http://
finmin.nic.in/)	e	a	Comissão	de	
Planejamento da Índia (http://plan-
ningcommission.nic.in/) são as 
principais agências de planejamento 
econômico do país.

Ministério das Finanças

Chefiado	pelo	Ministro	das	Finanças	
da	Índia,	é	responsável	pelo	pla-
nejamento econômico, tributação, 
legislação	financeira,	instituições	
financeiras,	mercados	de	capitais,	
finanças	centrais	e	estaduais,	e	
Orçamento da União.  Dos seus 
cinco principais departamentos, o 
departamento de Assuntos Econômi-
cos	do	ministério	é	responsável	pela	
formulação e acompanhamento das 
políticas macroeconômicas, incluin-
do	questões	relativas	à	política	fiscal	
e	finanças	públicas,	inflação,	gestão	
da dívida pública e o funcionamento 
do Mercado de Capitais, incluindo 
Bolsas de Valores.  Ele também é 
responsável	pelo	acompanhamento	
e captação de recursos externos, 
empréstimos soberanos no exterior, 
investimentos estrangeiros e moni-
toramento de recursos em moeda 
estrangeira, incluindo a balança de 
pagamentos.

O Ministério das Finanças trabalha em 
estreita colaboração com a Comissão 
de Planejamento da Índia e o orça-
mento anual foca os setores prio-
ritários,	regulamentação	e	políticas	
legislativas.
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Comissão de Planejamento da Índia

Responsável	pelo	estabelecimento	de	
uma visão estratégica de longo prazo 
do futuro e decisões sobre as priori-
dades econômicas da nação.  Esta-
belece as metas setoriais e fornece 
estímulo promocional para a econo-
mia crescer na direção desejada. 

A agência faz isso por meio do desen-
volvimento, execução e monitoramen-
to de seus planos de cinco anos.  O 
10o terminou em 2007 e o 11o plano 
de	2007-12	está	em	andamento.

Destaques do 11o Plano

O décimo primeiro plano possui os 
seguintes objetivos chave:

•	Renda e pobreza 
– Acelerar o crescimento do PIB de 
8% para 10% e, em seguida, mantê-lo 
em 10% no 12o	Plano,	a	fim	de	dobrar	
a renda per capita até 2016-17.
– Aumentar a taxa de crescimento do 
PIB agrícola para 4% ao ano.
– Criar 70 milhões de novas oportuni-
dades de trabalho.
– Reduzir o subemprego para níveis 
inferiores a 5%.

•	 Indústria
– Eliminação progressiva das restri-
ções quantitativas juntamente com a 
redução	tributária.
– Foco na eliminação de barreiras 
de saída e melhorar o ambiente de 
negócios.

•	 Energia
– Programa de adição de capacidade 
de 78.700 MW, três vezes e meia 
maior do que o 10o plano.

•	 Iniciativas como projetos de 
energia ultra mega merchant power 
plants (UMPPs), e usinas elétricas 
cativas também foram lançadas. Os 
UMPPs são projetos muito grandes, 
com cerca de 4.000 MW cada, cada 
um deles envolvendo um investimen-
to estimado de cerca de Rs. 16,000 
crore (US$ 3,45 bilhões).

•	 Infraestrutura
– O esquema Bharat Nirman visa a 
proporcionar	conectividade	rodoviá-
ria permanente para todas as mora-
dias.
– Foco no desenvolvimento de 
projetos de corredores dedicados de 
frete com um investimento estimado 
de INR 280.000 milhões (US$ 6,04 
bilhões).
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– Dois estaleiros internacionais de 
tamanho na Costa Leste/Oeste da 
Índia.
– Conexão elétrica para todas as 
aldeias e energia 24 horas por dia.
– Conexão de cada aldeia por telefo-
ne e fornecer conectividade de banda 
larga para todas as aldeias até 2012.
– Fornecimento de terras para todos 
até 2012 e aceleração do ritmo da 
construção de casas para os pobres 
em	áreas	rurais	para	cobrir	todos	os	
pobres até 2016-17.

•	 Serviços 
– Turismo: Meta de 10,25 milhões de 
chegadas de turistas internacionais 
até 2011, juntamente com a criação 
de 200.000 quartos de hotel em todo 
o país.
– TI-ITeS: Meta de US$ 86 bilhões 
exportações de TI-ITes até 2012.
 
4. Moeda e finanças

4.1. Moeda

A	moeda	oficial	da	República	da	
Índia é chamada de rúpia indiana 
(código: INR).  Ela é dividida em 100 
partes iguais, denominadas paisa. 
Os bancos emitem cédulas em 
denominações de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 

100, 500 e 1000 rúpias. Números 
superiores a centenas de milhares 
são comumente contados como 
Lakh (1/10o de um milhão) e crore 
(10 milhões). 

Em 2010, a Índia ingressou em um 
seleto grupo de países que possui 
um símbolo para sua moeda local. 
O símbolo (abaixo) faz uma alusão à 
bandeira tricolor indiana e o sinal de 
igualdade demonstra a intenção de 
reduzir a disparidade econômica. O 
desenvolvimento do símbolo mostra 
uma maior participação da Índia no 
comércio mundial e maior importân-
cia como uma potência econômica.
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4.2. Balança de pagamentos e reservas internacionais

4.2.1. Balança de pagamentos

Os dois componentes da Balança de Pagamentos da Índia incluem a Conta 
Corrente e Conta de Capital. A conta corrente inclui o saldo comercial e o de 
serviços	para	o	ano	fiscal	bem	como	as	receitas	e	despesas	provenientes	
do estrangeiro. A conta de capital abrange o investimento estrangeiro (IDE e 
carteira de investimentos) e outra assistência externa para o país.

2007-08 2008-09 2009-10

A Saldo comercial

Exportações (fob) 166.162 189.001 182.235

Importações (fob) -257.629 -308.251 -300.609

B Saldo de serviços

Recebimentos -47.600 -56.500 -53.900

Pagamentos 86.453 110.148 89.626

C Renda (líquida) -5.068 -7.110 -8.040

D Transferências 41.945 44.798 52.305

E Transações correntes 
(líquidas) (A+B+C+D)

-15.737 -27.914 -38.383

F Conta de capital (líquida) 52.412 5.072 15.343

G Conta financeira

Investimento direto 15.893 19.816 18.771

Carteira de investimentos 27.433 -14.031 32.396

Outros investimentos 10.847 -4.090 -13.113

H Erros e omissões 1.316 1.067 -1.573

Saldo (E+F+G+H) 92.164 -20.080 13.441

Superávit	(+)/	Déficit	(-)
Comércio bilateral da Índia com o Brasil RBI, EIU currency: Milhões de US$



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 45

Como Exportar ÍNDIA

Conta corrente

O saldo em conta corrente da Índia 
está	mostrando	uma	tendência	
negativa visto que:

-	O	aumento	das	importações	está	
em	um	ritmo	mais	rápido	do	que	
o correspondente aumento das 
exportações, causando um forte 
déficit	comercial.	O	maior	produto	
de importação da Índia é o petróleo 
bruto, principal produto exportado 
pelo Brasil para o país, que é ne-
cessário	para	alimentar	a	economia	
e	seu	valor	deverá	aumentar	nos	
próximos anos.

-	A	seção	de	“invisíveis”	está	
crescendo positivamente e inclui 
as transferências e as remessas de 
expatriados no exterior e as exporta-
ções de serviços, grande parte deles 
proveniente de softwares de TI.

Conta de capital

A	conta	de	capital	da	Índia	está	de-
monstrando uma tendência crescente 
(2009-10 a 2010 11) em função do:

- Aumento do investimento es-
trangeiro direto e da carteira de 
investimentos, o que demonstra a 

fé dos investidores internacionais no 
potencial de longo prazo e no futuro 
da economia indiana.

- Aumento da dívida de curto prazo e 
do crédito comercial, em função da 
injeção de liquidez pelos principais 
bancos centrais ao redor do mundo e 
da recuperação do apetite global pelo 
risco associada.

4.2.2. Reservas internacionais
Especifica-
ções

INR Crore Milhões 
de US$

% of 
total

(a) Ouro 1.11.940 25,349 8%

(b) SDRs 20,588 4,595 1%

(c) Posição 
das reservas 
no FMI

13,274 2,963 1%

(d) Ativos 
em moeda 
estrangeira 

12.73.750 284,319 90%

Total de
reservas

14.19.552 317,226 100%

Comércio bilateral da Índia com o Brasil FMI, 
International Financial Statistics (05 de agosto) 
/ 2011

De acordo com o FMI, a Índia ocupa 
a 7a posição entre todos os países 
no que tange às suas reservas inter-
nacionais. As reservas internacionais 
da Índia cresceram a uma taxa de  
32,1% de US$ 1.21 bilhão em 1991 
para atingir US$ 317,2 bilhões em 
agosto de 2011.
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As reservas internacionais cresceram 
nos últimos anos, exceto por um aba-
lo em 2008-09 durante a recessão, 
principalmente porque os investidores 
estrangeiros retiraram dinheiro da 
carteira de investimentos.

4.3. Finanças públicas

Afetação dos gastos

Os principais itens de despesa da 
Índia são os pagamentos de juros 
sobre empréstimos, os serviços de 
defesa, a agricultura, a indústria, os 
transportes e a energia. 

A Índia continua gastando pesa-
damente em serviços de defesa 
para modernizar suas forças, para 
combater o terrorismo de fronteira 
e para manter a segurança interna. 
As últimas três, incluindo agricultu-
ra, transportes e indústria, são os 
setores mais críticos para atingir o 
crescimento econômico do país e 
sustentar o ímpeto contínuo.

4.4. Sistema bancário
 
Comércio bilateral da Índia com o 
Brasil Crisil Research, RBI
De acordo com o RBI, o tamanho 
total	dos	ativos	do	setor	bancário	

aumentou mais de cinco vezes entre 
março de 2000 e março de 2010 
- de US$ 250 bilhões para mais de 
US$ 1,3 trilhão, a uma taxa de cres-
cimento de 18%.

Na última década, o setor testemu-
nhou desenvolvimento positivo, pois 
os formuladores de políticas que 
compõem o Reserve Bank of India 
(RBI), o Ministério das Finanças e 
as entidades do governo e as regu-
latórias	do	setor	financeiro	fizeram	
esforços para melhorar a regulamen-
tação.

O	setor	bancário	indiano	é	composto	
de	26	bancos	estatais,	além	de	vários	
privados, bem como participantes do 
setor de cooperativas. Ele também é 
caracterizado pela presença de um 
grande número de participantes - os 
10	maiores	bancos	foram	responsá-
veis	por	uma	participação	significativa	
de 57% do total de crédito em 31 de 
Março de 2011.

Durante os últimos cinco anos, 
enquanto a taxa anual de crescimento 
do crédito foi de 23%, a rentabilidade 
foi de cerca de 15%.
 
Principais fatores-chave:
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Estrutura	do	sistema	financeiro	na	Índia

- Globalização e liberalização da eco-
nomia indiana, um crescimento do 
PIB superior a 8,5% na última década 
e as projeções de um crescimento do 
PIB de 6%-8% nos próximos 20 anos.

-	Baixa	penetração	do	sistema	bancário	
no	país.	A	infraestrutura	bancária	ainda	
não atingiu as profundezas do país. 
Apenas 300.000 das mais de 700.000 
aldeias são cobertas atualmente pelas 

redes	bancárias	presentes.

- No lado do consumo, uma popu-
lação extremamente jovem da Índia, 
com uma idade média de 26 anos, 
alimentará	o	consumo	de	produ-
tos	bancários	conforme	comece	a	
trabalhar. A força de trabalho da Índia 
vai crescer a uma taxa maior que o 
crescimento da população e, portan-
to, a relação da população em idade 
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ativa	sobre	a	população	total	estará	
em	ascensão	e	será	mais	urbana,	rica	
e	educada.	Isso	resultará			num	maior	
fluxo	de	poupança	para	o	sistema	
bancário.
-	O	crédito	ao	consumidor	deverá	
impulsionar o crescimento futuro 
do setor. Além disso, o empréstimo 
hipotecário	da	Índia	e	os	negócios	de	
administração de riquezas deverão 
crescer 10 vezes até 2020.

Principais bancos em operação na Índia

Bancos do setor público Bancos privados Bancos estrangeiros

State Bank of India Axis Bank The Royal Bank of Scotland

Punjab National Bank Bank of Rajasthan Abu Dhabi Commercial Bank 

Bank of Baroda Kotak Mahindra Bank
American Express Banking 
Corporation 

Bank of India City Union Bank Antwerp Diamond Bank

Bank of Maharashtra Development Credit Bank Mizuho Corporate Bank

Canara Bank Dhanalakshmi Bank Bank International Indonesia 

Central Bank of India Yes Bank Bank of America 

Corporation Bank HDFC Bank BNP Paribas

Dena Bank ICICI Bank Deutsche Bank

IDBI Bank Ltd IndusInd Bank Bank of Nova Scotia 

Oriental Bank of 
Commerce

ING Vysya Bank Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ 

Vijaya Bank Jammu & Kashmir Bank Barclays Bank 

Foto: iStockphoto/Thinkstock.
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1. Evolução recente: considerações 
gerais

1.1. Participação da Índia no comércio 
global

Em 2010, a Índia estava entre os 
10 maiores países em termos de 
comércio e representava cerca de 
2% do comércio global de bens e 
serviços. O comércio exterior no 
país é regulamentado pelo Foreign 
Trade Act de 1992. O Ministério do 
Comércio e Indústria é o principal 
órgão	responsável	pela	promoção	e	
regulamentação do comércio exterior 
na Índia.

1.1.1. Política de Comércio Exterior 
(FTP)

A Política de Comércio Exterior da 
Índia abrange políticas relacionadas 
a	incentivos	fiscais,	procedimentos	
de racionalização, mudanças institu-
cionais	e	diversificação	do	seu	mer-
cado de exportação. A última FTP de 
2009-14 enfatiza os setores chave, 
incluindo agricultura, artesanato, 
couro, pedras preciosas e jóias, 
produtos marinhos, crochê, produtos 
eletrônicos, hardware de TI, artigos 

III - COMÉRCIO EXTERIOR GERAL

esportivos e brinquedos. A política 
também foca na expansão para 
novos mercados na África, Oceania, 
América Latina e partes da Ásia. 

Metas da FTP de 2009-14:
- Crescimento das exportações de 
15% a.a. até o exercício de 2011 
para atingir exportações na ordem de 
US$ 200 bilhões até 2011.
- Crescimento das exportações de 
25% a.a. entre o EX12 e EX14.
- Duplicação da participação da Índia 
no comércio mundial até 2020.

1.1.2. Evolução das exportações, im-
portações e saldo comercial

O	comércio	total	da	Índia	deverá	
ultrapassar os US$ 700 bilhões em 
2011. Ele vem crescendo a uma taxa 
de 20% de US$ 103 bilhões para 
US$ 723 bilhões entre 2000 e 2011. 
Segundo a Organização Mundial do 
Comércio, a Índia foi o 11o maior 
importador e 18o maior exportador 
em 2010. 

As exportações da Índia cresceram a 
uma taxa de crescimento de 19% en-
tre 2000 e 2011 e devem atingir US$ 
280 bilhões em 2011. As importa-
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ções da Índia cresceram a uma taxa 
de 20% entre 2000 e 2011 e devem 
atingir US$ 443 bilhões em 2011.

O crescimento da economia indiana 
nas últimas duas décadas, a maior 
globalização, a liberalização e a 
redução de tarifas protecionistas de 
350% em 1991 para 10% em 2010 
são os principais impulsionadores do 
crescimento do comércio da Índia. 
O governo é proativo e desenvolveu 
zonas Econômicas e Comerciais 
Especiais, oferecendo isenções 
fiscais	e	convidando	empresas	
internacionais a fazer da Índia a sua 
base de produção e exportação. Os 
baixos	salários	e	os	custos	pessoais,	
a disponibilidade de força de trabalho 
e	as	políticas	flexíveis	de	investimen-
to estrangeiro direto estão atraindo a 
atenção de empresas multinacionais 
que estão ampliando suas operações 
na Índia.

2. Direção

A	Índia	está	tentando	expandir	seu	
mercado e aumentar a penetração 
comercial em novos mercados como 
os países sul-americanos e africa-
nos.	O	país	está	tentando	estabele-
cer relações comerciais bilaterais e 

acordos comerciais regionais com 
diversas novas nações, ajudando a 
Índia a obter tarifas preferenciais e 
permitindo uma maior cooperação 
econômica. 

A	Índia	também	está	olhando	além	
da exportação de produtos tradicio-
nais	como	a	juta,	açúcar,	café	e	chá	
e complementando-a com produtos 
de valor agregado de margem eleva-
da	como	equipamentos,	máquinas,	
automóveis, produtos de petróleo e 
jóias. 

Exportações

A Índia possui relações comerciais 
com todos os principais blocos 
comerciais	e	regiões	geográficas	
do mundo. A participação da Ásia e 
região da ASEAN (que compreende 
o Sul da Ásia, Leste da Ásia, Orien-
te Médio e países do Golfo) foi de 
51,4% do total das exportações da 
Índia (média de 2007-2010). A par-
ticipação da Europa e América nas 
exportações da Índia foi de 23,8% e 
16,5%, respectivamente - os países 
da UE (27) representam 22,3%. Du-
rante o período, os EUA (12%) foi o 
destino de exportação mais impor-
tante, seguido pelos Emirados Ára-
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bes Unidos (10,8%), China (5,1%), 
Cingapura (4,7%), Holanda (3,7%), 
Hong Kong (3,7%), Reino Unido (3,6 
%),	Alemanha	(3,4%),	Arábia	Saudita	
(3%),	Bélgica	(2,	6%)	e	Itália	(2,2%).

Importações

A Ásia e nações da ASEAN respon-
deram por 61,7% do total das impor-
tações da Índia durante o período, 
seguidas pela Europa (18,7%) e EUA 
(10,1%). Entre os países individuais, 
a maior participação foi a da China 
(10,7	%),	seguida	pela	Arábia	Saudi-
ta (7,1%), Emirados Árabes Unidos 
(6,4%) e EUA (6%), Irã (4,3%), Suíça 
(4,2%), Alemanha (3,6%), Kuwait 
(3,4%), Nigéria (3,2%) e Iraque 
(2,8%).

3. Composição

3.1. Importações

A lista dos principais itens de impor-
tação da Índia inclui produtos deri-
vados de petróleo, ouro, ferro e aço, 
máquinas	elétricas	e	eletrônicas,	
produtos químicos, carvão, coque, 
equipamentos de transporte, etc. Os 
produtos de petróleo, ouro e pedras 
preciosas representaram mais de 

50% do total de importações da Índia 
em 2010-11. 

Algumas das principais tendências 
nas importações da Índia foram:

- Aumento das importações de 
bens de capital, know-how técnico 
e matérias-primas para atender à 
necessidade da industrialização;
- Aumento das importações de 
produtos derivados de petróleo para 
atender à demanda industrial e de 
consumo. Isso também se deve em 
parte	porque	a	Índia	é	deficiente	em	
fontes naturais de energia e depende 
em grande parte das importações 
de combustível para impulsionar sua 
economia;
- A liberalização das políticas econô-
micas resultou no aumento das im-
portações de matérias-primas, como 
pedras preciosas, gemas e jóias. A 
Índia agrega valor a esses produtos 
e, posteriormente, exporta-os;
- Diminuição na participação das 
importações de grãos e bens de 
consumo em função do crescimento 
da produção da agricultura indiana 
e crescimento das unidades indus-
triais que fabricam bens de consumo 
duráveis	no	país;
- Os indianos são um dos maiores 
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consumidores de ouro e sua parti-
cipação nas importações continua 
subindo.

3.2. Exportações 

A maioria das mercadorias pode ser 
livremente exportada da Índia, exceto 
por um pequeno número de itens 
proibidos. As principais exportações 
indianas incluem gemas e jóias, 
produtos derivados de petróleo, 
produtos agrícolas, equipamentos de 
transporte,	máquinas,	medicamentos	
e produtos farmacêuticos. O país 
responde por aproximadamente 3,7% 
da exportação mundial de serviços 
comerciais. 

O padrão de exportações da Índia 
mudou ao longo dos anos. Atual-
mente:

- Houve uma grande expansão nas 
exportações de bens de engenha-
ria, particularmente para o Oriente 
Médio,	que	são	necessários	para	
projetos de infraestrutura tais como 
estradas, ferrovias, telecomunica-
ções, etc;
- A Índia é um país exportador de 
pedras preciosas acabadas e de 
produtos derivados de petróleo;

- A Índia é um dos maiores produto-
res e exportadores de medicamentos 
farmacêuticos genéricos; 
- Commodities agrícolas produzidas 
em excesso fazem parte das expor-
tações;
- A Índia também é um dos maiores 
exportadores mundiais de tecno-
logia da informação e serviços de 
software.
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1. Comércio bilateral

Nos últimos anos, as relações entre 
Brasil e Índia cresceram e a coopera-
ção entre os dois países foi ampliada 
para	áreas	distintas,	como	ciência	e	
tecnologia, produtos farmacêuticos 
e espaço. 

O comércio Índia - Brasil cresceu 
três vezes de 2005 a 2010, atingindo 
cerca de US$ 7,5 bilhões. O comér-
cio bilateral deve ultrapassar a marca 
de US$ 10 bilhões em 2012.

Durante a visita do Presidente Luís 
Inácio	Lula	da	Silva	à	Índia	em	4	de	
junho de 2007, foi criado o Fórum de 
CEOs em substituição ao Conselho 
Comercial Indo-Brasileiro. OS países 
também assinaram um Acordo de 
Serviços Aéreos para ter vôos dire-
tos	entre	as	duas	nações	e	identifi-
caram	os	setores	prioritários,	como	
energia, petróleo, turismo, produtos 
farmacêuticos, manufatura de valor 
agregado, mineração e agro-proces-
samento.

Outras iniciativas

Índia e Brasil criaram um Mecanismo 

IV - RELAÇÕES ECONÔMICAS ENTRE BRASIL E ÍNDIA

de Monitoramento Comercial (TMM) 
bilateral para consultas periódicas.

A Índia assinou um acordo marco 
com o MERCOSUL em junho de 
2003. O acordo comercial (PTA, 
sigla em inglês) Índia-Mercosul 
entrou em vigor em 1º de junho de 
2009, sob o qual 450 itens de cada 
lado terão reduções de tributos adu-
aneiros de 10% a 100%. Esforços 
estão em andamento para ampliar 
e aprofundar o PTA Índia-Mercosul 
e	vinculá-lo,	sob	o	IBAS	e	SACU.	A	
Câmara de Comércio Índia-Brasil, 
estabelecida em São Paulo desde 
2006, trabalha em estreita colabora-
ção com a Embaixada/Consulado.

Investimentos bilaterais

Investimentos bilaterais entre a Índia 
e o Brasil vêm sendo realizados. 
Enquanto as empresas brasileiras in-
vestiram nos setores de automóveis, 
TI, mineração, energia, bicombustí-
veis e calçados na Índia, as empre-
sas indianas investiram em setores 
como TI, produtos farmacêuticos, 
energia, agronegócio, mineração, 
engenharia e automóveis.

O principal investimento brasileiro 
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na Índia é a joint venture entre a Tata 
Motors da Índia e a Marcopolo do 
Brasil, que tem uma instalação perto 
de Bangalore.

Uma delegação do Brasil visitou o 
estado indiano de Gujarat em 2011 
para explorar as possibilidades de 
joint ventures com as empresas lo-
cais em setores como equipamentos 
agrícolas, produtos têxteis, petróleo e 
gás	e	produtos	farmacêuticos.
Muitas companhias indianas como 
Tata Consultancy Services, Wipro, 
Ranbaxy e Laboratórios Dr. Reddy 
estabeleceram escritórios e têm 
operações no Brasil.

2. Composição do comércio bilateral

Os principais produtos exportados 
pelo Brasil para a Índia são produtos 
de petróleo, minérios de cobre, óleo 
de soja e açúcar. O valor das expor-
tações desses produtos foi de US$ 
2,40 bilhões em 2011.

O valor dessas exportações continua 
aumentando, uma vez que a Índia é 
deficiente	em	suas	reservas	de	pe-
tróleo. A Índia também é um grande 
importador de óleos vegetais e açú-
car por causa dos diferentes níveis 
de produção e requisitos impostos 
por uma grande base populacional.
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Os principais produtos importados 
da Índia pelo Brasil são o diesel, 
coque	de	hulha,	lignito	ou	turfa,	fios	
de poliéster e polipropileno. O valor 
da importação desses produtos foi 
de US$ 4,07 bilhões em 20111. 

Áreas potenciais de cooperação

Há	uma	cooperação	contínua	entre	
os dois países no comércio e inves-
timento,	petróleo	e	gás,	automóveis,	
TI, produtos farmacêuticos, bens de 
engenharia, bicombustíveis, agricul-
tura	e	áreas	afins	(a	maior	parte	do	
gado bovino brasileiro é de origem 
indiana e o Brasil importa embriões 
frescos da Índia para rejuvenescer 
a sua raça bovina) e setores agro-
-alimentares que poderão ser desen-
volver ainda mais.

Acordos bilaterais importantes

Uma série de acordos bilaterais/me-
morandos de entendimento (MOUs) 
foram assinados, incluindo o Tratado 
de Extradição, Cooperação no Turis-
mo, Espaço, S&T, Serviços Aéreos, 
Petróleo	e	Gás	Natural,	Co-produção	
Audio-Visual, Intercâmbios Acadêmi-
cos, Infraestrutura, Combate à Fome 

1 De acordo com os dados da SECEX

e Pobreza, Defesa Civil e Assistência 
Humanitária,	Agricultura	e	Setores	
Afins,	Proteção	Fitossanitária	e	As-
sentamentos Humanos.
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O templo Bahai.
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1. Sistema tarifário

1.1. Território aduaneiro

O território aduaneiro da Índia estende-
-se por terra, mar e ar sobre o território 
continental e mar. A zona econômica 
exclusiva da Índia estende-se até 200 
milhas	náuticas	do	território	continental	
da	Índia,	enquanto	as	águas	sob	con-
trole aduaneiro (ou seja, a jurisdição 
territorial) estão limitadas a 24 milhas 
náuticas	da	terra.	

1.2. Classificação das mercadorias

A	classificação	das	mercadorias	
importadas/exportadas é regida 
pelo Customs Tariff Act de 1975 que 
contém duas partes: A primeira parte 
especifica	a	nomenclatura	que	está	
baseada no Sistema Harmonizado de 
Designação	e	Codificação	de	Merca-
dorias, geralmente chamado de “Sis-
tema Harmonizado de Nomenclatura” 
(HS), desenvolvido pela Organização 
Mundial das Alfândegas (WCO). A 
segunda parte contém a descrição 
dos bens passíveis de pagamento 
de tributos de exportação. Uma vez 
que no referido documento também 
se	especificam	as	alíquotas	dos	

V - ACESSO AO MERCADO

tributos aduaneiros (tarifa), também 
é	chamada	de	“Tarifa	Alfandegária	
Indiana” ou “Pauta Aduaneira”.

A Pauta Aduaneira indiana possui 21 
seções e 98 capítulos (em vez do 
padrão de 97 capítulos). O Capítulo 
98	cobre	importações	específicas,	
como a importação de plantas/
projetos, bagagem de passageiros, 
etc. Na Pauta Aduaneira, as merca-
dorias/produtos são dispostos em 
um	padrão	fixo	com	as	alíquotas	dos	
tributos	aduaneiros	especificadas	
em relação a cada um deles. Os 
produtos são dispostos em ordem 
de complexidade de tipos de produ-
tos, começando o Capítulo 1 com 
produtos naturais e continuando para 
formas	complexas	de	máquinas,	etc.	
no Capítulo 84 em diante.

O HS fornece os códigos de mer-
cadorias/produtos e uma descrição 
de até 4 dígitos (Título) e 6 dígitos 
(Subtítulo), e os países membro da 
WCO estão autorizados a estender 
os códigos para qualquer nível, 
desde que nada mude nos níveis de 
4 ou de 6 dígitos. 

A	Índia	desenvolveu	uma	classifi-
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cação de oito dígitos para indicar 
códigos	estatísticos	específicos	para	
produtos da Índia e também para 
monitorar os volumes de comércio.

Uma vez que as tarifas fazem par-
te do Customs Tariff Act de 1975, 
alterações nas mesmas são realiza-
das pelo Parlamento, geralmente no 
Orçamento Anual da Índia.

1.3. Estrutura tarifária 

As alíquotas dos tributos aduanei-
ros constantes da Pauta Aduaneira 
Indiana contém, para cada item, as 
alíquotas das Nações Mais Favo-
recidas (MFN, sigla em inglês) que 
são	aplicáveis	à	importação	de	bens	
de qualquer país do mundo. No 
entanto, as isenções/reduções são 
estendidas	aos	bens	especificados	
como produtos acabados, promoção 
setorial, compromissos vinculativos 
no âmbito da OMC (por exemplo, 
Acordo de Tecnologia da Informa-
ção), Acordos de Livre Comércio 
(TLC)	firmado	com	outros	países	
(Acordo de Comércio Preferencial, 
por exemplo, com o MERCOSUL, 
que inclui o Brasil como um país 
membro), etc. 

Exceto pelas situações mencionadas 
acima, a isenção/redução de tributos 
aduaneiros também são concedidas 
pelo governo indiano para estimular 
as exportações. O governo indiano 
publicou	vários	regimes	de	incentivo	
à exportação em que os exporta-
dores têm direito a isenção total 
(benefício aduaneiro) em forma de 
concessão/reembolso do tributo 
aduaneiro sobre os produtos impor-
tados utilizados para a fabricação 
de produtos para exportação. Uma 
visão geral desses regimes é forneci-
da abaixo:

•	Regimes	de	autorização	prévia	e	
autorização de importações isentas 
de tributos aduaneiros (duty free) 
- Importação de matérias-primas e 
produtos de consumo sem o paga-
mento de tributos aduaneiros permi-
tida com a obrigação de exportar as 
quantidades	especificadas	de	produ-
tos manufaturados.
  
•	Regime	de	Promoção	de	Expor-
tações de Bens de Capital - Im-
portação de bens de capital sem o 
pagamento de tributos aduaneiros 
permitida com a obrigação de expor-
tar	as	quantidades	especificadas	de	
produtos manufaturados. 
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•	Regime	de	Unidades	Orientadas	
para a Exportação/Parque Tecnoló-
gico de Software - Importação de 
matérias-primas, bens de capital, 
produtos de consumo, equipamentos 
de escritório, geradores a diesel, 
elevadores etc., sem pagamento 
de tributos aduaneiros sujeita ao 
cumprimento das condições especi-
ficadas.	Os	exportadores	de	serviços	
também podem desfrutar de benefí-
cios com base nesse regime.

•	Regime	de	Zona	Econômica	
Especial (ZEE) - ZEEs são territórios 
isentos do pagamento de tributos 
aduaneiros que estão autorizados a 
importar materiais de construção, 
matérias-primas, bens de capital, 
produtos de consumo, equipamen-
tos de escritório, geradores a diesel 
e todos os outros tipos 
de mercadorias sem o 
pagamento de tributos 
aduaneiros sujeito ao cum-
primento das condições 
especificadas.	

Os exportadores de 
serviços e comerciantes 
também têm direito a be-
nefícios com base nesse 
regime.

A aquisição local de produtos su-
jeitos a alguns dos regimes citados 
acima também é permitida sem 
pagamento de tributos locais. 
O governo da Índia também celebrou 
diversos FTAs bilaterais/multilaterais, 
Acordo de Cooperação Econômica 
Abrangente (CECA), Acordo de Co-
mércio Preferencial (PTA) e Acordo 
de Parceria Econômica Abrangente 
(CEPA) com diferentes países. Sob 
os acordos supramencionados, o 
Governo da Índia ampliou a isenção 
total/parcial de tributos aduaneiros 
na	importação	dos	bens	especifica-
dos do(s) país(es) contratantes.

Foto: Creatas/Thinkstock.
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A lista de acordos operacionais é apresentada abaixo:

Natureza do acordo País(es)
Ano de 
implementação

GSTP
Brasil,	Argentina,	Chile,	Iugoslávia,	Peru,	
Angola, etc. (Total de 47 países)

1989

FTA Sri Lanka 2000

PTA (Acordo SAARC) Bangladesh, Butão, Maldivas e Nepal 1995

PTA Afeganistão 2003

FTA Tailândia 2004

Acordo de Comércio 
Ásia-Pacífico	(Acordo	de	
Bangkok)

Bangladesh, China, Coréia e Sri Lanka 2005

CECA Cingapura 2005

FTA (SAFTA)
Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka, Butão, 
Nepal, Maldivas

2005

PTA Chile 2005

PTA (Acordo do Mercosul) Países do MERCOSUL 2009

PTA

Malásia,	Cingapura,	Tailândia,	Vietnã,	
Mianmar, Indonésia, Brunei Darussalam, 
República	Democrática	Popular	do	Laos	e	
Camboja

2010

PTA Coréia do Sul 2010

CEPA Japão 2011

PTA Malásia 2011

Além	disso,	a	Índia	está	em	fase	avançada	de	finalização	de	acordos	comer-
ciais	com	a	União	Européia,	Canadá,	Austrália,	Nova	Zelândia,	etc.	
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1.4. Base de cálculo (CIF / C & F / 
FAS, “preço mínimo”, etc.) e alíquotas 
(“ad valorem”, específica ou mista)

Na	Índia,	o	tributo	aduaneiro	básico	
(BCD) é calculado com base no valor 
do CIF (custo, seguro e frete). No 
caso em que as mercadorias são 
importadas pelo valor FOB, este é 
convertido no valor do CIF adicio-
nando-se os valores efetivos do frete 
e seguro sempre que disponíveis. 
Caso os valores efetivos do frete e 
seguro não estejam disponíveis, o 
valor do CIF é calculado adotando-
-se 20% do valor FOB como frete e 
1.125% do valor FOB como o valor 
do seguro.

Para	o	cálculo	do	tributo	aduaneiro	
básico	(BCD),	as	autoridades	adua-
neiras adicionalmente cobram 1% de 
encargos relativos à carga e des-
carga sobre o valor CIF das merca-
dorias 1. Portanto, o valor obtido é 
denominado	“Valor	Tributável”	e	os	
tributos aduaneiros são calculados e 
pagos sobre esse valor por qualquer 
importador.  

1 Os encargos de carga e descarga de  1% na verdade 
não	precisam	ser	pagos	à	Autoridade	Alfandegária	e	
são	usados	somente	para	fins	e	cálculo	do	imposto	
aduaneiro.

A cobrança é feita em uma base ad 
valorem, modo predominante de 
tributação. Geralmente, o valor de 
transação declarado nas faturas de 
importação é aceito pelas autorida-
des aduaneiras para o pagamento 
dos tributos aduaneiros. No entanto, 
sob	circunstâncias	especificadas	
(por exemplo, o exportador e o im-
portador na Índia são partes relacio-
nadas ou o valor da transação decla-
rado pelo importador não é a única 
consideração para a importação, 
etc.), a valoração dos bens é realiza-
da pelas autoridades aduaneiras sob 
os termos das Regras de Avaliação 
Aduaneira (Determinação de Preços 
de Produtos Importados) de 2007 
(CVR, 2007) para determinar o valor 
justo de mercado dos bens / preço 
sob condições normais de merca-
do. Caso o preço declarado pelo 
importador não seja o valor justo de 
mercado ou o preço determinado 
sob condições normais de mercado, 
as autoridades aduaneiras realizarão 
nova determinação do valor para 
cobrança do tributo aduaneiro em 
conformidade com os princípios de 
estabelecidas nos termos da CVR 
de 2007. Os princípios da CVR de 
2007 são, essencialmente, a adoção 
do sistema de valoração baseado no 
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GATT (agora denominado Acordo de 
Avaliação da OMC) que é seguido 
internacionalmente.

O	tributo	aduaneiro	básico	(BCD)	
é cobrado com base em alíquo-
tas	específicas	para	determinados	
produtos, por exemplo, amêndoas, 
algodão	especificado	e	produtos	
têxteis. 

Via de regra, a alíquota do tributo 
aduaneiro	básico	(BCD)2  é 10% 
(7,5% sobre bens de capital). No 
entanto, certos produtos possuem 
alíquotas maiores, por exemplo:

•	Cigarros-30%
•	Automóveis	-60%
•	Legumes,	frutas,	leite	e	derivados,	
açúcar, etc. – 30%
•	Nozes	de	areca	-100%

1.5. Sistema Generalizado de Preferên-
cias (GSTP, sigla em inglês) e PTA com 
o MERCOSUL

GSTP

O GSTP existente entre países em 
desenvolvimento foi assinado em 

2	Refere-se	ao	componente	do	imposto	alfandegário	
básico	do	imposto	alfandegário	total.

13 de abril de 1988 em Belgrado. O 
GSTP entrou em vigor após um lon-
go processo de negociações durante 
a Reunião Ministerial do Grupo dos 
77 de 1976 a 1981.

O GSTP estabelece uma estrutura 
para o intercâmbio de concessões 
comerciais entre os membros do 
Grupo de 77 países (incluindo 
o Brasil). Ele estabelece regras, 
princípios e procedimentos para a 
condução das negociações e para a 
implementação dos resultados das 
negociações. A cobertura do GSTP 
estende-se a acordos na esfera das 
medidas	tarifárias,	para-tarifárias,	
não	tarifárias	e	de	comércio	direto,	
incluindo os contratos de médio e 
longo prazo e acordos setoriais. 

Com base no acordo de GSTP, o 
Governo da Índia estende descontos 
que vão de 10% a 30% do tributo3  
nos	30	itens	especificados	apresen-
tados na tabela 36 sujeitos ao cum-
primento da exigência das Regras de 
Origem.  

3 Os descontos estão limitados ao tributo aduaneiro 
básico,	que	é	um	dos	componentes	do	valor	do	tributo	
aduaneiro efetivo a pagar na importação de produtos na 
ìndia. Esse assunto é discutido na próxima seção.
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Nos termos das Regras de Origem 
baseadas no acordo de GSTP, o be-
nefício de redução de tributos adua-
neiros	está	disponível	se	os	produtos	
forem totalmente produzidos no país 
participante exportador ou o valor 
total adicionado no país participante 
exportador não for menor que 50% 
do	valor	FOB	com	o	processo	final	
de manufatura realizado nesse país.

Os produtos elegíveis para conces-
são	devem	possuir	um	Certificado	
de Origem no formato determinado 
emitido por uma autoridade desig-
nada pelo Governo do participante 
exportador.

PTA com o MERCOSUL

O PTA com países do MERCOSUL 
entrou em vigor em 1º de junho de 
2009. Com base no acordo, 450 
itens	especificados	como	ovelhas,	
peixes	ornamentais,	lã,	álcool,	óxido	
de manganês, óxido de ferro, coran-
tes	orgânicos	específicos,	resina	e	
ácidos	resínicos,	artigos	de	couro	
específicos,	vidros	e	artigos	de	vidro	
específicos,	bombas	para	líquidos,	
aspirador de pó e modems, etc., 
receberam um abatimento de um 
percentual	especificado	do	valor	do	

tributo aduaneiro4 desde que haja o 
cumprimento das Regras de Origem.

Nos termos das Regras de Origem 
com base no acordo do MERCOSUL, 
o benefício de redução de tributos 
aduaneiros	está	disponível	se	os	pro-
dutos forem totalmente produzidos no 
país participante exportador ou o valor 
total adicionado no país participante 
exportador não for menor que 50% 
do	valor	FOB	com	o	processo	final	de	
manufatura realizado nesse país.

Os produtos elegíveis para conces-
são	devem	possuir	um	Certificado	
de Origem no formato determinado 
emitido por uma autoridade desig-
nada pelo Governo do participante 
exportador. Para a obtenção do 
Certificado	de	Origem,	o	produtor/ex-
portador precisa apresentar a fatura 
comercial e uma solicitação conten-
do uma declaração juramentada com 
as informações exigidas pelo produ-
tor (caso ele não for o exportador) 
atestando que os produtos cumprem 
os critérios das Regras de Origem.

1.6. Outras tarifas e taxas sobre as 
importações

As mercadorias importadas para a 
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Índia estão sujeitas ao:

•	Tributo	aduaneiro	básico	(BCD)	
geralmente cobrado à alíquota de 
10%/7,5%	sobre	o	valor	tributável	
(AV).	O	valor	tributável	é	a	soma	
do valor CIF das mercadorias e 1% 
relativo aos encargos de carga e 
descarga.
•	Imposto	de	Calamidade	Nacional	e	
Contingente (NCCD) de 1% cobrado a 
título de tributo aduaneiro na importa-
ção	de	bens	específicos,	por	exem-
plo, produtos de tabaco, cigarros, 
petróleo bruto e óleo, veículos etc. 
•	Tributo	aduaneiro	Adicional	(ACD),	
equivalente ao tributo central a pagar 
sobre produtos fabricados na Índia 
(geralmente sujeitos à alíquota de 
10%). O ACD é cobrado utilizando 
alíquotas ad-valorem sobre a maioria 
dos bens e usando alíquotas especí-
ficas	em	alguns	produtos,	por	exem-
plo, cigarros. O ACD é calculado 
sobre a soma de AV, BCD e NCCD. 

Além disso, determinados produtos 
específicos destinados à venda para 
clientes de varejo (não no atacado 
ou para clientes institucionais) na 
forma pré-embalada estão sujeitos 
ao ACD em seu preço de venda no 

varejo (RSP 4) impresso nas emba-
lagens dos produtos após permitir 
redução no RSP a uma taxa pres-
crita. Por ex. No caso de alimentos 
pré-embalados, o ACD é calculado 
com base no RSP impresso nas 
embalagens após a permissão do 
abatimento prescrito de 35% sobre 
o RSP. Alguns outros bens que estão 
sujeitos à cobrança do ACD sobre 
o RSP são componentes de veícu-
los, biscoitos, relógios, telefones 
celulares e telefones, chocolate, 
cimento branco, óleos lubrificantes, 
purificadores de água, inseticidas, 
fungicidas, herbicidas, pesticidas, 
sanitários de cobre, ferro ou aço, 
geladeiras, etc.   

•	NCCD	de	1%	cobrado	como	tributo	
de consumo sobre a fabricação 
de	produtos	específicos	na	Índia,	
por exemplo, produtos de tabaco, 
cigarros, petróleo bruto, óleo, veícu-
los, etc. O NCCD como imposto de 
consumo é calculado sobre a soma 
de AV e BCD.
•	Contribuição	para	Educação	e	

4 O	RSP	é	o	preço	máximo	no	qual	os	produtos	na	
forma embalada podem ser vendidos para o consumi-
dor	final	e	inclui	tributos,	frete,	encargos	de	transporte,	
comissões a pagar a distribuidores e todos os encargos 
referentes a publicidade, entrega, acondicionamento, 
expedição, etc.
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Contribuição para Ensino Superior 
(cobrada a uma alíquota de 2% e 
1%, respectivamente) sobre o ACD e 
NCCD.
•	Contribuição	de	Educação	Alfan-
degária	e	Contribuição	de	Ensino	
Secundário	e	Superior	(aplicada	a	
uma alíquota de 2% e 1%, respecti-
vamente) sobre o BCD, NCCD e ACD 
(incluindo contribuição de 3%). 
•	Alguns	produtos	são	isentos	das	
contribuições	alfandegárias	como	
telefones,	leite	e	alimentos	lácteos,	
carpetes e revestimentos têxteis para 
pavimentos, conjuntos de circuitos 
impressos, produtos de algodão, etc.  
•	Imposto	Adicional	das	Alfândegas	
(ADC)	aplicável	à	alíquota	de	4%	
sobre todos os bens, exceto alguns 
produtos	especificados,	por	exem-
plo, telefone celular, computadores, 
alimentos pré-embalados, petróleo 
bruto, óleo diesel, coque, arroz com 
casca, trigo, legumes, etc. O ADC 
é calculado sobre a soma do valor 
tributável	(AV)	e	todos	os	encargos	
supramencionados.

A isenção antecipada do ADC tam-
bém está disponível para produtos 
que são importados na condição 
pré-embalada e se destinam à venda 
no varejo na Índia. Além disso, o 

ADC pago sobre a importação de 
mercadorias para comércio na Índia 
é reembolsado pelo Governo sujei-
to ao cumprimento das condições 
especificadas. 

•	Além	disso,	o	governo	da	Índia	
também aplica o imposto anti-
-dumping na importação de bens 
especificados	importados	de	países	
especificados.	Produtos	especifica-
dos importados principalmente da 
China, Cingapura, Tailândia, Vietnã, 
Malásia	e	Coréia,	etc.	estão	sujeitos	
a impostos anti-dumping. As mer-
cadorias sobre as quais o imposto 
anti-dumping é aplicado incluem 
produtos	químicos,	DVDs,	fibra,	
pneus, etc. 
•	O	imposto	de	salvaguarda	incide	
atualmente sobre a importação de 
lixívia	de	soda	cáustica	importada	de	
países exceto os países em desen-
volvimento.	Brasil	é	notificado	como	
país em desenvolvimento e, portan-
to, o imposto de salvaguarda não é 
aplicável	às	mercadorias	importadas	
do país.
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O	imposto	alfandegário	sobre	a	importação	de	bens	é	calculado	em	cascata.	
O	cálculo	ilustrativo	é	fornecido	abaixo	para	fins	de	referência:

Detalhes Referência
Alíquota de 
imposto %

Valor

Valor CIF   100

Mais: 1% despesas de desembarque  1% 1

AV A  101,00

BCD B=A*Alíquota BCD 10% 10,10

AV +BCD C=A+B  111,10

ACD D=C*Alíquota ACD 10% 11,11

Contribuição sobre ACD E=D*3% 3% 0,33

Total ACD F=D+E  11,44

Total de BCD+ACD G=B+F  21,54

Contribuição aduaneira (sobre BCD+ACD) H=G*3% 3% 0,65

ADC I=(A+G+H)*4% 4% 4,93

Total	do	imposto	alfandegário J=G+H+I  27,12
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O	cálculo	ilustrativo	em	que	o	ACD	incide	sobre	o	RSP	é	fornecido	abaixo:

Detalhes Referência
Alíquota de 
imposto %

Valor

Valor CIF   100

Mais: 1% despesas de desembarque  1% 1

AV A  101,00

BCD B=A*Alíquota BCD 10% 10,10

Valor MRP (Assumido como sendo de US$ 
150)

C  150,00

Menos: Abatimento prescrito assumido 
sobre o valor RSP

D 35% 52,50

Valor de ACD E=C-D  97,50

ACD F=E*Alíquota ACD 10,0% 9,75

Contribuição sobre ACD G=F*3% 3% 0,29

Total BCD+ACD incl. Contribuição H=B+F+G  20,14

Contribuição aduaneira I=G*3% 3% 0,60

ADC J=(A+H+I)*4% 4% 4,87

Total	do	imposto	alfandegário J=F+G+H+I  25,62

Mumbai.
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Adicionalmente, os produtos impor-
tados não estão sujeitos a cobrança 
do VAT na Índia. No entanto, alguns 
estados da Índia cobram um imposto 
de entrada de 1% sobre o valor da 
importação (incluindo tributo adua-
neiro	básico)	de	produtos	específi-
cos.  

Sujeito ao atendimento de condições 
especificadas,	o	ACD	e	ADC	estão	
disponíveis	como	crédito	fiscal	de	
entrada para:

•	Fabricante	de	produtos	que	pagam	
imposto sobre o consumo para pro-
dutos fabricados na Índia ou expor-
tam os produtos fabricados.
•	Provedores	de	serviço	que	pagam	
imposto sobre serviços para os ser-
viços prestados na Índia. No entanto, 
nenhum	crédito	de	ADC	está	disponí-
vel para o provedor de serviço.

O	crédito	fiscal	de	entrada	do	ACD	e	
ADC,	conforme	acima,	está	disponí-
vel quando os produtos importados 
são usados como insumos/bens de 
capital na fabricação de produtos 
ou prestação de serviços. Nenhum 
crédito de BCD e contribuição alfan-
degária	de	3%	é	permitido.
 

2. Regulamentação das importações

2.1. Regulamentação geral
2.1.1. Política geral de importação

A importação/exportação de bens e 
serviços é regulamentada por meio 
da Política de Comércio Exterior 
(FTP) formulada pela Direção Geral 
de Comércio Exterior (DGFT), Mi-
nistério do Comércio e Governo da 
Índia.  A FTP é publicada para um 
período	de	cinco	anos	e	está	sujeita	
à revisão anual.  

A FTP atual foi publicada no ano de 
2009	e	permanecerá	em	operação	
até 2014.  

A importação de bens e serviços 
é regida pela Circular Mestre nº 
7/2011-12, datada de 1º de julho de 
2011, emitida pelo Reserve Bank of 
India (RBI). A importação de bens 
e serviços para a Índia é permitida 
nos termos da Seção 5 do Foreign 
Exchange Management Act  de 1999 
(42 de 1999) em conjunto com a 
Notificação	nº	GSR	381	(E),	data-
da de 3 de maio de 2000, a saber, 
Regras de Gerenciamento Cambial 
(Conta Corrente) de 2000, conforme 
aditada de tempos em tempos.
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2.1.2. Importações incentivadas

Conforme discutido na seção 5.1.2, 
todos os produtos importados são 
classificados	de	acordo	com	a	Tarifa	
Alfandegária	da	Índia.	Mudanças	
na Pauta Aduaneira são publicadas 
anualmente no Orçamento Anual 
do Governo da Índia. Além disso, o 
governo da Índia incentiva a im-
portação de itens de tecnologia da 
informação,	produtos	e	máquinas	
especializadas, etc., requeridos pelas 
indústrias especializadas. Para esse 
fim,	a	importação	de	mercadorias	
recebe isenção total/parcial do tribu-
to aduaneiro mediante a emissão de 
notificações	de	isenção	especiais	de	
tempos em tempos.  

Uma relação ilustrativa desses pro-
dutos é fornecida abaixo: 

•	Açúcar	bruto,	farinha	de	trigo,	
sementes de leguminosas, cebolas, 
legumes, etc. 
•	Drogas	e	medicamentos	para	sal-
var vidas e grande parte deles 
•	Seda	bruta,	juta	bruta,	diamantes	
brutos
•	Painéis	de	LCD	para	a	produção	de	
TVs LCD
•	Aviões,	helicópteros	e	seus	com-

ponentes 
•	Navios,	barcos,	etc.	
•	Gasolina	e	diesel	
•	Computadores	e	peças,	telefones	
celulares, software de TI 

As principais indústrias que exigem 
plantas	e	maquinário	especializado	
também recebem os benefícios das 
tarifas aduaneiras. Uma lista ilustra-
tiva dessas indústrias é apresentada 
seguir:

•	Refinarias	de	petróleo	e	suas	
operações 
•	Indústria	têxtil,	indústria	têxtil	de	
seda etc. 
•	Projetos	para	fertilizantes,	projetos	
de	mineração,	projetos	ferroviá-
rios de metrô, projetos de energia, 
projetos	de	abastecimento	de	água	
potável	
•	Setor	de	transportes	aéreos	e	
marítimos, etc. 

2.1.3. Licenciamento 

Com	base	na	FTP,	para	fins	de	
importação, as mercadorias foram 
classificadas	em	três	categorias:

•	Gratuitas	–	Bens	que	podem	ser	
importados livremente 
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•	Restritas	–		Bens	que	podem	ser	
importados, mas com uma licen-
ça	específica	emitida	pela	DGFT.	
A DGFT concede a licença após 
consulta ao ministério em questão 
do governo da Índia, por exemplo, 
gases perigosos podem ser im-
portados, mas somente com uma 
licença emitida pela DGFT e com 
recomendação do Ministério do Meio 
Ambiente 
•	Proibidas	–	Mercadorias	que	não	
podem ser importadas para a Índia

Uma lista ilustrativa dos itens com 
importação restrita é apresentada 
abaixo:

•	Animais	vivos,	carne	bovina
•	Mármores	e	travertinos,	granito	e	
arenito
•	Produtos	químicos	orgânicos	
específicos	
•	Explosivos	e	fósforos,	etc.,	resídu-
os, emparelhamentos e refugos de 
plásticos	
•	Sândalo,	impressão	em	papel	
acetinado 
•	Papel	para	impressão	de	seguran-
ça, papel moeda e papel para selos 
•	Resíduos	e	sucatas	de	artigos	de	
magnésio, tungstênio, molibdênio, 
etc. 

•	Dispositivos	de	radar	e	auxílio	à	
navegação 
•	Aeronaves	e	navios	de	guerra	

Uma lista ilustrativa de itens cuja 
importação é proibida na Índia é 
apresentada abaixo:

•	Peles	e	ossos	de	aves	e	animais	
selvagens, espinhas e cauda de 
peixes, óleo de peixe 
•	Batatas,	trigo,	arroz,	aveia,	centeio,	
etc.
•	Artigos	de	vestuário	e	acessórios	
de	animais	selvagens	específicos	

Além disso, a importação de todo 
tipo de bem usado é limitada, exceto 
bens de capital. A importação de 
bens de capital usados, incluindo pe-
ças de reposição reformadas/recon-
dicionadas, é permitida livremente. 
No entanto, a importação de compu-
tadores	pessoais/laptops,	máquinas	
fotocopiadoras, condicionadores de 
ar, conjuntos de geradores a diesel e 
bens de capital remanufaturados ou 
usados é permitida somente median-
te uma licença emitida pela DGFT. 
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2.1.4. Restrições ou cotas 

A Índia não estabeleceu as condições 
específicas	(exceto	na	importação	
ou exportação de armamentos e 
material	relacionado	específico	para	
o Iraque, Irã e República Popular De-
mocrática	da	Coréia)	para	a	importa-
ção de produtos.

Além disso, a importação dos produ-
tos a seguir é permitida pelos órgãos 
governamentais	especificados	da	Ín-
dia	até	as	quantidades	especificadas	
(no	exercício	financeiro)	mediante	o	
pagamento de tributos aduaneiros 
concessionais, conforme indicado: 
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Nº S. Informações Título da tarifa 
Quantidade 

da cota

Alíquota de 
imposto 
alfande-
gário	

1.
Leite em pó desnatado e integral, 
alimentos	lácteos	para	bebês,	etc.	

0402 10 ou 0402 21
Até 10.000 

MTs
15%

2. Maís (milho): outro 1005 90
5.00.000 

MTs
15%

3
Óleo	de	girassol	bruto	ou	óleo	de	cárta-
mo ou suas frações

1512 11
1.50.000 

MTs
50%

4.
Nabo silvestre, colza, canola óleo de 
mostarda,	outro	(refinado)	

1514 19 & 1514 99
1.50.000 

MTs
45%

2.1.5. Importações temporariamente 
proibidas ou suspensas 

Normalmente, o governo da Índia 
não suspende as importações de 
qualquer produto de qualquer país. 
No	entanto,	em	casos	específicos,	
as importações podem ser suspen-
sas por questões de saúde - por 
exemplo, a importação de produtos 
lácteos	provenientes	da	China	foi	
proibida.

2.1.6. Medidas anti-dumping e direitos 
compensatórios 

O imposto anti-dumping é cobrado 
para proteger a indústria da Índia 
contra concorrência desleal, ou 

seja, produtos objeto de dumping. O 
dumping ocorre quando os bens são 
vendidos para a Índia abaixo do seu 
valor normal no país de exportação. 
O imposto anti-dumping é aplicado 
quando o “dumping” causa prejuízo 
material à indústria local. O imposto 
anti-dumping pode incidir em uma 
base ad valorem	ou	específica.

Para a aplicação de medidas anti-
-dumping, a indústria doméstica afe-
tada precisa procurar a Direção Geral 
de Anti-Dumping, o Ministério do Co-
mércio, o Governo da Índia (DGAD) 
ou o processo pode ser iniciado suo 
motto pela DGAD, se houver provas 
desse dumping e do seu impacto 
sobre a indústria doméstica.
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O imposto anti-dumping não é co-
brado interalia nos seguintes casos: 

•	a	margem	de	dumping	é	inferior	a	
2% do preço de exportação para um 
exportador 
•	a	participação	das	importações	é	
inferior	a	3%	de	um	país	específico	e	
cumulativamente menos de 7% para 
esses países
•	os	produtores	nacionais	que	
apoiam a aplicação representam 
menos de 20% do total da produção 
da indústria doméstica 

Atualmente nenhum dos bens produ-
zidos ou fornecidos pelo Brasil estão 
sujeitos ao imposto anti-dumping na 
Índia. 

2.1.7. Amostras, folhetos e materiais pu-
blicitários, com ou sem valor comercial 

•	Amostras,	incluindo	aquelas	de	
itens restritos (exceto sementes 
vegetais, abelhas e novas drogas) 
podem ser importadas sem qualquer 
licença. Importação de amostras de 
chá	por	valor	CIF	não	superior	a	USD	
40 é permitida a pessoa vinculada à 
indústria	do	chá.
•	Importação	livre	de	impostos	de	
amostras de USD 2.000 (USD 6,000 

por gema e indústria de jóias) é 
permitida a todos os exportadores, 
conforme informações a serem inse-
ridas na declaração de importação. A 
importação de amostras é permitida 
como bagagem pessoal ou impor-
tação	por	correio	e	está	sujeita	ao	
cumprimento de outras condições.
•	Amostras	comerciais	e	protótipos	
fornecidos gratuitamente podem ser 
importados por um valor de US$ 200 
por correio, aéreo ou courier.

2.1.8. Importação pelo correio 

A facilidade de importação e de 
exportação de mercadorias pelo cor-
reio é oferecida pelo departamento 
postal em seus Escritórios de posta-
gens estrangeiras e sub-Escritórios 
de postagens estrangeiras. 

As mercadorias importadas pelo 
correio	são	classificadas	ao	abrigo	
do Capítulo 9804 da Pauta Aduaneira 
Indiana e a alíquota de tributo adu-
aneiro	aplicável	é	de	35%	cobrado	
sobre todas as mercadorias importa-
das via postal. Importante mencionar 
que	a	classificação	9804	aplica-se	
especificamente	aos	bens	permitidos	
para importação por correio que 
estão isentos da proibição conforme 
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o Foreign Trade (Development and 
Regulation) Act de 1992. Os bens 
que precisam ser importados me-
diante uma licença de importação 
não podem ser importados pelo 
correio. 

Veículos motorizados, bebidas 
alcoólicas e as mercadorias estão 
proibidas de serem importadas pelo 
correio.

No que tange à importação pelo 
correio, qualquer rótulo ou decla-
ração que acompanha o pacote ou 
embrulho contendo detalhes como 
a quantidade, descrição e valor dos 
bens é tratado como a entrada para 
a importação ou exportação dos 
produtos e nenhum documento se-
parado para esses bens precisa ser 

preenchido/apresentado.

A	alíquota	aplicável	em	relação	às	
importações pelo correio é vigente na 
data em que as autoridades postais 
apresentam	ao	oficial	apropriado	
da Alfândega uma lista contendo os 
detalhes dos produtos para valoração. 

Assim, a apresentação da referida 
lista é equivalente à apresentação da 
Nota de Entrada no que tange à ava-
liação das mercadorias importadas. 

Se os pacotes do correio vierem de 
navio e essa lista apresentada pelas 
autoridades postais for apresentada 
antes da chegada do navio, a alí-
quota do imposto e valor da tarifa 
aplicável	será	aquela	na	data	da	
chegada do navio.

Rio Ganges, Varanasi.
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2.2. Regulamentação específica

2.2.1. Normas técnicas

As notas Gerais relativas à Política de 
Importação no FTP apresentam as 
seguintes restrições ou condições de 
importação	de	bens	específicos	na	
Índia:

•	As	importações	de	resíduos	
perigosos para a Índia estão sujeitas 
às disposições das Regras Aditadas 
de Resíduos Perigosos (Gestão e 
Manuseio) de 2003.  
•	A	importação	de	produtos	quími-
cos perigosos é permitida sem uma 
licença, em conformidade com as 
disposições das Regras de Fabrica-
ção, Armazenamento e Importação 
de Produtos Químicos Perigosos de 
1986 [elaboradas com base no Envi-
ronment (Protection) Act de 1986]. 
•	A	importação	de	carne	em	qual-
quer forma e a importação de 
produtos que contenham carne em 
qualquer forma é proibida.
•	Todas	as	remessas	de	óleos	e	
produtos alimentares transformados, 
importados a granel, deve levar uma 
declaração do exportador interessa-
do nos documentos de expedição de 
que a remessa não contém carne de 

qualquer forma. Todas as remessas 
de produtos comestíveis, importados 
em embalagens de consumo, deve-
rão conter uma declaração no rótulo 
da embalagem de que o produto não 
contém nenhum tipo de carne.
•	A	importação	de	produtos	de	
carne	e	aves	estará	sujeita	ao	cum-
primento das condições relativas à 
produção, abate, acondicionamento, 
rotulagem e qualidade, conforme 
especificado	pelo	Governo	da	Índia.	
Todos os fabricantes de produtos 
de carne/aves que exportam os 
seus produtos para a Índia deverão 
atender os padrões/requisitos de 
higiene,	sanitários¸	de	rotulagem,	
embalagem e qualidade, conforme 
estipulado pelo Governo da Índia. O 
cumprimento destas condições deve 
ser assegurado antes de se permitir 
a	liberação	alfandegária	da	remessa.	
•	A	importação	de	todos	esses	
produtos comestíveis/alimentícios, 
inclusive	chá,	cuja	venda	e	produ-
ção nacional são regidas pela lei de 
Prevenção de Adulteração de Alimen-
tos	da	Índia,	está	sujeita	a	todas	as	
condições previstas na referida lei. 
A importação de todos esses pro-
dutos	deverá	cumprir	os	requisitos	
de qualidade e embalagem, confor-
me previsto na lei. O cumprimento 
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destas condições deve ser assegu-
rado antes de se permitir a liberação 
alfandegária	da	remessa.
•	A	importação	de	artigos	e	pro-
dutos têxteis é permitida sob a 
condição de não conterem nenhum 
corante perigoso, cuja manipulação, 
transporte, produção ou utilização é 
proibida pelo Governo da Índia, sob 
regras	específicas.	Para	este	fim,	as	
remessas deverão ser acompanha-
das	de	um	certificado	de	pré-em-
barque de um laboratório de ensaios 
têxteis credenciado junto à Agência 
Nacional de Credenciamento do país 
de origem. Nos casos em que esses 
certificados	não	estão	disponíveis,	a	
remessa	será	desembaraçada	após	
a obtenção de uma amostra do lote 
importado	testada	e	certificada	por	
qualquer	uma	das	agências	especifi-
cadas.	A	amostragem	estará	basea-
da	nos	parâmetros	especificados.
•	A	importação	de	todos	os	tecidos	
de	lã	e	mesclas	de	lã	será	permi-
tida, sujeita ao cumprimento das 
condições impostas pelo Governo 
da Índia. A importação de bebidas 
alcoólicas	classificadas	ao	amparo	
do	Capítulo	22	da	HSN	estará	sujeita	
ao	cumprimento	de	vários	requisitos	
obrigatórios	estipulados	por	vários	
governos estaduais.

•	A	importação	de	todos	esses	
produtos comestíveis/alimentícios, 
cuja venda e produção nacional são 
regidas pela lei de Prevenção de 
Adulteração de Alimentos também 
estará	sujeita	à	condição	de	que,	no	
momento da importação, os produ-
tos possuam um prazo de validade 
não inferior a 60% do seu prazo de 
validade original. O prazo de valida-
de do produto deve ser calculado 
com base na declaração indicada 
no rótulo do produto no que tange à 
sua data de fabricação e a data de 
vencimento.
•	A	importação	de	carne	e	produtos	
de carne de todos os tipos, incluindo 
fresca, refrigerada e congelada, pele 
ou órgãos de aves, porcos, cabras, 
ovelhas, ovos e ovo em pó, leite e 
produtos	lácteos;	embriões	bovi-
nos, ovinos e caprinos, óvulos ou 
sêmen; e alimentos para animais de 
origem animal devem sujeitar-se a 
uma	licença	de	importação	sanitária	
a ser emitida pelo Departamento de 
Zootecnia e Produção Leiteira do 
governo da Índia.
•	A	importação	de	tubarão-baleia	
(Rhincodon typus) e suas partes e 
produtos é restrita.
•	A	importação	para	a	Índia	dos	
seguintes	produtos	de	pecuária	e	
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criação de gado deve ser proibida 
de todos os países, tendo em vista 
a	gripe	aviária	(tanto	a	gripe	aviária	
altamente	patogênica	de	notificação	
obrigatória	quanto	a	gripe	aviária	
pouco	patogênica	de	notificação	
obrigatória):

– aves domésticas e selvagens (ex-
cluindo frango e aves em cativeiro)
– carne e produtos de carne não 
processados de espécies de aves, 
incluindo aves selvagens (exceto 
frango)
– sêmen de aves domésticas e sel-
vagens (exceto sêmen de frango)

•	Além	disso,	o	Governo	Central	
também proibiu a importação para 
a Índia de países que apresentaram 
a	gripe	aviária	(tanto	a	gripe	aviária	
altamente	patogênica	de	notificação	
obrigatória	quanto	a	gripe	aviária	
pouco	patogênica	de	notificação	
obrigatória), dos seguintes produtos 
da	criação	de	gado	e	pecuária,	a	
saber:

– aves vivas e aves em cativeiro
– pintos, patos, perus e outras espé-
cies	aviárias	recém-nascidas
– carne e produtos de carne não 
processadas de espécies de aves, 

incluindo aves selvagens
– ovos de incubação
– ovo e produtos de ovos (exceto 
ovos	especificamente	isentos	de	
agentes patogênicos)
– penas não processadas
– suínos vivos
– material patológico e produtos 
biológicos de aves
– produto de origem animal (dos 
pássaros)	para	uso	na	alimenta-
ção animal ou para uso agrícola ou 
industrial
– sêmen de aves 

A	proibição	não	é	aplicável	à	im-
portação de alimentos para animais 
processados que contenham ingre-
dientes de carne e produtos de carne 
de espécies de aves, e produto de 
origem	animal	(dos	pássaros)	para	
uso na alimentação de animais, 
materiais patológicos e produtos 
biológicos	para	fins	de	diagnóstico	e	
pesquisa	sob	solicitação	específica.

A importação de carne de frango 
processado	será	permitida	após	ava-
liação de conformidade satisfatória 
do país exportador.

•	A	importação	de	produtos	e	equi-
pamentos contendo substâncias que 
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destroem a camada de ozônio (ODS) 
estará	sujeita	ao	Artigo	10	do	Regi-
mento de Substâncias que Destroem 
a Camada de Ozônio de 2000. Com 
base nessas normas, nenhuma 
pessoa	poderá	importar	ou	realizar	a	
importação de qualquer produto es-
pecificado,	exceto	mediante	licença	
emitida pelo DGFT.
•	A	importação	de	alimentos	gene-
ticamente	modificados,	organismos	
geneticamente	modificado	(OGM)	
e	organismos	vivos	modificados	
(OVMs)	estará	sujeita	às	seguintes	
condições:

(a) A importação de OGMs/OVMs 
para	fins	de	(i)	P	&	D	(ii)	alimentos	
(iii) forragem (iv) processamento a 
granel e (v) para liberação ambiental 
será	regida	pelas	disposições	da	Lei	
de Proteção Ambiental de 1986 e 
Normas de 1989.

(b) A importação de qualquer ali-
mento, bruto ou processado, ou 
qualquer ingrediente de alimentos, 
aditivos alimentares ou de qual-
quer produto alimentar que contém 
material	GM	e	está	sendo	utilizado	
para a produção industrial, liberação 
no meio ambiente, ou aplicação 
em	campo	só	será	permitida	com	a	
aprovação do Comitê de Aprovação 

de Engenharia Genética (GEAC).

(c) Institutos/empresas que desejam 
importar material geneticamente mo-
dificado	para	fins	de	P&D	apresen-
tarão a sua proposta ao Comitê de 
Revisão	para	Modificação	Genética	
(RCGM) no âmbito do Departamento 
de Biotecnologia. Caso as empresas/
institutos utilizem estes materiais 
geneticamente	modificados	para	fins	
comerciais, a aprovação do GEAC 
também é exigida.

(d) No momento da importação, 
todas as remessas contendo pro-
dutos que tenham sido submetidas 
à	modificação	genética	trarão	uma	
declaração	afirmando	que	o	produto	
é	geneticamente	modificado.	No	
caso de remessa que não levar essa 
declaração	ser	identificada,	o	impor-
tador	está	sujeito	à	ação	penal	sob	o	
Comércio Exterior (Desenvolvimento 
e Regulação) Act, 1992.

•	A	importação	de	qualquer	tipo	de	
resíduos	e	sucatas	metálicas	estará	
sujeita às exigências do FTP. 
•	A	importação	de	conjuntos	de	ge-
radores	estará	sujeita	às	normas	de	
emissão de ar e ruídos das Normas 
de Proteção Ambiental de 1986.
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•	A	importação	de	cigarros	ou	qual-
quer	outro	produto	de	tabaco	estará	
sujeita às disposições das Normas 
Aditadas de Cigarros e Outros Produ-
tos de Tabaco (embalagem e rotula-
gem)	de	2009,	conforme	notificado	
pelo Ministério da Previdência da 
Saúde e Família.
•	A	importação	de	receptores,	trans-
missores e transreceptores GSM/
CDMS multicanal capazes de receber 
ou transmitir ou ambos, em duas ou 
mais frequências simultaneamente, 
será	“restrita”.
•	Todos	os	itens	restritos,	exceto	
animais	vivos	necessários	para	fins	
de P&D, podem ser importados sem 
uma licença por unidades de P&D 
reconhecidas pelo governo.
•	Além	do	disposto	acima,	a	im-
portação de veículos novos na Índia 
é permitida sujeita às condições a 
seguir. Veículo novo:

– Deve ter um velocímetro indicando 
a velocidade em quilômetros por 
hora 
– Deve ter direção e controles no 
lado	direito	(aplicável	a	todos	os	
veículos, exceto os de duas ou três 
rodas)
– Ter fotometria de faróis para se 
adequar	ao	tráfego	“à	esquerda”	

– Deve ser importado do país de 
fabricação 

•	Nos	termos	da	sub-cláusula	20A	
da	Cláusula	3ª	da	Ordem	de	Qua-
rentena de Plantas (Regulamento 
de Importação para a Índia) de 
2003, nenhum artigo embalado com 
material de embalagem de madeira 
bruta	ou	sólida	deverá	ser	liberado	
pelo	oficial	adequado	da	Alfândega,	a	
menos que o material de embalagem 
de madeira tenha sido devidamen-
te tratado e marcado conforme as 
Normas Internacionais para Medidas 
Fitossanitárias	(NIMF)	No.  15 ou 
acompanhado	por	um	certificado	
fitossanitário	com	o	tratamento	apro-
vado.	O	oficial	adequado	da	Alfânde-
ga deve conceder a autorização de 
tais artigos embalados com material 
de embalagem de madeira não trata-
da somente depois de garantir que o 
material de embalagem de madeira 
foi tratado adequadamente no ponto 
de entrada sob a supervisão do Dire-
tor de Quarentena Vegetal.
•	A	importação	de	determinados	
produtos	específicos	como	leite	em	
pó,	cimentos,	água	mineral	natural	
embalada, determinados dispositi-
vos	elétricos,	etc.	para	a	Índia	está	
sujeita ao cumprimento das normas 
obrigatórias de qualidade indianas 
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(conforme	aplicáveis	às	mercadorias	
locais). Para o cumprimento des-
te requisito, todos os fabricantes/
exportadores desses produtos para 
a Índia são obrigados a se registrar 
junto ao Bureau of Indian Standards 
(BIS).   

2.2.2. Embalagem e etiquetas

Segundo as Regras de Pesos e 
Medidas (Mercadorias Empacotadas) 
de 1977 (Regras sobre Mercadorias 
Empacotadas5) , nenhuma pessoa 
pré-empacotará	qualquer	mercadoria	
para venda, distribuição ou entrega 
a menos que, entre outras, sejam 
prestadas as informações a seguir 
na embalagem ou em uma etiqueta 
afixada	a	ela:

•	Nome	e	endereço	do	fabricante	
ou, quando o empacotador não for o 
fabricante, nome e endereço do fa-
bricante e do importador e, no caso 
de qualquer mercadoria importada, 
nome e endereço do importador;
•	O	nome	comum	ou	genérico	da	
mercadoria contida na embalagem; 
•	Explicação:	nome	genérico	de	uma	
mercadoria	significa	o	seu	gênero;	

5  Esse regulamento foi substituído pelo Regulamento 
de Metrologia Legal; entretanto, a norma de importação 
ainda faz referência à regulamentação antiga

por exemplo, o nome genérico do sal 
de cozinha é cloreto de sódio;
•	Quantidade	líquida,	em	termos	da	
unidade padrão de peso ou medida, 
da mercadoria contida no pacote ou, 
se ela for embalada ou vendida por 
quantidade, sua quantidade;
•	Mês	e	ano	da	fabricação,	pré-
-empacotamento ou importação (no 
caso de embalagens que contenham 
artigos	alimentícios,	serão	aplicáveis	
também as disposições da Lei de 
1954 para Prevenção da Adulteração 
de Alimentos e seus regulamentos);
•	Preço	de	venda	da	embalagem	no	
varejo;
•	Quando	pertinente,	as	dimensões	
da mercadoria contida na emba-
lagem e, se forem diferentes, as 
dimensões de suas diferentes partes.

Todos os produtos empacotados 
importados para a Índia estarão 
sujeitos à conformidade com todas 
as disposições das Regras sobre 
Mercadorias Empacotadas produ-
zidas / empacotadas / vendidas no 
mercado interno. 

Tal	conformidade	deverá	ser	verifi-
cada antes que cada remessa seja 
desembaraçada pela alfândega para 
consumo interno. Todas as mercado-
rias pré-embaladas importadas para 
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a Índia deverão apresentar as seguin-
tes informações:

•	Nome	e	endereço	do	importador;
•	Nome	genérico	ou	comum	da	
mercadoria empacotada;
•	Quantidade	líquida	nos	termos	da	
unidade padrão de pesos e medidas. 
Se a quantidade líquida do pacote 
importado for apresentada em outra 
unidade,	deverá	ser	informada	pelo	
importador também sua equivalência 
na unidade padrão;
•	Mês	e	ano	em	que	a	mercadoria	foi	
produzida, embalada ou importada;
•	PVV	máximo	pelo	qual	a	mercado-
ria empacotada pode ser vendida ao 
consumidor	final	Esse	preço	incluirá	
todos os tributos locais ou não, frete, 
custos de transporte, comissão 
devida aos distribuidores e todos 
os encargos relativos à publicidade, 
entrega, embalagem, expedição e 
outros semelhantes, conforme seja 
o caso.

As	exigências	acima	são	aplicáveis	
quando as mercadorias forem des-
tinadas à venda a clientes de varejo. 
Produtos importados em forma 
pré-empacotada destinados à venda 
para clientes industriais ou institucio-
nais não precisam estar em confor-
midade com os requisitos acima. 

2.2.3. Marcas e patentes 

A	Índia	é	signatária	do	Acordo	sobre	
Aspectos dos Direitos de Proprie-
dade Intelectual Relacionados ao 
Comércio (TRIPS, na sigla em 
inglês) da OMC. Obedecendo ao 
compromisso assumido com a OMC 
no TRIPS, o governo da Índia proibiu 
a importação das mercadorias a 
seguir, destinadas à venda ou uso na 
Índia, sujeitas aos procedimentos e 
condições prescritas nas Regras de 
Obediência aos Direitos de Proprie-
dade Intelectual (Mercadorias Impor-
tadas) de 2007:
•	Mercadorias com marca / descri-
ção comercial falsas; 
•	Mercadoria fabricada ou produzida 
fora dos limites da Índia para a qual 
esteja em vigor uma patente segundo 
a Lei das Patentes de 1970;
•	Produto obtido diretamente por 
processo conduzido fora dos limites 
da Índia para o qual esteja em vigor 
uma patente segundo a Lei das 
Patentes de 1970; 
•	Mercadorias com indicação geo-
gráfica	falsa;	
•	Mercadorias	notificadas	por	uma	
ordem emitida pelo Registro de Direi-
tos Autorais da Índia; 
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O detentor de um direito de proprie-
dade	intelectual	pode	notificar	por	
escrito	as	autoridades	alfandegárias	
do porto de entrada de mercadorias 
que infringirem seus direitos de 
propriedade intelectual de acordo 
com os procedimentos e segundo as 
condições	especificadas,	solicitando	
a suspensão de seu desembaraço. 
Sujeitas	às	condições	especificadas,	
as	autoridades	alfandegárias	podem	
ter poderes para suspender o desem-
baraço das mercadorias e destruí-las 
após	seu	confisco.	

2.3. Regime cambial em relação à 
importação de mercadorias

Na Índia, o controle cambial é regido 
pela Lei de Administração Cambial 
de 1999 (FEMA, na sigla em inglês). 
A FEMA é regulamentada pelo Banco 
da Reserva da Índia (RBI, na sigla 
em inglês) por meio de diversos 
regulamentos, regras e circulares. Os 
regulamentos indianos de controle 
cambial foram bastante liberalizados 
nos	últimos	anos	a	fim	de	facilitar	as	
transações externas (sem a neces-
sidade de aprovação / liberação 
regulamentar), embora ainda não 
tenha sido atingida a conversibilidade 
completa. Nos anos recentes, o RBI 
delegou poderes substanciais aos 
bancos (conhecidos como Operado-
res Autorizados, ou AD na sigla em 
inglês) para operações de câmbio.

Segundo a FEMA, as transações são 
normalmente	classificadas	como	
transações de capital ou transações 
correntes (transações efetuadas no 
curso normal dos negócios). A regu-
lamentação das transações corren-
tes foi muito mais liberalizada do que 
a da conta de capitais. 
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De uma perspectiva de regulamenta-
ção cambial, a importação de bens 
e	serviços	para	a	Índia	é	classifi-
cada como “transação corrente” 
e a remessa de seu pagamento é 
livremente permitida6  por meio de 
um AD (desde que obedecidas as 
condições prescritas 7). O RBI deter-
minou para os bancos AD diversas 
regras e regulamentos que devem 
ser seguidos ao efetuar o pagamen-
to de transações de importação.  
Em todas as suas transações, os 
bancos AD também devem cumprir 
fielmente	as	diretrizes	sobre	conhe-
cimento do cliente (KYC na sigla em 
inglês) emitidas pelo Departamento 
de	Operações	Bancárias	e	Desen-
volvimento do Banco da Reserva da 
Índia.  Recai sobre o importador o 
ônus de apresentar ao banco AD os 
documentos	necessários	e	assegurar	
a conformidade com a regulamenta-
ção pertinente. Essa regulamentação 
foi consolidada por uma Circular 

6 As remessas para a importação de bens e serviços 
para a Índia é permitida nos termos do Artigo 5º da Lei 
de Administração Cambial de 1999 (42 de 1999), em 
conjunto	com	a	Notificação	GSR	381(E),	de	3	de	maio	
de 2000, a saber, Regras de Administração Cambial 
(Transações Correntes) de 2000. 
7	Os	bancos	AD	devem	verificar	se	as	importações	para	
a Índia estão em conformidade com a Política Comer-
cial e as Regras de Administração Cambial (Transações 
Correntes) em vigor e com as diretrizes baixadas 
periodicamente pelo RBI sob amparo da FEMA 

Geral 8 sobre a importação de bens e 
serviços emitida pelo RBI.  A Circular 
Geral é emitida anualmente pelo RBI.

São os seguintes os principais as-
pectos dos regulamentos de controle 
cambial relativos à importação de 
bens e serviços:

2.3.1. Documentação necessária para 
a importação de mercadorias:

•	Importações físicas: nos casos em 
que o valor da remessa em moeda 
estrangeira para importações para a 
Índia superar US$ 100.000 ou seu 
equivalente em outras moedas, para 
possibilitar a remessa o importador 
deve apresentar ao banco AD os 
seguintes documentos: 

– Via para controle cambial da Conta 
de Entrada de Produtos
–	Certificado	de	avaliação	alfande-
gária
– Avaliação postal no caso de impor-
tações pelo correio

Quando o valor da remessa em 
moeda estrangeira para a impor-

8 Circular Geral 7/2011-12, de 1º de julho de 2011
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tação de mercadorias for inferior a 
US$ 100.000, ou seu equivalente em 
outras moedas, o importador que 
for empresa de capital aberto com 
patrimônio líquido superior a INR 
1.000	milhão	poderá	apresentar	uma	
declaração de seu principal executivo 
ou de seus auditores em substituição 
à Conta de Entrada de Produtos.

•	Importações não físicas: quando 
as importações forem feitas em 
forma não física (isto é, software 
ou dados por intermédio da Internet 
/ canais de transmissão de dados / 
e-mail	/	fax	/	etc.),	será	necessária	
uma declaração de um Contador 
Credenciado de que o software / 
dados / projeto / desenho foram re-
cebidos pelo importador. As impor-
tações não físicas são informadas às 
autoridades	alfandegárias	pelo	banco	
AD interveniente na transação.

Após a apresentação da documenta-
ção acima mencionada, o banco AD 
emitirá	um	protocolo	do	recebimento	
dos documentos de importação e 
efetuará	as	remessas	necessárias.	
Os documentos acima mencionados 
devem ser apresentados ao banco 
AD juntamente com um pedido de 
remessa	no	Formulário	A-1.

2.3.2. Opções de financiamento do 
pagamento de importações: 

O pagamento de importações pode 
ser feito das seguintes formas:

•	Remessa geral por meio de 
compra de câmbio na Índia mediante 
a apresentação de documentação 
satisfatória.
•	Sujeito às condições a seguir, o 
banco AD pode permitir a remessa 
antecipada para a importação de mer-
cadorias, sem qualquer limitação:

– Se o montante da remessa an-
tecipada superar US$ 200.000, 
no caso de mercadorias, ou US$ 
500.000.000, no caso de serviços, 
é exigida uma carta de crédito (LC) 
ou	garantia,	emitidas	em	caráter	
irrevogável	por	um	banco	internacio-
nal.  Além disso, a garantia do banco 
AD	é	suficiente	se	for	lastreada	pela	
garantia de um banco internacional 
de renome situado fora da Índia.

– O banco AD pode admitir (exceto 
para empresas do setor público) 
um adiantamento sem LC/garantia 
bancária	para	transações	de	até	US$	
5.000.000 se estiver satisfeito com o 
histórico e a boa-fé do importador.
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Caso, após o pagamento antecipado, 
a importação não for concretizada, 
tal	adiantamento	deverá	ser	repatria-
do ou usado para outro propósito 
permitido.

Além	disso,	quando	ocorrer	insufici-
ência de fornecimento ou desembar-
que das mercadorias, ou elas forem 
danificadas	ou	extraviadas	quando	
em trânsito, o endosso original pode 
ser cancelado pelo banco AD até 
o valor das mercadorias perdidas. 
Adicionalmente, uma nova remessa 
para substituição das importações 
pode ser permitida se a indeniza-
ção relativa à perda de mercadorias 
for paga em favor do importador. 
Contudo, a remessa substituta deve 
ser embarcada dentro do período de 
validade da licença.

•	Pagamento	diferido	por	meio	de	
Crédito Comercial que preveja o 
pagamento das importações num 
prazo superior a seis meses a contar 
da data de embarque.

A	regulamentação	define	Crédi-
to Comercial como “crédito para 
importação concedido diretamente 
pelo fornecedor, banco ou instituição 
financeira	estrangeira	com	prazo	má-
ximo de três anos”. Dependendo da 

fonte	do	financiamento,	os	Créditos	
Comerciais	podem	ser	classificados	
como crédito do fornecedor9  ou do 
comprador10 . 

Sujeito aos seguintes prazos de ven-
cimento, os bancos AD estão autori-
zados a aprovar Créditos Comerciais 
de até US$ 20 milhões por transação 
de importação:
– Para as importações permitidas 
pela política de comércio exterior em 
vigor, prazo de até um ano a contar 
da data de embarque;
– Para a importação de produtos 
classificados	pelo	DGFT	como	bens	
de capital, prazo superior a um e 
inferior a três anos a contar da data 
de embarque.

Não são permitidas prorrogações 
para além dos prazos acima. Os limi-
tes acima mencionados para o valor 
e o prazo de Créditos Comerciais são 
aplicáveis	também	à	emissão	de	LC	
/ garantias / cartas de compromisso 
/ cartas de conforto por parte dos 
bancos AD em favor de fornecedo-

9 Crédito para importações para a Índia concedido pelo 
fornecedor no exterior
10 Empréstimo para o pagamento de importações para 
a Índia providenciadp pelo importador junto a uma 
instituição	financeira	ou	banco	estrangeiro	com	prazo	
máximo	de	três	anos
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res,	bancos	e	instituições	financeiras	
do exterior. 

Para a utilização de Créditos Co-
merciais, os importadores indianos 
devem apresentar documentos de 
importação, a saber: via de contro-
le cambial da conta de entrada de 
produtos,	formulário	de	avaliação	
postal	ou	certificado	de	avaliação	al-
fandegária	e	outros	documentos	que	
possam ser exigidos pelo banco AD. 

Os importadores podem pagar aos 
credores estrangeiros juros sobre 
Créditos Comerciais dentro dos limi-
tes determinados pela regulamenta-
ção. São os seguintes os tetos para 
o custo total de Créditos Comerciais 
(incluindo juros e outras tarifas e 
despesas em moeda estrangeira e 
excluindo taxa de compromisso, tari-
fa por liquidação antecipada e tarifas 
devidas em rupias indianas):

Prazo de 
vencimento 

Limite para o custo total 
acima da LIBOR de 6 meses 

Até um ano 350 pontos de porcentagem 
(válido	até	31	de	março	de	
2012 e sujeito a revisão após 
tal data)

De um a três 
anos

* para a respectiva moeda de empréstimo ou 
referencial	aplicável

Quaisquer empréstimos externos 
obtidos pelo importador com prazo 
superior a três anos são conside-
rados empréstimos comerciais e 
classificados	como	Empréstimos	
Comerciais Externos (ECB, na sigla 
em inglês). Os ECBs estão sujeitos 
a	regulamentação	específica,	que	
prevê condições de custo total, res-
trições	à	utilização	final,	garantias,	
alocação	temporária	dos	recursos,	
pagamento antecipado, etc. 

2.3.3. Prazo para liquidação das impor-
tações 

Segundo a regulamentação em 
vigor, a liquidação das transações de 
importação deve ocorrer da seguinte 
forma:

•	O importador deve concluir a 
remessa do pagamento de impor-
tações no prazo de seis meses a 
contar da data do embarque, salvo 
no caso de retenção de valores para 
garantia de desempenho, etc.
•	O banco AD pode permitir o atraso 
na liquidação devido a disputas, 
dificuldades	financeiras,	etc.	
•	Pagamentos no caso de Créditos 
Comerciais (como acima citado).
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2.3.4. Recebimento dos documentos / 
guias de importação 

De forma geral os documentos / 
guias de importação devem ser 
recebidos pelo banco do importador 
diretamente do banco do fornecedor. 
Contudo, em determinados casos e 
nas condições a seguir, os documen-
tos / guias de importação podem ser 
recebidos pelo importador direta-
mente do fornecedor no exterior:
•	Quando o valor da guia de impor-
tação não exceder US$ 300.000;
•	Guias de importação recebidas 
por	subsidiárias	integrais	indianas	
de empresas estrangeiras de suas 
respectivas controladoras;
•	Guias de importação recebidas por 
Exportadores com Status de Reten-
ção,	como	definido	na	Política	de	
Comércio Exterior, Unidades 100% 
Voltadas para Exportação / Unidades 
em Zonas Econômicas Especiais, 
Empreendimentos do Setor Público e 
Companhias Limitadas;
•	Guias de importação recebidas 
por todas as empresas limitadas, a 
saber, limitadas de capital aberto, 
consideradas como limitadas de 
capital aberto e empresas limitadas 
de capital fechado.

Além disso, mediante solicitação do 
importador, as guias / documentos 
de importação podem ser entregues 
diretamente pelo fornecedor ao ban-
co AD, desde que:

•	O banco AD esteja plenamente 
satisfeito	com	a	situação	financeira	
/ status e histórico do cliente impor-
tador;
•	O banco AD obtenha do banco do 
exportador ou de uma agência de 
crédito de renome um relatório sobre 
o fornecedor externo.

3. Documentos e procedimentos 
formais

3.1. Embarque (do Brasil)

No caso de exportação de mercado-
rias do Brasil para a Índia, é neces-
sário	o	fornecimento	ao	importador	
indiano dos seguintes documentos:
•	Fatura comercial 
•	Relação de embalagens 
•	Conhecimento de embarque 
•	Certificado	de	origem	(no	caso	de	
importações sob o amparo de um 
tratado de livre comércio)
•	Literatura	técnica	/	catálogos
•	Parecer de Engenheiro Credencia-
do dando a avaliação e a idade dos 
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bens de capital de segunda mão, se 
for o caso.

Idealmente, os documentos acima 
devem conter o nome e endereço do 
importador, conforme informados por 
ele.	O	importador	pode	ter	dificuldade	
para desembaraçar as mercadorias 
na alfândega indiana em caso de 
divergências no nome ou endereço. 
Além disso, a fatura deve indicar tam-
bém se o valor é FOB, CIF, CPT, etc.

3.2. Procedimentos formais no embarque

Os exportadores brasileiros devem 
enviar os documentos acima men-
cionados por e-mail, como um alerta 
pré-embarque, de forma que o im-
portador indiano possa acompanhar 
sua chegada à Índia. 

Não	há	nenhum	outro	procedimento	
a ser seguido nas exportações para 
a Índia. 

3.3. Desembaraço aduaneiro (na Índia)

3.3.1. Documentação na Índia

Para o desembaraço de mercado-
rias importadas, a alfândega exige 
a apresentação de uma declaração 

de importação, denominada “Bill of 
Entry”. 

Normalmente, as autoridades al-
fandegárias	dos	principais	portos	
/ aeroportos estão conectadas a 
um sistema de troca eletrônica de 
dados (EDI na sigla em inglês). Se as 
mercadorias forem desembaraçadas 
por meio de um sistema de EDI, não 
é apresentada uma “Bill of Entry” for-
mal, que é gerada no sistema com-
putadorizado; contudo, o importador 
deve apresentar uma declaração de 
carga	com	os	dados	específicos	
necessários	para	o	processamento	
do	desembaraço	alfandegário.

Os importadores que estiverem 
desembaraçando mercadorias para 
consumo interno em portos / aero-
portos sem EDI devem apresentar 
uma “Bill of Entry” manual em 
quatro vias: original e uma cópia 
para a alfândega, a terceira via para 
o importador e a quarta via para o 
banco que efetuar as remessas. De 
forma geral, os documentos a seguir 
devem ser apresentados às autorida-
des	alfandegárias	para	desembaraço	
das mercadorias nos sistemas com 
e sem EDI: 
•	Fatura	comercial	/	fatura	para	fins	
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alfandegários	(no	caso	de	mercado-
rias FOC / emprestadas)
•	Relação de embalagens
•	Conhecimento de embarque ou 
ordem de entrega / conhecimento de 
embarque aéreo
•	Formulário	de	declaração	de	ava-
liação do GATT 
•	Declaração do importador / despa-
chante aduaneiro (CHA na sigla em 
inglês)
•	Licença de importação, quando 
necessária
•	Documento de seguro
•	Relatório de testes em caso de 
itens como produtos químicos
•	Catálogos,	material	técnico,	mate-
rial	impresso	no	caso	de	maquinário,	
peças de reposição ou 
•	Certificado	de	Origem	se	estiver	
sendo requerida tarifa preferencial

O importador tem a opção de de-
sembaraçar as mercadorias para 
consumo ou venda mediante a apre-
sentação de uma “Bill of Entry de 
Produtos para Consumo Interno” e o 
do pagamento dos tributos aduanei-
ros. Alternativamente, ele pode adiar 
o pagamento dos tributos aduaneiros 
e transferir as mercadorias para um 
depósito alfandegado, para desem-
baraço posterior. Nesse caso, o im-

portador deve apresentar uma “Bill of 
Entry de Produtos para Depósito” e a 
remoção para consumo interno seria 
feita por meio de uma “Bill of Entry 
de Produtos Postos em Armazém”. 

3.3.2. Procedimentos legais 

O desembaraço de mercadorias na 
alfândega indiana pode ser efetuado 
pelo próprio importador ou por meio 
de um CHA reconhecido e aprovado 
pelas	autoridades	alfandegárias.	O	
importador tem a opção de nomear 
qualquer	CHA	para	auxiliá-lo	em	suas	
operações de comércio exterior. 

A “Bill of Entry” de Produtos é 
apresentada no regime de auto-
-lançamento, pelo qual o importador 
tem a obrigação de declarar corre-
tamente	a	classificação,	alíquota	do	
imposto de importação e valor das 
mercadorias. As autoridades alfande-
gárias	liberam	as	mercadorias	com	
base	nas	inspeções	e	verificações	
usuais. Entretanto, elas têm poderes 
para	fiscalizar	as	mercadorias	após	
o desembaraço, nas instalações do 
importador,	para	verificar	a	exatidão	
da declaração e o pagamento de 
impostos efetuados no momento da 
importação. 
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As principais etapas do desembara-
ço	alfandegária	de	mercadorias	são	
as seguintes:
•	O importador ou CHA apresenta 
eletronicamente a “Bill of Entry” de 
Produtos no sistema da alfândega; 
•	O importador ou CHA apresenta 
a “Bill of Entry” de Produtos junta-
mente com os documentos acima 
mencionados às autoridades alfan-
degárias	do	porto	/	aeroporto;	
•	O	avaliador	da	alfândega	verifica	
as declarações prestadas na “Bill 
of Entry” de Produtos e determina a 
inspeção das mercadorias no depó-
sito correspondente;
•	O avaliador da alfândega determi-
na o pagamento dos impostos de 
importação 
•	O importador deposita o valor dos 
tributos aduaneiros na conta ban-

cária	da	alfândega	por	meio	da	Guia	
GAR-7;
•	O importador apresenta a guia 
GAR-7 (guia TR-6) ao avaliador; 
•	O avaliador concede a ordem / 
permissão para o desembaraço 
alfandegário	das	mercadorias	;
•	O importador recebe as mercado-
rias no depósito do porto / aeroporto.

Recentemente, o governo central 
determinou que tributos aduaneiros 
com valor superior a US$ 2.000 por 
“Bill of Entry” de Produtos devem ser 
pagos eletronicamente. 

O importador também tem a opção 
de pagar os tributos aduaneiros por 
meio	de	notas	de	crédito	tarifário	
emitidas pelas autoridades do DGFT 
no lugar de dinheiro. As notas de 

Mumbai.
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crédito	tarifário	são	emitidas	pelo	
DGFT como medida de incentivo às 
exportações. Algumas dessas notas 
são livremente transferíveis e podem 
ser usadas por uma pessoa que não 
está	engajada	em	exportações.

3.3.3. Despesas com procedimentos 
formais

As	autoridades	alfandegárias	não	
impõem qualquer tarifa sobre o 
desembaraço de importações ou 
exportações, salvo pelo aumento 
de 1% no valor CIF das mercadorias 
exclusivamente	para	fins	de	cômputo	
dos tributos aduaneiros, o que resul-
ta no pagamento de um valor maior 
de	direitos	alfandegários.	

Além disso, a autoridade competente 
pode cobrar taxas pelo uso de outras 
instalações oferecidas ao impor-
tador, como demurrage, depósito, 
aluguéis, etc. 
 
4. Regimes especiais

4.1. Instalações alfandegárias 
4.1.1. Depósito de mercadorias

A	legislação	alfandegária	indiana	
prevê o armazenamento de produtos 

importados na Índia sem o paga-
mento de tributos na importação. 
A legislação prevê dois tipos de 
depósito:

•	Armazém alfandegado público 
– criado pelas autoridades governa-
mentais no porto / aeroporto ou no 
depósito de contêineres em terra 
•	Armazém alfandegado privado – 
criado	por	partes	privadas	em	áreas	
designadas pelas autoridades alfan-
degárias	para	a	armazenagem	de	
mercadorias. A permissão / licença 
para a criação de armazéns alfande-
gados privados para armazenagem 
de mercadorias antes do pagamento 
dos tributos aduaneiros é concedida 
pelas	autoridades	alfandegárias.	

Os importadores de mercadorias 
para a Índia contam com a opção 
de	depositá-las	num	armazém	
alfandegado público antes de seu 
desembaraço	alfandegário.	Quando	
não	houver	espaço	suficiente	nos	
armazéns alfandegados públicos, o 
importador tem a opção de depositar 
suas mercadorias em um armazém 
alfandegado privado, criado por ele 
próprio ou por terceiros.

Mediante a aprovação das autorida-
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des	alfandegárias	as	mercadorias	
podem ser transferidas para ar-
mazéns alfandegados. No caso de 
armazéns alfandegados privados 
localizados fora do porto / aeroporto 
de importação, é permitida a remo-
ção das mercadorias mediante a 
prestação	de	fiança	em	valor	igual	
ao dobro dos impostos devidos. Os 
importadores também são obriga-
dos a contratar seguros para cobrir 
o	elemento	tarifário	enquanto	as	
mercadorias estiverem em trânsi-
to. As garantias devem continuar 
válidas	mesmo	se	as	mercadorias	
forem transferidas para terceiros ou 
removidas para outro armazém sem 
pagamento dos impostos de impor-
tação.

As mercadorias podem permanecer 
armazenadas pelo prazo de um ano 
a contar da data da autorização da 
alfândega para seu depósito em 
armazém. Esse período pode ser 
prorrogado ao exclusivo critério das 
autoridades	alfandegárias.	Entretan-
to, caso as mercadorias sejam man-
tidas por mais de 90 dias, incidirão 
juros no momento do desembaraço.

No desembaraço das mercadorias 
no depósito, o importador deve 

apresentar uma “Bill of Entry” de 
Produtos para consumo interno e 
pagar os impostos de importação 
correspondentes. 

4.1.2. Fabricação, processamento e 
remoção de mercadorias no depósito

Os	regulamentos	alfandegários	
permitem que os importadores 
executem no armazém alfandegado 
operações de fabricação e outras, 
como processamento, embalagem, 
reembalagem, etc., de mercadorias 
importadas. Para conduzir tais ativi-
dades	é	necessária	uma	autorização	
do	Comissário	da	Alfândega.

Também estão disponíveis no 
armazém alfandegado instalações 
para	bens	importados	para	fins	de	
reparos, recondicionamento, reenge-
nharia, etc. As mercadorias podem 
ser importadas sem pagamento dos 
tributos aduaneiros e reexportadas 
após seu reparo, recondicionamen-
to, etc., desde que tal reexportação 
ocorra no prazo de até três anos a 
contar da data da importação.

4.1.3. Zonas de livre comércio e arma-
zenagem (FTZ na sigla em inglês)
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Uma FTWZ é uma zona econômica 
especial (SEZ na sigla em inglês) 
criada	para	o	fim	exclusivo	de	co-
mércio, armazenagem e atividades 
correlatas e pode ser estabelecida 
por qualquer pessoa, individualmente 
ou em associação com o governo 
estadual ou central.

Uma FTWZ desfruta dos mesmos 
benefícios de uma SEZ e também 
pode importar mercadorias sem 
pagamento dos tributos aduaneiros 
com vistas à fabricação e exporta-
ção posteriores. Além dos benefícios 
nas tarifas de importação, uma 
FTWZ desfruta de diversos outros 
benefícios, como desembaraço de 
mercadorias	em	regime	sumário,	
isenção de imposto de renda, etc. 

4.2. Importações temporárias

•	Máquinas,	equipamentos	ou	ferra-
mentas enquadrados nos Capítulos 
84,	85	e	90	das	Tarifas	Alfandegá-
rias, importados por meio de aluguel, 
estão parcialmente isentos dos 
tributos aduaneiros, dependendo do 
prazo em que permanecerão na Índia 
e	de	outras	condições	específicas.	
Entretanto, nesses casos o importa-

dor	deve	prestar	fiança	(com	ou	sem	
garantia	bancária)	para	as	autorida-
des	alfandegárias.	Tais	bens	devem	
ser reexportados após a conclusão 
do projeto dentro de um período 
especificado	(no	máximo	18	meses	
a contar da data de importação)
•	É possível importar mercadorias 
com o pagamento dos tributos adua-
neiros e recuperar uma porcentagem 
específica	destes	quando	de	sua	
reexportação. O benefício de recupe-
ração	está	disponível	apenas	se	as	
mercadorias forem reexportadas no 
prazo de 18 meses.
•	Está	disponível	na	Índia	a	impor-
tação	temporária,	em	regime	de	
carnet, de bens destinados a apre-
sentação ou uso em exposições, 
feiras e eventos similares. Na Índia, 
os Carnets ATA são garantidos pela 
Federação das Câmaras de Comércio 
e Indústria Indianas.

4.3. Incentivo à exportação

Está	disponível	para	os	exportadores	
o regime de drawback, pelo qual 
os impostos incidentes sobre os 
insumos (importados ou adquiridos 
localmente) usados na produção das 
mercadorias exportadas é reembol-
sado pelo governo.
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Os benefícios de drawback podem 
ser utilizados pelos exportadores em 
dois regimes:
•	Regime de Alíquota para toda 
Indústria (AIR na sigla em inglês) 
–	alíquotas	definidas	pelas	autorida-
des para a indústria como um todo 
levando em consideração as tarifas 
de importação incidentes.
•	Regime de tributação por Marca – 
taxas	fixadas	pelas	autoridades	com	
base em dados individuais forneci-
dos pelo exportador sobre o consu-
mo,	incidência	de	direitos	alfandegá-
rios, agregação de valor, etc.

Entretanto, quando o exportador 
receber o crédito de determinados 
tributos	o	direito	de	drawback	será	
reduzido proporcionalmente.

4.4. Importações para feiras e exposi-
ções

Segundo os regulamentos aduanei-
ros indianos, a importação de pro-
dutos para exibição em exposições, 
feiras	e	eventos	similares	está	isenta	
de todos os tributos aduaneiros. A 
importação	está	sujeita	às	seguintes	
condições:

•	Apresentação às autoridades alfan-

degárias,	no	momento	do	desemba-
raço dos bens, de uma declaração 
de	um	funcionário	do	Ministério	do	
Comércio autorizado pelo governo da 
Índia	ou	de	um	funcionário	da	Orga-
nização de Promoção do Comércio 
da Índia, devidamente autorizado por 
seu presidente, no sentido de que tal 
exposição, feira ou, conforme seja o 
caso, exibição ou evento similar, foi 
aprovado pelo Ministério do Comér-
cio ou atende ao interesse público.
•	Por	meio	da	prestação	de	fiança,	o	
importador deve comprometer-se a 
reexportar as mercadorias no prazo 
de seis meses a contar do encerra-
mento	oficial	do	evento	correspon-
dente, ou no prazo prorrogado que 
as	autoridades	alfandegárias	venham	
a permitir e, na eventualidade de não 
efetuar a reexportação como acima 
mencionado, pagar os tributos adu-
aneiros que de outra forma seriam 
devidos.
•	Os produtos importados não 
podem ser emprestados ou usados 
de	qualquer	forma	para	fins	lucrati-
vos nem serem removidos do local 
do evento sem a autorização das 
autoridades	alfandegárias.
•	Os produtos devem ser passíveis 
de	identificação	quando	da	reex-
portação e deverão ser seguidos os 
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procedimentos adequados para sua 
listagem	e	identificação	determina-
dos pelos servidores autorizados
•	Entretanto, a reexportação pode 
não ser exigida em caso de produtos 
seriamente	danificados,	de	baixo	
valor ou perecíveis

Além disso, os produtos importados 
também podem ser desembaraçados 
para consumo interno mediante o 
pagamento dos tributos correspon-
dentes.

4.5. Mercadorias em trânsito

Os regulamentos aduaneiros india-
nos permitem o trânsito de mercado-
rias importadas para qualquer outra 
estação	alfandegária,	na	Índia	ou	em	
outro local, sem o pagamento dos 
tributos aduaneiros, desde que eles 
permaneçam no mesmo veículo.

O trânsito pela Índia de produtos 
de/para países adjacentes é regu-
lamentado de acordo com tratados 
bilaterais com tais países e sujeito às 
restrições determinadas pelo DGFT 
segundo as Convenções Internacio-
nais.

Contudo, tais mercadorias devem 
ser mencionadas no Manifesto de 
Importação apresentado pela pessoa 
encarregada do veículo transporta-
dor. Além disso, tais mercadorias 
não podem ser “Artigos Proibidos” 
pela	legislação	alfandegária	indiana.

Adicionalmente, se forem transporta-
das	para	outra	estação	alfandegária	
na Índia, tais mercadorias estarão 
sujeitas	aos	direitos	alfandegários	
como se fosse sua primeira importa-
ção para a Índia.
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1. Considerações gerais

1.1. Diversidade do mercado

A	Índia	é	um	país	geograficamente	
diversificado,	com	28	estados	e	
7 territórios. Ela é pluralista, mul-
ticultural, multilíngue e multiétni-
ca, apresentando diferenças nas 
escolhas, preferências, gostos e 
comportamento dos consumidores 
em todo o país. O planejamento 
estratégico, a diligência devida, o 
acompanhamento	sistemático,	a	
paciência e comprometimento são 
atitudes proveitosas para as empre-
sas bem-sucedidas. As estratégias 
de vendas e marketing que são 
vitoriosas em uma parte do país 
podem não funcionar em outras. Os 
exportadores podem preferir adotar 
um modelo regional para conhecer 
o mercado e só então ampliar sua 
atuação. 

Conquistar acesso aos mercados 
da	Índia	exige	análise	cuidadosa	
das preferências dos consumidores, 
entendimento dos canais de vendas 
existentes	e	mudanças	nas	práticas	
de distribuição e marketing, fatores 
em constante evolução.

1.2. Concorrência interna e externa

A concorrência no mercado indiano 
intensificou-se	nos	anos	recentes.	
Após a liberalização, houve melhoria 
na qualidade dos artigos produzidos 
localmente. Os fabricantes locais 
entendem bem o mercado e contam 
com estruturas de custo competiti-
vas. Além disso, a Índia conta com 
a presença de multinacionais globais 
na maioria dos setores de ativida-
de econômica. Em nível global, o 
aumento das importações indianas 
atraiu a atenção da maioria dos gran-
des	países	estrangeiros,	intensifican-
do ainda mais a concorrência.

1.3. Gargalos de infraestrutura

A	Índia	está	melhorando	sua	infra-
estrutura e construindo estradas, 
ferrovias, portos e aeroportos. Con-
tudo, existem gargalos de logística e 
o transporte de mercadorias de uma 
parte do país para outra exige tempo 
e dinheiro. Segundo um relatório da 
S&P, as ferrovias indianas cobram 
um dos fretes mais elevados do 
mundo, que chega a ser quatro vezes 
maior que nos Estados Unidos e o 
dobro do cobrado na China. O gover-

VI - ESTRUTURA DO COMÉRCIO
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no indiano planeja investir cerca de 
US$ 1 trilhão entre 2012 e 2017 para 
melhorar a infraestrutura do país. 

2.  Canais de distribuição

Os canais de distribuição da Índia 
oferecem cobertura ampla. Contudo, 
devido	às	deficiências	de	infraestru-
tura, eles são fragmentados e sua 
eficiência	é	baixa.	Na	Índia,	a	maioria	
das compras é feita no setor desor-
ganizado e em mercearias indepen-
dentes. Segundo o relatório de varejo 
da BMI Índia, em termos de valor o 
varejo organizado, como os super-
mercados, respondeu por apenas 8% 
do mercado em 2011. Estima-se que 
a quantidade de pontos de venda de 
varejo seja superior a 12 milhões. 

Estão disponíveis diversos mecanis-
mos para que o exportador leve seus 
produtos até o consumidor. Esses 
canais variam na quantidade e tipo 
de	intermediários	envolvidos.	Alguns	
canais são curtos e ligam diretamen-
te os produtores aos consumidores, 
enquanto outros são longos e têm 
um	ou	mais	intermediários.

2.1 Estrutura geral

2.1.1 Sistema de distribuição em três 
níveis

Distribuidores ou estoquistas de re-
distribuição (RS na sigla em inglês), 
atacadistas e varejistas: essa é a 
estrutura de vendas e distribuição 
em três níveis mais comum na Índia. 
Por exemplo, uma empresa de bens 
de	consumo	de	giro	rápido	(FMCG	
na sigla em inglês) em operação em 
toda a Índia pode ter entre 40 e 80 
estoquistas de redistribuição. Os RS 
venderão os produtos para algo entre 
100 e 450 atacadistas. Finalmente, 
os RS e os atacadistas atenderão 
entre 250.000 e 750.000 varejistas 
em	todo	o	país.	O	RS	venderá	para	
varejistas de pequeno e grande porte 
nas cidades e em partes do interior 
do país. Dependendo de como uma 
empresa optar por gerenciar e super-
visionar esses relacionamentos, sua 
equipe de vendas pode variar de 75 
a	500	funcionários.	O	atacado	é	ren-
tável	pela	manutenção	de	custos	bai-
xos e giro elevado, com as margens 
dos produtos de FMCG situando-se 
geralmente na faixa de 10% a 12%. 
Muitos atacadistas operam fora dos 
mercados de atacado. 
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As categorias de consumo que 
envolvam níveis elevados de P&D e 
marketing astuto tendem a ter uma 
concentração maior da margem nos 
fabricantes/marcas, enquanto os va-
rejistas desfrutam de margens mais 
elevadas em outras. As margens do 
varejo geralmente oscilam entre 8% 
e 15% em FMCGs, celulares, produ-
tos farmacêuticos, etc. e se situam 
na faixa de 25% a 35% em artigos 
domésticos,	vestuário,	calçados,	
livros, etc.

2.1.2 Sistema de distribuição pública 
(PDS na sigla em inglês)

O PDS é um sistema nacional de 
segurança alimentar criado pelo 
governo da Índia para a distribuição 
de alimentos e itens não alimentícios 
à população carente do país. O PDS 
é uma das maiores redes de distri-
buição do mundo, atingindo mais 
de 1.000 milhão de famílias e 500 
mil estabelecimentos. As principais 
mercadorias distribuídas são produ-
tos	básicos	como	trigo,	arroz,	açúcar	
e querosene, por intermédio de uma 
rede de Lojas de Preço Justo (FPS 
na sigla em inglês) estabelecidas em 
diversos estados de todo o país. 

2.2. Canais recomendados

A escolha dos canais de distribuição 
depende do tipo de produto e do 
mercado pretendido. 

•	O canal de distribuição é baseado 
no tipo de produto: 

– Matérias-primas, commodities e 
produtos genéricos geralmente são 
importados pelo governo e outros 
importadores de grande porte que 
os distribuem no país. O exportador 
deve buscar um agente, represen-
tante	ou	distribuidor	confiável	para	a	
venda de tais produtos.
– Bens de consumo exigem uma 
sólida cadeia de suprimentos de 
marketing e logística e recomenda-se 
que o exportador utilize um sistema 
de distribuição em três níveis. Como 
a distribuição exige grandes inves-
timentos, o exportador deve decidir 
entre um sistema de distribuição 
exclusivo, em que um distribuidor 
recebe direitos exclusivos e uma 
distribuição inclusiva, onde o pro-
duto é fornecido a todos os estabe-
lecimentos de varejo possíveis. Um 
exportador pode optar por adotar um 
sistema de distribuição exclusivo e 
inclusivo. 
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•	As organizações também podem 
analisar o investimento na criação de 
sua própria rede de distribuição, mas 
esse pode ser um processo de custo 
bastante elevado.
•	Joint ventures (JV): as joint ventu-
res estimulam investimentos, impor-
tação de bens de capital e transfe-
rência de tecnologia e, portanto, são 
fomentadas pelo governo indiano. 
Para o exportador, elas proporcio-
nam acesso à rede de distribuição da 
organização	parceira.	A	definição	das	
condições contratuais exige cautela 
e o exercício da diligência devida na 
análise	da	experiência	e	histórico	
comercial do parceiro.
•	Aquisição: um exportador pode 
considerar a aquisição de uma orga-
nização	local,	que	já	conte	com	uma	
rede de distribuição estabelecida.
•	Terceirização da distribuição e 
logística de vendas: as empresas 
estão cada vez mais terceirizando 
algumas	funções-chave	da	área	de	
distribuição e logística com em-
presas especializadas e buscando 
formas	mais	eficientes	de	atingir	os	
consumidores, o que levou ao surgi-
mento de organizações independen-
tes de distribuição e logística para 
cuidar dessa função importante. 
•	Desembaraço e encaminhamento: 

a maioria das empresas de FMCG 
e de produtos farmacêuticos utiliza 
agentes de desembaraço e encami-
nhamento (C&F na sigla em inglês) 
para distribuição e cada um deles 
atende uma região, geralmente um 
estado. 
•	Venda direta: a venda direta é um 
dos canais de crescimento mais 
rápido	na	Índia,	com	previsão	de	
atingir US$ 1,5 bilhão em 2012. Esse 
é um canal de vendas muito popular 
para FMCGs e produtos de consumo 
e elimina os custos de marketing, 
repassando os benefícios para os 
representantes de vendas. O setor 
emprega muitas mulheres, inclusive 
donas de casa e jovens. Amway, 
Avon,	cosméticos	Oriflame	e	Tu-
pperware são empresas de destaque 
em vendas diretas.
•	Comércio eletrônico: a Índia tem 
mais	de	100	milhões	de	usuários	
de Internet. O mercado de comércio 
eletrônico atingiu US$ 2,5 bilhões em 
2009 e vem crescendo a taxas supe-
riores a 30%. As importações diretas 
constituem uma grande parcela das 
vendas on-line e sites internacionais 
como Amazon, eBay, 2North.com 
estabeleceram uma presença signi-
ficativa	no	mercado.	Bens	de	consu-
mo / produtos novos com potencial 
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relevante podem adotar a rota on-
-line, menos dispendiosa, para seu 
lançamento no mercado.
•	Franquias:	a	Índia	está	experimen-
tando um processo de urbanização 
rápida	e	expansão	da	classe	média.	
A população urbana mais jovem tem 
renda disponível elevada, estilo de 
vida ocidental, exposição internacio-
nal e apetite por produtos ocidentais. 
Diversas empresas internacionais, 
principalmente dos setores de 
alimentação, ensino, varejo, salões 
de beleza / cosméticos, serviços 
empresariais,	vestuário	e	viagens/

turismo estão organizando seus 
sistemas de distribuição por meio de 
franquias. Entre as principais encon-
tram-se o McDonalds, Ruby Tuesday, 
Subway, Baskin Robbins, Radisson, 
Hertz, Avis, KFC e Pizza Hut.
 
2.3. Desafios para o varejo na Índia

População	geograficamente	dispersa,	
pouca tração, rede de distribuição 
complexa e presença de produtos 
piratas	são	os	maiores	desafios	
enfrentados pelo mercado varejista 
indiano.
 

Fonte: BA
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2.4. Compras governamentais

A	Índia	não	é	signatária	do	Acordo	
sobre Compras Governamentais da 
Organização Mundial do Comér-
cio (OMC), conhecido como GPA 
(sigla em inglês), que determina um 
quadro de direitos e obrigações para 
as compras governamentais entre os 
participantes.

Pelo acordo, os membros concor-
dam que os fornecedores de bens e 
serviços	de	outros	países	signatários	
não serão tratados de forma menos 
favorável	que	os	fornecedores	locais	
e que suas leis, regulamentos e pro-
cedimentos para compras governa-
mentais serão transparentes e justos.

Entretanto, o governo indiano publica 
as licitações em aberto no site Ten-
ders India (http://www.tenders.gov.
in/). A Diretoria Geral de Inteligência 
Comercial e Estatística distribui o 
Indian Trade Journal (http://www.
dgciskol.nic.in/indian_trade_journal.
htm), publicação semanal do gover-
no que divulga as licitações em an-
damento em todas as organizações 
governamentais do país.

2.4.1. Regulamentação de produtos

Segundo a Licença Geral Aberta 
determinada pela Política EXIM da 
Índia, a maioria dos produtos pode 
ser importada sem licenças ou 
restrições. Existem três categorias de 
produtos regulamentados, a saber: 

1.	Produtos	proibidos	(http://finance.
indiamart.com/exports_imports/
importing_india/negative_list/prohi-
bited_list.html), que não podem ser 
importados;

2.	Produtos	restritos	(http://finance.
indiamart.com/exports_imports/
importing_india/negative_list/res-
tricted_list.html), que necessitam de 
licença de importação; 

3. Produtos “canalizados” (http://
finance.indiamart.com/exports_im-
ports/importing_india/negative_list/
canalized_list.html), que podem ser 
importados apenas pelos monopó-
lios estatais. 

Existem na Índia alguns agentes que 
trabalham com exportadores interna-
cionais para oferecer seus produtos 
ao governo e assegurar contratos. 
As decisões de compras governa-
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mentais podem ser demoradas.

2.4.2. Sistema alfandegário aplicável às 
compras governamentais

Segundo	notificação	do	Ministério	do	
Comércio, a importação de produtos 
de determinados setores é isenta de 
tarifas	alfandegárias.	Uma	relação	
desses artigos pode ser encontrada 
em http://www.cbec.gov.in/. 

3. Promoção de vendas

Os meios de promoção de vendas 
mais comumente utilizados pelos 
exportadores para a promoção de 
suas vendas na Índia são exposi-
ções	profissionais,	exibições,	feiras	
comerciais, publicidade em veículos 
impressos,	rádio	e	TV	e	vendas	
diretas.

A escolha depende do tipo de 
produto, clientes alvo, mercado e 
orçamento disponível. Commodi-
ties como arroz, trigo, papel, etc., 
produtos B2B, produtos industriais 
e produtos técnicos de valor eleva-
do geralmente são promovidos em 
exposições comerciais, exibições 
e feiras. A publicidade é feita em 
revistas,	páginas	amarelas,	diretórios	

de exportação e agentes privados. A 
publicidade	em	rádio	e	TV	não	é	re-
comendada, a menos que o produto 
seja bem conhecido e o exportador 
tenha uma rede de distribuição bem 
estabelecida em todo o país. 

FMCG e outros produtos de marca, 
que são vendidos no varejo, exigem 
atividades	significativas	de	marketing	
e educação do consumidor, além de 
uma rede de logística ampla (local 
ou	nacional),	já	que	normalmente	os	
varejistas mantêm estoques peque-
nos de diversas marcas e precisam 
de reposição frequente.

3.1. Feiras e exposições 

A Organização de Promoção Comer-
cial da Índia é a principal agência do 
governo indiano para fomentar o co-
mércio exterior. A India International 
Trade Fair (IITF, Exposição Comercial 
Internacional da Índia, http://iitf.in/) é 
o evento mais importante, conduzido 
anualmente em Nova Deli entre 14 e 
17 de novembro. 

A IITF é uma plataforma para os 
produtores, comerciantes, exporta-
dores e importadores, e a exposição 
abrange uma ampla gama de produ-
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tos e serviços, inclusive automóveis, 
produtos	de	fibra	de	coco,	juta,	
produtos	têxteis,	vestuário,	utensílios	
domésticos, utensílios de cozinha, 
alimentos processados, bebidas, do-
ces, remédios, produtos farmacêuti-
cos, produtos químicos, cosméticos, 
produtos de saúde e beleza, teleco-
municações, energia, eletrônica, mó-
veis, decoração, artigos esportivos, 
brinquedos, engenharia, etc.

O porte, sucesso e importância do 
evento podem ser avaliados pelo 
fato de sua 30ª edição, em 2010, 
ter contado com mais de 3 milhões 
de visitantes e com a participação 
de 7.000 expositores, inclusive 350 
empresas de 28 países estrangeiros.
As regras para a participação de ex-
positores estrangeiros na IITF estão 
disponíveis em http://iitf.in/.

3.1.1. Outras feiras comerciais

A Organização de Promoção do 
Comércio da Índia (ITPO na sigla em 
inglês) é a principal agência gover-
namental	responsável	pela	promoção	
do comércio exterior do país ao 
longo de todo o ano. Oportunidades 
de	negócios,	calendário	de	eventos	
e outras informações pertinentes 

podem ser encontradas em http://
www.tradeportalofindia.com/.	

O Business Trade Shows é um ser-
viço na Internet com as informações 
mais recentes sobre as feiras comer-
ciais na Índia e pode ser acessado 
em http://www.biztradeshows.com/
india/. 

3.1.2. Sistema alfandegário dos produ-
tos exibidos

O governo indiano permite que o 
material a ser utilizado em exposi-
ções e feiras comerciais seja impor-
tado com isenção de impostos por 
um período de seis meses até sua 
reexportação. Caso as mercadorias 
não sejam reexportadas, o expor-
tador	será	responsável	pelo	paga-
mento do imposto de importação. 
Para a obtenção das permissões, os 
certificados	necessários	devem	ser	
apresentados	ao	Comissário	Adjunto	
da	Alfândega,	ao	Secretário	Assis-
tente do Ministério do Comércio ou 
ao	Comissário	Assistente	da	Organi-
zação Comercial da Índia.

3.1.3. Recomendações

•	Com a expectativa de que o co-
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mércio bilateral ultrapasse a marca 
de US$ 10 bilhões até 2013, as 
empresas brasileiras devem par-
ticipar ativamente das exposições 
comerciais na Índia. As exposições 
comerciais oferecem a plataforma 
mais ampla para atingir os potenciais 
compradores, agentes, importadores 
e distribuidores na Índia e devem ser 
usadas ativamente.
•	Entre outras fontes, a Embaixa-
da da Índia no Brasil (http://www.
indianembassy.org.br/) é rica em 
informações sobre oportunidades 
comerciais e sobre negócios com 
contrapartes indianas. 
•	A Câmara de Comércio Índia Brasil 
(IBCC, http://www.indiabrazilcham-
ber.org/), empreendimento conjunto 
dos governos brasileiro e indiano 
para estimular o comércio entre os 
dois países, oferece serviços que 
incluem pesquisas de mercado, 
logística, suporte comercial e institu-
cional, etc. 

3.2. Veículos de propaganda

Com crescimento anual de cerca de 
18%	a	20%,	está	previsto	que	o	mer-
cado	publicitário	ultrapasse	a	barrei-
ra de US$ 5 bilhões em 2011. A TV 
e a mídia impressa têm participação 

de 42% e 44%, respectivamente.

3.2.1. Mídia impressa

Com circulação superior a 105 
milhões de cópias, a Índia foi o 2º 
maior mercado de jornais em 2010 
e conta com diversas publicações 
nacionais e regionais; são publica-
dos mais de 500 jornais no país. 
Com participação de 96% na receita 
publicitária	dos	veículos	impressos,	
os jornais são uma das melhores 
mídias da Índia. 

3.2.2. TV

Existem mais de 1.400 canais de TV 
em atividade na Índia. A rede atinge 
mais de 90% da população sendo, 
portanto, um veículo de publicidade 
extremamente útil. Contudo, a exis-
tência de canais locais, regionais e 
nacionais fragmenta a audiência. 

3.2.3. Rádio

O	rádio,	forma	mais	barata	e	tradicio-
nal de entretenimento de massa, tem 
alcance	máximo	na	Índia,	atingindo	
todo o país. O mercado é domina-
do atualmente pela estatal All India 
Radio	(AIR);	contudo,	o	governo	está	



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012106

               Como Exportar ÍNDIA

analisando a concessão de 338 licenças para canais 
privados de FM em 91 cidades de pequeno e grande 
porte.

3.2.4. Publicidade na Internet

A	publicidade	na	Internet	está	se	espalhando	bastante	
na Índia. O mercado era estimado em US$ 50 milhões 
em	2008	e	está	previsto	que	atinja	US$	250	milhões	em	
2012.

Estátua do Buda.
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3.3. Serviços de consultoria em marketing

Estão	em	operação	na	Índia	diversas	empresas	confiáveis	de	consultoria	de	
marketing, locais e internacionais. 
Área Especialidade Principais organizações

Estratégia de 
entrada na Índia

Planejamento de negócios

KPMG
McKinsey
BCG
Bain Consulting

Pesquisas de 
mercado

Estudos do mercado consumidor, 
inclusive comportamento, preferências e 
atitudes

A C Nielsen
IMRB
TNS Global

Estratégia de 
marketing

Análise	de	mercado	e	desenvolvimento	de	
estratégias

KPMG
McKinsey
BCG
Bain Consulting
E&Y

Firmas de 
publicidade e 
propaganda

Soluções de publicidade e projeto de 
conteúdo de mídia

Ogilvy and Mather
Rediffusion DY&R
McCann-Erickson India
JWT
Mudra Communications
Lintas India
Enterprise Nexus
FCB-Ulka Advertising
Leo Burnett
Grey Worldwide

•	Empresas	de	consultoria	de	
marketing podem ajudar os exporta-
dores	a	desenvolver	com	eficiência	
uma estratégia de entrada no mer-
cado indiano, conduzir pesquisas 
de mercado e preparar estratégias e 
planejamentos de mercado, planos 

3.3.1. Recomendações

•	Todas	as	principais	empresas	
globais de consultoria têm presença 
na Índia, publicando rotineiramente 
relatórios setoriais e conduzindo 
projetos de consultoria de marketing.
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de marketing, estratégias de marca e 
promoções.
•	É	recomendável	que	as	organiza-
ções brasileiras contem com a assis-
tência de consultorias internacionais 
de	renome	na	Índia,	já	que	elas	
entendem muito melhor a situação e 
podem	orientá-las	sobre	as	armadi-
lhas que devem ser evitadas.
 
4. Práticas comerciais

4.1. Negociações e contratos de 
importação

4.1.1. Troca de correspondências

O inglês é a língua dos negócios, 
tanto para comunicações verbais 
quanto	por	escrito.	O	e-mail	está	
entre as formas de comunicação 
mais	rápidas	e	mais	comuns	entre	as	
empresas. Fax e correio são menos 
comuns, mas também podem ser 
utilizados.

4.1.2. Projeto de um contrato de expor-
tação

Contratos de comércio internacional 
são difíceis de estruturar e projetar, 
em virtude de estarem sujeitos a 
duas legislações diferentes, a dos 

países do importador e do expor-
tador.	A	definição	da	“legislação	
adequada do contrato” determina 
claramente a legislação de qual país 
regerá	os	termos	do	contrato	e	solu-
cionará	as	eventuais	controvérsias.
Os exportadores não devem assinar 
qualquer contrato até que ele tenha 
sido cuidadosamente revisto por um 
advogado competente, evitando as-
sim divergências e possíveis litígios 
em relação a pagamentos, infrações 
contratuais, quebra de garantias, 
propriedade intelectual, direitos dos 
credores	e	outras	dificuldades.

O contrato de exportação deve 
abranger	as	seguintes	áreas:

•	Quem	são	as	partes	do	contrato?		
•	Quais	as	mercadorias	e	serviços	a	
serem fornecidos e qual é o preço de 
compra?
•	Qual	é	a	data	de	encerramento	do	
contrato?
•	Quais	são	as	condições	de	valida-
de?	
•	Quais	são	as	garantias	e/ou	
termos e condições de manutenção 
aplicáveis?
•	Quem	é	responsável	pela	obtenção	
das licenças de importação / expor-
tação	eventualmente	necessárias?
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•	Quais	são	as	condições	de	paga-
mento,	inspeção	e	entrega?
•	O	contrato	determina	a	prestação	
de	garantias,	como	fianças	ou	cartas	
de	crédito	bancárias,	e	quais	são	
elas?
•	Quais	são	os	remédios	disponíveis	
em caso de inadimplência ou cance-
lamento	por	parte	do	cliente?
•	Quais	são	as	disposições	sobre	
mediação ou arbitragem indepen-
dentes para a solução de disputas e 
em que jurisdição elas deverão ser 
conduzidas?

4.1.3. Contratos de exportação na Índia

Os contratos de exportação na Índia 
devem incluir as seguintes informa-
ções: 

•	Nome	e	endereço	do	exportador
•	Descrição	e	qualidade	das	merca-
dorias
•	Quantidade	das	mercadorias
•	Preço	das	mercadorias
•	Local	de	embarque
•	Porto	de	importação
•	Programação	de	entrega
•	Embalagem	das	mercadorias
•	País	de	origem
•	Condições	do	seguro
•	Condições	de	pagamento

•	Tarifas	a	serem	pagas
•	Licenças	de	importação
•	Cláusulas	de	arbitragem	

Uma vez acertadas as condições, o 
importador faz o pedido da seguinte 
forma:

•	Solicitação	de	cotação	apresentada	
em papel timbrado do exportador e 
devidamente carimbada e assinada. 
•	O	importador	confirma	que	a	cota-
ção	é	aceitável	e	a	carimba.
•	O	importador	solicita	o	envio	de	
uma fatura pro-forma que contenha 
todas as condições.
•	O	exportador	e	o	importador	
assinam o contrato de venda, que é 
juridicamente vinculante.
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4.1.4. Documentos comerciais importantes nas exportações para a Índia
Documento Funções Preparado por:

Cotação

A cotação é uma oferta de venda de mercadorias 
e deve informar claramente o preço e detalhes 
sobre a qualidade, quantidade e condições comer-
ciais, de entrega e de pagamento.

Exportador

Contrato de 
venda 

O Contrato de Venda é um contrato entre o com-
prador e o vendedor estipulando os detalhes da 
transação. Por se tratar de um documento legal-
mente	vinculante,	é	aconselhável	obter	orientação	
jurídica	antes	de	assiná-lo.

Exportador e 
importador

Fatura pro-forma

Fatura fornecida por um fornecedor antes do 
embarque das mercadorias, informando o com-
prador do tipo e quantidade dos produtos a serem 
enviados,	seu	valor	e	as	especificações	da	impor-
tação (peso, tamanho e características similares). 
Esse documento não é emitido para solicitar um 
pagamento mas sim para que seja usado no 
processo de obtenção de licença / autorização de 
importação, aquisição de moeda estrangeira ou 
financiamento.

Exportador

Fatura comercial

A fatura comercial é uma solicitação formal de 
pagamento emitida pelo exportador para o impor-
tador das mercadorias vendidas sob o amparo de 
um contrato de venda e deve apresentar informa-
ções sobre os produtos vendidos, condições de 
pagamento e condições comerciais. Ela também é 
usada	para	o	desembaraço	alfandegário	das	mer-
cadorias e, por vezes, para fechamento de câmbio 
por parte do importador.

Exportador

Relação de 
embalagens

Apresenta informações detalhadas sobre os 
produtos enviados.

Exportador

Certificado	de	
inspeção

O	certificado	de	inspeção	é	um	relatório	emitido	
por um vistoriador independente (empresa de 
inspeção)	ou	pelo	exportador	sobre	as	especifica-
ções do embarque, inclusive qualidade, quantida-
de e/ou preço, etc.

Empresa de 
inspeção ou 
exportador
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Apólice	/	certifi-
cado de seguro

Uma apólice de seguro é um documento que 
comprova ter sido adquirido seguro para as mer-
cadorias enviadas e apresenta todos os detalhes 
da	cobertura.	Um	certificado	de	seguro	certifica	
que a remessa foi segurada sob o amparo de 
uma determinada apólice e destina-se a fornecer 
cobertura para perdas e dano ocorridos enquanto 
ela estiver em trânsito.

Seguradora, 
agente ou corre-
tor de seguros

Certificado	de	
teste do produto

Certificado	que	declara	que	os	produtos	estão	em	
conformidade com determinadas normas técnicas 
nacionais ou internacionais, como de qualidade do 
produto,	segurança,	especificações,	etc.

Laboratórios 
credenciados

Certificado	de	
saúde

Documento emitido pelo país correspondente 
quando da exportação de produtos agrícolas 
ou alimentícios para declarar que eles estão em 
conformidade com a legislação pertinente no país 
exportador e, no momento da inspeção pré-em-
barque, estão em boas condições e são adequa-
dos ao consumo humano.

Exportador / 
autoridade de 
inspeção

Carnet ATA

Documento	alfandegário	internacional	utilizado	
para	obter	admissão	temporária,	com	isenção	
tarifária,	para	produtos	a	serem	utilizados	em	ex-
posições internacionais, amostras e equipamentos 
profissionais	em	países	signatários	da	Convenção	
ATA.	A	Índia	é	um	dos	países	signatários	(http://
www.atacarnet.in/faqs.asp).

Exportador

4.1.5. Preço e forma de pagamento

O Método FOB (livre a bordo) é a for-
ma usual de preços, embora alguns 
exportadores	prefiram	trabalhar	com	
C&F (custo e frete) ou CIF (custo, 
seguro e frete).

Os importadores indianos esperam 

pagamento por meio de cartas de cré-
dito	(LC).	A	LC	dá	segurança	a	ambas	
as partes, porque seus respectivos 
bancos	designados	recebem	e	verifi-
cam os documentos de embarque e 
garantem	o	pagamento.	Também	está	
se fortalecendo na Índia a tendência 
na direção do uso de transações em 
contas em aberto.
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O	contrato	de	venda	deve	especificar	
claramente a moeda na qual o paga-
mento	deverá	ser	efetuado.	Podem	
ocorrer	flutuações	cambiais	e	qual-
quer das partes pode perder dinheiro 
na transação. Os exportadores podem 
firmar	contratos	para	pagamento	em	
rupias indianas ou dólares norte-
-americanos.

4.1.6. Práticas específicas para nego-
ciações com a Índia

4.1.6.1. Jurídicas

•	Leia	atentamente	os	termos	do	
contrato e só então assine os docu-
mentos.
•	Nada	deve	ser	presumido	e	até	
mesmo os menores detalhes devem 
ser discutidos.
•	Compromissos	verbais	não	têm	
qualquer valor em um processo 
judicial.
•	Deve-se	utilizar	a	devida	diligência	
na seleção dos parceiros comerciais.
 
4.1.6.2. Práticas comerciais locais

•	O	uso	do	prenome	não	é	popular	
na	Índia.	É	recomendável	o	uso	de	
sobrenomes e títulos.
•	A	troca	de	cartões	de	visita	é	

esperada.
•	Nas	negociações	comerciais	as	
pessoas apertam as mãos, enquanto 
nas ocasiões sociais normalmente as 
pessoas fazem uma pequena reverên-
cia, com as palmas das mãos juntas 
na altura do peito, no gesto chamado 
“namaste”.
•	De	forma	geral,	os	indianos	não	são	
pontuais segundo os padrões ociden-
tais. Essa é uma questão cultural e 
não deve ser interpretada como uma 
atitude rude ou falta de consideração.
•	Na	Índia,	as	negociações	comer-
ciais podem ser mais demoradas.
•	A	maioria	dos	indianos	dá	grande	
importância aos relacionamentos 
pessoais. O estabelecimento de 
um lado pessoal em suas relações 
comerciais	ajudará	a	desenvolver	a	
confiança	mútua	e	facilitará	as	nego-
ciações.
•	O	entretenimento	de	negócios	é	
geralmente feito fora de casa. 
•	Presentes	são	aceitos,	mas	há	
sensibilidade em relação a itens 
específicos.	Álcool	é	fora	de	cogita-
ção para muçulmanos e devem ser 
evitados artigos de couro, que podem 
ser ofensivos para muçulmanos (pele 
de porco) ou hindus (couro bovino). 
Contudo,	flores,	chocolates	e	doces	
indianos são adequados.
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4.1.6.3. Outros

•	Preços:	a	maioria	dos	consumi-
dores	indianos	está	atenta	ao	valor	
e as mercadorias devem ter preços 
competitivos aos de seus equivalen-
tes indianos.
•	Regateio:	é	um	processo	rotineiro	
nas vendas para a Índia. Um descon-
to	em	relação	aos	preços	oficiais,	
especialmente durante a temporada 
de festas, é uma forma comum de 
atrair clientes. Aceitar produtos anti-
gos	como	parte	de	pagamento	está	
se tornando cada vez mais popular.
•	Tarifa	de	importação	e	IVA:	as	
tarifas de importação de produtos 
suntuosos são elevadas na Índia e 
se acrescentarmos o IVA de 12,5% 
eles	podem	ficar	fora	do	alcance	da	
maioria dos clientes indianos. 
•	Proteção	da	propriedade	intelectu-
al: os setores químico e farmacêu-
tico enfrentam problemas quando 
seus produtos são copiados e o 
mercado é inundado por genéricos 
locais.
•	Marcas	comerciais	e	direitos	
autorais: afetam principalmente os 
setores	de	software,	filmes	e	músi-
ca;	este	é	um	problema	significativo	
na Índia.
•	O	respeito	à	lei	de	direitos	de	

propriedade intelectual é muito baixo 
na Índia e pode gerar frustração nos 
exportadores.

4.2. Nomeação de um agente

Os exportadores brasileiros podem 
optar por trabalhar com um agente, 
representante ou distribuidor na 
Índia. As principais diferenças entre 
eles são:

Distribuidor:  atua como importador 
e normalmente adquire o produto por 
sua própria conta e o mantém em 
estoque	antes	de	vendê-lo	ao	usuá-
rios	finais.	Devido	ao	risco	de	esto-
cagem do produto, a remuneração 
do distribuidor é mais elevada que a 
de um agente ou representante.

Representante: geralmente trabalha 
com	um	honorário	fixo	mais	uma	
comissão sobre as vendas geradas. 
Sua função é semelhante à de um 
agente de consolidação, onde a em-
presa estrangeira negocia diretamen-
te com os importadores indianos e o 
agente consolida todas as importa-
ções, recebendo uma comissão da 
empresa estrangeira.

Agente: utilizado para angariar negó-
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cios e recebe comissão sobre suas 
vendas.  

As empresas brasileiras podem 
encontrar uma relação dos agentes 
comerciais	na	Índia	nas	páginas	
amarelas, guias de país, revistas de 
negócios e na Internet.  

Em virtude da complexidade do 
mercado indiano, pode ser melhor 
começar a trabalhar com um agente. 
Os principais benefícios são:

•	Evitar	o	recrutamento,	treinamento,	
tempo	e	custos	de	usar	funcionários	
próprios.
•	Os	agentes	já	têm	relacionamentos	
sólidos com os possíveis comprado-
res	e	ajudam	a	identificar	e	explorar	
oportunidades, diminuindo assim o 
tempo	necessário	para	que	o	ex-
portador monte sua própria rede de 
contatos na Índia.
•	Um	agente	permite	que	o	expor-
tador tenha mais controle sobre 
questões	como	o	preço	final	e	a	
imagem da marca do que no caso de 
utilização de um distribuidor.

4.2.1. Recomendações

•	Empregar	a	diligência	devida	

quando da nomeação de um agente / 
representante / distribuidor.
– As empresas brasileiras devem 
verificar	a	reputação,	conhecimento	
setorial, capacidade de mercado e 
qualidade de crédito de seus parcei-
ros de negócios indianos. A empresa 
também	não	deve	se	deixar	influen-
ciar pelo entusiasmo e persistência 
de um parceiro em perspectiva. 
Muitas	firmas	indianas	representam	
várias	empresas	internacionais	e	po-
dem não ser agressivas para desen-
volver novos contatos e redes.

•	Verificar	a	relação	de	clientes
– O parceiro indiano pode informar 
alguns contatos internacionais que 
pode	estar	atendendo.	Faça	verifi-
cações na relação de clientes, que 
pode estar desatualizada e conter 
relacionamentos inexistentes. Mes-
mo	se	a	verificação	for	positiva,	
verifique	se	o	parceiro	dispõem	do	
tempo	necessário	e	conta	com	a	ca-
pacidade	financeira	e	gerencial	para	
administrar o desenvolvimento de 
seus negócios dentro de sua carteira 
atual.

•	Solidez	técnica	e	creditícia
–	Antes	de	firmar	um	contrato,	
verifique	com	o	banco	do	parceiro	
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sua qualidade de crédito, solidez 
financeira	e	reputação.	No	caso	de	
produtos	técnicos,	verifique	a	espe-
cialização tecnológica, as instalações 
e a equipe do potencial parceiro.

•	Exclusividade
– É proveitoso para os negócios do 
exportador quando o agente pode 
dedicar-se exclusivamente a seu 
projeto. É comum os agentes traba-
lharem para diversos exportadores, 
podendo ocorrer a diluição de esfor-
ços e do foco. 
 
4.3. Como uma empresa estrangeira 
pode fazer negócios na Índia

Uma empresa estrangeira que pla-
neje implementar operações na Índia 
poderá:

4.3.1. Constituir uma empresa 
segundo a Lei das Sociedades de 1956, 
como uma joint venture ou subsidiária 
integral.

Os exportadores podem constituir 
uma	subsidiária	integral	nos	termos	
da Lei das Sociedades de 1956. Sua 
criação deve ser requerida ao Regis-
tro do Comércio (ROC). A principal 
vantagem	de	uma	subsidiária	é	que	

ela	será	tratada	como	uma	empresa	
indiana e, geralmente, é a forma 
mais	eficaz	de	fazer	negócios	no	
país. Por outro lado, seu eventual 
encerramento	será	mais	complicado	
do que em outras alternativas. É pos-
sível consultar detalhes na seção de 
diretrizes e procedimentos para aber-
tura de empresas (http://www.mca.
gov.in/Ministry/steps.html) do site do 
Ministério de Assuntos Empresariais 
(http://www.mca.gov.in/).

4.3.2. Investimento estrangeiro direto 
em empresas indianas

Empresas brasileiras podem investir 
em companhias indianas seguindo o 
caminho do IED. Detalhes a respeito 
estão disponíveis no site do Ban-
co da Reserva da Índia na Internet 
(http://www.rbi.org.in).

O investimento estrangeiro direto na 
Índia pode seguir duas rotas diferentes: 

•	Rota	automática	
O IED em setores / atividades permi-
tidos	na	rota	automática	não	exige	
qualquer aprovação prévia por parte 
do governo ou do Banco da Reserva 
da Índia. A empresa deve simples-
mente	notificar	o	Banco	da	Reserva	
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da Índia (RBI) de seu investimento. 
Esses setores incluem mineração 
de linhita e carvão, energia elétrica, 
parques	industriais,	petróleo	e	gás	e	
finanças	não	bancárias.

•	Rota	governamental	
O IED em atividades não abrangidas 
pela	rota	automática	exigem	aprova-
ção prévia, concedida pelo Comitê 
de Fomento ao Investimento Estran-
geiro (FIPB na sigla em inglês) do 
Departamento de Assuntos Econô-
micos do Ministério da Fazenda. O 
requerimento deve ser apresentado 
no	Formulário	FC-IL,	que	pode	ser	
baixado em http://www.dipp.gov.in. 
Também são aceitos requerimentos 
impressos que informem todos os 
detalhes	pertinentes.	Não	há	a	inci-
dência de qualquer taxa ou tarifa. 
Esses setores incluem defesa, radio-
difusão e mídia e bancos privados.

É proibido o investimento direto 
nos setores a seguir, tanto pela rota 
automática	quanto	pela	rota	governa-
mental:
– Energia atômica
– Loterias
– Jogos de azar e apostas
– Fundos Chit (espécie de poupança 
popular)

– Empresas Nidhi (espécie de coo-
perativa de crédito)
–	Agricultura	(exceto	floricultura,	horti-
cultura, desenvolvimento de sementes, 
pecuária	e	cultivo	de	vegetais,	cogu-
melos, etc. em condições controladas 
e todos os serviços relacionados a 
agricultura e setores correlatos) e 
plantações	(exceto	de	chá)	

•	Atividades	habitacionais	e	imo-
biliárias	(exceto	incorporação	de	
distritos, construção de edifícios 
residenciais e comerciais, estradas e 
pontes	na	extensão	especificada	na	
Notificação	FEMA	136/2005-RB,	de	
19 de julho de 2005).
•	Negociação	de	Direitos	Transferí-
veis de Desenvolvimento (TDRs na 
sigla em inglês).
•	Fabricação	de	charutos,	cigarrilhas	
e cigarros, de tabaco ou substitutos.

4.3.3. Constituição de um escritório 
de ligação / representação, escritório 
de projeto ou filial de empresa estran-
geira, que podem conduzir as ativi-
dades permitidas pelo Regulamento 
de Gestão de Câmbio (Constituição 
de filial ou outro local de negócios na 
Índia), de 2000.
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4.4. Abertura de escritórios comerciais 
na Índia

•	Escritórios	de	ligação	/	represen-
tação 
Um escritório de ligação (também 
conhecido como escritório de re-
presentação) pode conduzir apenas 
atividades de ligação, ou seja, atuar 
como canal de comunicação entre 
a sede no exterior e partes na Índia. 
Ele não tem permissão para conduzir 
qualquer atividade comercial na Índia 
e não pode auferir qualquer receita 
no país. As despesas de tais escritó-
rios devem ser pagas integralmente 
por meio de remessas em moeda 
estrangeira efetuadas por sua sede 
no exterior. Dessa forma, o papel de 
tais escritórios é limitado à coleta de 
informações sobre possíveis oportu-
nidades de mercado e fornecimento 
de informações sobre a empresa 
e seus produtos aos potenciais 
clientes indianos. Um escritório de 
ligação pode conduzir as seguintes 
atividades na Índia: 

– Representação na Índia da empre-
sa ou grupo controlador
– Fomento das exportações/importa-
ções de/para a Índia. 
– Fomento de colaboração técnica/

financeira	entre	a	empresa/grupo	
controlador e empresas na Índia.
– Atuar como canal de comunicação 
entre a controladora e empresas 
indianas.

•	Escritório	de	projeto
O Banco da Reserva concedeu uma 
permissão geral para que empresas 
estrangeiras constituam escritó-
rios de projeto na Índia, desde que 
tenham	firmado	com	uma	empresa	
indiana um contrato para executar 
um projeto no país e:
–	O	projeto	seja	financiado	direta-
mente por remessas do exterior 
–	O	projeto	seja	financiado	por	agên-
cia	financeira	internacional	bilateral	
ou multilateral
– O projeto tenha sido aprovado pela 
autoridade adequada; ou
– A empresa ou entidade na Índia 
que	está	firmando	o	contrato	tenha	
recebido	de	uma	instituição	finan-
ceira pública ou banco na Índia um 
empréstimo	a	prazo	fixo	para	finan-
ciar o projeto.

•	Filiais	
Empresas constituídas no exterior e 
que conduzam atividades industriais 
ou	comerciais	podem	abrir	filiais	na	
Índia	mediante	aprovação	específica	
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do	Banco	da	Reserva.	Tais	filiais	
podem representar a empresa/grupo 
controlador e conduzir as seguintes 
atividades:
– Exportação / importação de mer-
cadorias.
–	Prestação	de	serviços	profissionais	
ou de consultoria.
– Execução de trabalhos de pesquisa 
nas	áreas	de	atividade	da	controla-
dora.
– Fomento de colaboração técnica 
ou	financeira	entre	empresas	india-
nas e a empresa ou grupo controla-
dor no exterior.
– Representação da controladora na 
Índia e atuação como representante 
de compras / vendas no país.
– Prestação de serviços de tecnolo-
gia da informação e desenvolvimento 
de programas de computação na 
Índia.
– Prestação de suporte técnico aos 
produtos fornecidos pela empresa/
grupo controlador. 
Normalmente,	uma	filial	deve	estar	
engajada nas mesmas atividades que 
sua controladora.
O exportador deve observar que:
–	Uma	filial	na	Índia	não	tem	per-
missão para conduzir atividades de 
varejo de qualquer natureza. 
–	Uma	filial	não	tem	permissão	de	

conduzir, direta ou indiretamente, 
atividades de produção ou processa-
mento na Índia. 
–	Os	lucros	auferidos	por	filiais	
podem ser remetidos livremente para  
o interior, sujeitos ao pagamento dos 
impostos porventura incidentes.

4.5. Seguro de transportes

Existem diversos riscos envolvidos 
na exportação de mercadorias. Ris-
cos políticos, guerras, pirataria, fur-
to, deterioração e fogo estão entre os 
mais comuns. Como o segmento de 
seguro de cargas ainda é incipiente 
na	Índia,	será	necessária	a	contrata-
ção de seguros no exterior. De forma 
geral, o valor segurado depende do 
montante da fatura. As condições da 
exportação (FOB / CIF) determinam 
se	o	seguro	será	contratado	pelo	
exportador ou pelo importador.

4.6. Inspeção de remessas

Os	fiscais	da	alfândega	dispõem	de	
autoridade	e	arbítrio	consideráveis	
para a inspeção e avaliação de itens 
importados. Quaisquer mercadorias 
importadas ou partes de qualquer 
remessa podem ser examinadas e 
testadas. Os servidores da alfânde-
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ga podem exigir que o importador 
preste informações ou apresente 
qualquer contrato, apólice de seguro, 
catálogo	ou	outro	documento	para	
determinar a alíquota de imposto ou 
a avaliação das tarifas. Os servido-
res da alfândega têm poderes para 
determinar	se	a	importação	está	em	
conformidade com a descrição da 
licença de importação. As multas 
e penalidades podem ser severas 
em caso de importações não au-
torizadas ou que transgridam os 
regulamentos de controle. Pacotes e 
mercadorias	podem	ser	confiscados	
se	diferirem	significativamente	da	
descrição apresentada em docu-
mentos como a Conta de Entrada de 
Produtos ou se o valor, qualidade ou 
quantidade de um embarque estiver 
descrito erroneamente ou ainda se 
outras mercadorias estiverem ocul-
tas entre as descritas nos documen-
tos ou misturadas a elas.

4.7. Financiamentos de importação 

Existem na Índia diversas instituições 
financeiras	que	ajudam	os	importa-
dores	a	financiar	suas	aquisições.	A	
maioria dos bancos nacionais, esta-
duais e privados auxilia os importa-
dores a efetuarem suas compras.

Os principais são:

1. O Exim Bank da Índia (http://www.
eximbankindia.com/), instituição de 
destaque	no	financiamento	de	expor-
tações, foi constituída pelo governo 
indiano	para	prestar	auxílio	financeiro	
a importadores e exportadores e fo-
mentar o comércio exterior da Índia.

2. O governo da Índia criou a institui-
ção para ampliar as exportações do 
país e integrar seu comércio exterior 
e investimentos ao crescimento eco-
nômico geral.O Exim Bank da Índia 
é um ator de destaque na promoção 
do comércio e dos investimentos 
internacionais.Ao longo do tempo, 
ele evoluiu para se transformar em 
uma instituição que desempenha um 
papel de destaque na parceria com 
indústrias indianas, particularmente 
de pequeno e médio porte, em seus 
esforços de globalização, por meio 
de um amplo leque de produtos e 
serviços oferecidos em todos os es-
tágios	do	ciclo	de	negócios.	O	Exim	
Bank	dá	assistência	aos	exportado-
res indianos, desde a importação 
de tecnologia e desenvolvimento do 
produto até a exportação, marketing, 
pré e pós-embarque e investimento 
no exterior.
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3.  O ICICI Bank, HSBC, Axis Bank, 
State Bank of India, Punjab National 
Bank e Bank of Baroda são outros 
bancos	importantes	no	financiamen-
to de importações.

4.8. Disputas e arbitragem comercial

Segundo o relatório “Doing Business 
2011”, do Banco Mundial, a Índia é o 
sexto país mais lento do mundo para 
a solução de disputas e podem ser 
necessários	sete	anos	para	liquidar	
uma empresa no país. Os tribunais 
indianos têm carência de pessoal 
e um grande acúmulo de casos 
pendentes. Com o grande número de 
processos, formalidades e atrasos, 
o	apelo	ao	poder	judiciário	é	extre-
mamente dispendioso. Na Índia, a 
maioria dos contratos comerciais é 
solucionada por meio de arbitragem, 
que é menos dispendiosa e permite a 
manutenção do sigilo.

Numa tentativa de compatibilizar o 
julgamento das disputas em contra-
tos	comerciais	com	as	práticas	em	
vigor no restante do mundo, a Índia 
aprovou a Lei de 1996 sobre Arbi-
tragem e Conciliação, que é baseada 
no modelo da UNCITRAL (Comissão 
das Nações Unidas para o Direito 

Comercial Internacional). As senten-
ças	estrangeiras	são	executáveis	nos	
termos das convenções multilaterais, 
como a Convenção de Genebra. O 
Tribunal Internacional de Arbitragem 
da Câmara de Comércio Internacio-
nal (ICC na sigla em inglês), sediado 
em Paris, tem um comitê na FICCI 
(sigla em inglês da Federação das 
Câmaras Indianas de Comércio e 
Indústria). Constituído em 1965, o 
Conselho Indiano de Arbitragem é a 
organização arbitral de maior des-
taque,	responsável	por	solucionar	
disputas comerciais em nível nacio-
nal e internacional.

O governo indiano criou o Centro 
Internacional para a Solução Alter-
nativa de Disputas (ICADR na sigla 
em inglês), organização autônoma 
subordinada ao Ministério da Justiça 
para promover a solução de contro-
vérsias locais e internacionais por 
meio de processos alternativos. A 
Índia	é	signatária	da	Convenção	de	
Nova York de 1958 sobre o Reconhe-
cimento e Execução de Sentenças 
Arbitrais Estrangeiras. A Índia ainda 
não participa do Centro Internacional 
para a Solução de Disputas sobre 
Investimentos. 
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Em novembro de 2009, o Comitê 
Central de Impostos Diretos do 
Departamento da Receita criou 
oito painéis de solução de disputas 
(DRPs na sigla em inglês) em todo 
o país para solucionar controvérsias 
sobre preços de transferência com 
empresas nacionais e estrangeiras 
de	forma	mais	rápida	e	econômica.

4.8.1. Recomendações aos exportado-
res brasileiros

Para evitar disputas comerciais, 
os exportadores devem tomar as 
seguintes precauções:

•	O	contrato	deve	cobrir	completa-
mente todos os aspectos comerciais 
e legais e ser preciso. Devem ser 
evitados termos ambíguos e lingua-
gem rebuscada e o conteúdo deve 
ser claro e preciso.
•	O	contrato	deve	ser	feito	por	
escrito. Compromissos verbais não 
são levados em consideração pelos 
tribunais.
•	O	contrato	deve	incluir	uma	cláu-
sula que determine que a solução de 
qualquer controvérsia seria feita por 
meio de arbitragem.
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A	Índia	está	ganhando	cada	vez	mais	
importância no mercado global. 
Embora o país apresente oportunida-
des	significativas	para	investidores	e	
exportadores estrangeiros, existem 
alguns pormenores que é preciso ter 
em mente para conseguir sucesso.

Os exportadores que desejarem fazer 
negócios na Índia devem entender a 
estrutura do comércio e do mercado 
indianos, suas políticas de importa-
ção e exportação e sua política tribu-
tária,	bem	como	as	leis	e	regulamen-
tos locais. Os homens de negócios 
devem tentar compreender também 
os aspectos políticos, econômicos e 
sociais	da	Índia,	as	práticas	de	negó-
cios locais, e as sensibilidades cultu-
rais e religiosas de seus habitantes. 
Os exportadores são advertidos para 
escolher cuidadosa e diligentemente 
seus parceiros de negócios. Também 
podem ser utilizados os serviços de 
agências comerciais locais, bureaus 
de promoção comercial e das princi-
pais empresas de consultoria. 

Embora os pontos acima menciona-
dos tenham sido analisados detalha-
damente nas diversas seções desse 
relatório, destacamos a seguir os 

mais importantes a serem levados 
em consideração ao operar na Índia:

•	A	Índia	é	signatária	do	acordo	
GSTP, segundo o qual seu gover-
no concede descontos de 10% a 
30%	nas	tarifas	alfandegárias1  de 
30	itens	especificados,	sujeitos	à	
conformidade com os requisitos das 
Regras de Origem. Em termos das 
Regras de Origem do Acordo GSTP, a 
concessão de descontos nas tarifas 
alfandegárias	está	disponível	se	as	
mercadorias forem integralmen-
te produzidas no país exportador 
participante ou se o valor agregado 
naquele país for superior a 50% do 
preço	FOB	e	o	processo	final	de	
produção tiver sido ali efetuado.

Os	produtos	qualificados	para	o	des-
conto devem ser acompanhados por 
um	Certificado	de	Origem	no	formato	
prescrito, emitido por uma autorida-
de designada pelo governo do país 
exportador participante.

•	Amostras,	inclusive	de	itens	

1 Os descontos são limitados à tarifa de importação 
básica,	um	dos	componentes	dos	impostos	devidos	
nas importações para a Índia, que é discutida na 
próxima seção.

VII - RECOMENDAÇÕES PARA EMPRESAS BRASILEIRAS
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restritos, podem ser importadas sem 
qualquer licença. As importações 
de amostras no valor de até US$ 
2.000 (US$ 6.000 no caso de joias 
e pedras preciosas) com isenção de 
tarifas são permitidas nos termos 
das	diretrizes	emitidas	na	notificação	
da alfândega. As amostras podem 
ser importadas como bagagem pes-
soal, pelo correio ou por via aérea, e 
estão sujeitas ao cumprimento das 
demais condições.

Amostras comerciais e protótipos, 
fornecidos gratuitamente e de boa-
-fé, no valor de até US$ 200 podem 
ser importados pelo correio, por via 
aérea ou por courier.

No caso de mercadorias importadas 
temporariamente para a Índia, o im-
portador pode avaliar as opções de 
solicitar a isenção, sujeita às condi-
ções regulamentares, ou a devolução 
das tarifas pagas quando ocorrer a 
reexportação.

Os exportadores brasileiros terão de 
apresentar ao importador indianos 
as fatura, relações de embalagens e 
conhecimentos de embarque referen-
tes a cada remessa efetuada para a 
Índia. Além disso, as faturas devem 

indicar claramente se o valor das 
mercadorias é FOB, CIF, CPT, etc. 
A importação de artigos de segunda 
mão é restrita, portanto a disponi-
bilidade de licença para tais transa-
ções	deve	ser	verificada	antes	da	
exportação. Contudo, bens de capital 
de segunda mão podem ser impor-
tados livremente sem a exigência de 
licença. No caso de tais produtos, 
a fatura deve mencionar claramente 
que eles são bens de capital de se-
gunda mão e deve ser acompanhada 
de	um	certificado	de	um	engenheiro	
brasileiro credenciado. 

As mercadorias importadas para a 
Índia estão sujeitas à conformidade 
com	determinadas	normas	aplicá-
veis a artigos similares produzidos 
no país (por exemplo, informações 
sobre o nome do produtor, RSP, etc. 
em mercadorias pré-embaladas 
importadas para venda na Índia); 
portanto, é essencial que o exporta-
dor	verifique	esses	requisitos	antes	
de sua remessa.

Determinadas isenções / reembol-
so	de	direitos	alfandegários	estão	
disponíveis e sujeitos à destinação 
final	dos	produtos	importados.	Para	
requerer a isenção / reembolso, é 
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essencial a conformidade com as 
condições prescritas; por exemplo, 
para requerer os benefícios de im-
portações sob o amparo do MER-
COSUR	PTA,	é	necessário	que	as	
mercadorias atendam às condições 
de agregação de valor local determi-
nadas nas Regras de Origem.

•	Canais	de	distribuição
A implementação de seus próprios 
canais de distribuição, aquisição 
de participantes de menor porte, 
terceirização das vendas e logística, 
uso de agentes e distribuidores, JVs, 
franquias e meios inovadores, como 
o comércio eletrônico e a venda 
direta, são algumas das formas que 
podem ser utilizadas nas exporta-
ções para a Índia.

Novos produtos (varejo / FMCG) 
devem ser lançados por testes em 
um dos mercados metropolitanos, 
geograficamente	limitados	mas	
de potencial elevado. Dependendo 
da estratégia de entrada na Índia, 
o exportador pode aprender com 
distribuir e comercializar os produtos 
e ampliar suas operações em todo o 
país.

•	Promoção	de	produtos	
A promoção de produtos é decisiva 
e essencial para o sucesso na Índia. 
Dadas as diversas opções disponí-
veis para os consumidores em cada 
categoria, a presença crescente de 
empresas multinacionais e a con-
corrência interna, a promoção é a 
melhor forma de atingir os importa-
dores indianos. As feiras comerciais 
organizadas pela Organização de 
Promoção do Comércio da Índia, 
como a India International Trade Fair 
(IITF), são oportunidades para de-
senvolver	redes,	solidificar	contatos	
e	fechar	negócios.	As	páginas	ama-
relas e a Internet são outras mídias 
onde o exportador pode anunciar e 
promover seus produtos.

•	Consultoria	de	marketing	
As empresas de consultoria especia-
lizada oferecem soluções completas 
em assessoramento, planejamento e 
marketing.	A	pesquisa	básica	antes	
da entrada pode ajudar os exporta-
dores a entender as necessidades, 
desejos e exigências dos clientes 
indianos e seu comportamento de 
compras, escolhas, lacunas existen-
tes atualmente no mercado e aceita-
ção de produtos, ajudando, assim, a 
projetar as ofertas mais adequadas 
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ao mercado indiano.

•	Práticas	comerciais
Os exportadores devem tentar man-
ter-se	a	par	das	práticas	comerciais	
locais e desenvolver um relaciona-
mento com os homens de negócios 
indianos. Para evitar armadilhas, 
devem ser assinados contratos que 
abranjam todos os aspectos relevan-
tes da transação. O inglês é o idioma 
geralmente utilizado no mundo dos 
negócios. Os exportadores também 
irão constatar que as negociações 
sobre as alíquotas dos produtos são 
frequentes e devem estar preparados 
para enfrentar tais situações. 

•	Indicação	de	agentes	
Os	agentes	auxiliam	na	identifica-
ção de negócios e são pagos por 
comissão. Os exportadores devem 
estruturar cuidadosamente seus 
contratos, negociar as melhores 
taxas e empregar a diligência devida 
na seleção e monitoramento de seus 
agentes	e	não	simplesmente	confiar	
em recomendações boca-a-boca. Os 
contratos devem ser precisos e cla-
ros, abordando todos os problemas 
potenciais que possam surgir. 

•	Disputas
Em caso de atraso no desembaraço 
alfandegário	ou	em	outras	questões	
de rotina, um importador pode abor-
dar	os	funcionários	da	alfândega	do	
porto ou aeroporto correspondente 
para corrigir os problemas. Em caso 
de divergências em relação à avalia-
ção,	classificação	ou	qualquer	outro	
ponto,	as	autoridades	alfandegárias	
podem transmitir ordens por escrito. 
O importador pode contestar essas 
ordens	no	poder	judiciário.	As	deci-
sões dos recursos também podem 
ser contestadas pelo importador 
ou	pelas	autoridades	alfandegárias	
mediante recurso a instâncias supe-
riores. A Suprema Corte da Índia é o 
tribunal de apelação mais elevado do 
país	e	suas	sentenças	são	definitivas	
para o importador e para as autorida-
des	alfandegárias.	

Importadores e exportadores tam-
bém contam com a opção de buscar 
a solução da disputa com as autori-
dades	alfandegárias	junto	à	Comis-
são de Ajustes. Ao apresentar um 
requerimento à Comissão de Ajustes, 
o importador ou exportador deve 
aceitar submeter-se à sua decisão. A 
Comissão de Ajustes pode liberar o 
importador ou exportador de penali-
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dades e processos judiciais. 
•	Viagens	de	negócios
Para assegurar tarifas aéreas e 
diárias	mais	baixas,	os	exportado-
res devem fazer suas reservas com 
bastante antecedência. De forma 
geral, todas as estações na Índia são 
adequadas para os negócios. Exis-
tem	grandes	variações	climáticas	
em todo o país e o exportador deve 
consultar a previsão do tempo antes 
de viajar. As pessoas de negócios 
devem estar atentas às sensibilida-
des culturais e religiosas da Índia, 
bem como às normas e rituais lo-
cais,	o	que	será	apreciado	e	ajudará	
a fortalecer os vínculos pessoais 
com os indianos. 

•	Assistência	profissional	a	pessoas	
de negócios brasileiras

– Bureaus de promoção comercial: 
O ITPO é a principal agência do 
governo indiano para fomento do 
comércio exterior. Suas ferramentas 
promocionais incluem a organização 
de feiras e exposições na Índia e no 
exterior, reuniões de compradores e 
vendedores, programas de promo-
ção de contatos, programas de pro-
moção de produtos e promoção por 
meio de lojas de departamentos no 

exterior, levantamentos de mercado e 
disseminação de informações.
– Atualmente, a representação dos 
bancos brasileiros na Índia é pra-
ticamente inexistente; entretanto, 
existem	várias	ligações	entre	bancos	
indianos e brasileiros. (Consultar os 
anexos)
– Câmaras de comércio: A ASSO-
CHAM, FICCI e CII são as principais 
organizações que fazem a interface 
entre as possas de negócios, indús-
trias, empresas e governo. 
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Lista de tabelas
1. Distâncias entre as principais cidades nacionais do país (KM)
2. Distâncias entre as principais cidades internacionais regionais e cidades indianas (KM)
3.	Temperaturas	máximas	e	mínimas	e	precipitação	média	nas	principais	cidades	indianas
4.	Indicadores	demográficos	da	Índia
5. Centros urbanos
6. Índia: Medidas socioeconômicas
7.	Índia:	Dados	de	inflação
8. Índia: Distribuição de renda familiar
9. Índia: Mão-de-obra e desemprego:
10. Tipos e extensão das rodovias indianas
11.	Principais	portos	e	tráfego	gerenciado	na	Índia
12. Principais aeroportos da Índia
13. Principais commodities produzidas na Índia
14. PIB real da Índia, a preços constantes (2004-2005)
15. Índia – Estrutura econômica
16. Índia – Comércio de produtos
17. Índia – Comércio de serviços
18. Índia – Estatísticas de investimento direto estrangeiro 
19. Produção de automóveis na Índia
20. Crescimento de assinantes de serviços wireless na Índia
21. Detalhes de assinantes de telefonia na Índia
22. Produção dos principais minerais na Índia 
23. Lista de países por reservas cambiais
24. Tabela das taxas médias ponderadas anuais (em moeda local e US$)
25. Índia – Fontes de receita
26. Índia: Alocação de despesas
27. Principais destinos de exportação da Índia 
28. Principais destinos de importação da Índia
29. Exportações – importantes em termos de commodities
30. Importações – importantes em termos de commodities
31. Exportações da Índia por região
32. Importações da Índia por região
33. Exportações para o Brasil em termos de commodities
34. Importações para o Brasil em termos de commodities
35. Comércio bilateral da Índia com o Brasil 
36. GSPT: Descrição das mercadorias

ANEXOS
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Distâncias entre as principais cidades nacionais do país (KM)

Nova 
Delhi

Mumbai Calcutá Chennai Bangalore

Mumbai
      
1.404 

Calcutá
      
1.474 

      
2.012 

Chennai
      
2.243 

      
1.344 

      
1.160 

Bangalore
      
2.050 

      
1.013 

      
1.961 

       331 

Hiderabade
      
1.450 

         
729 

      
1.467 

       700        563 

Fonte:	Internet	(www.mapsofindia.com)*

Distâncias entre as principais cidades internacionais regionais e cidades indianas (KM)

Geografia
Paquistão
(Lahore)

Afeganistão
(Cabul)

Bangladesh
(Daca)

Sri Lanka
(Colombo)

China
(Pequim)

Butão
(Thimbu)

Nova Delhi 427 1.004 1.418 2.418 3.779 1.230

Mumbai 1.408 1.763 1.898 1.531 4.759 1.962

Bangalore 2.085 2.531 1.812 716 4.827 2.042

Calcutá 1.705 2.289 252 1.958 3.266 559

Chennai 2.135 2.625 1.598 684 4.612 1.669
Fonte: Internet (www.timeanddate.com)

Mêtro em Nova Delhi.
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Centros urbano
Posição Área metropolitana Estado/Território Estimativa populacional 

em 2010

1 Mumbai Maharashtra 21.900.967

2 Deli Deli 18.916.890

3 Calcutá Bengali Ocidental 15.644.040

4 Chennai Tamil Nadu 7.413.779

5 Bangalore Karnataka 6.562.408

6 Hiderabade Andhra Pradesh 6.383.850

7 Pune Maharashtra 5.518.688

8 Ahmadabad Guzerate 5.413.622

9 Kanpur Uttar Pradesh 3.627.313

10 Surate Guzerate 3.244.328
Fonte: World Gazetteer. 2010

Índia: Medidas socioeconômicas
Medida Valor

Consumo de eletricidade. 704 Kwh/habitante

Televisores* 150/1000 habitantes

Consumo de aço@ 49 Kg/habitante

Automóveis* 15/1000 habitantes

Telefones	(linhas	celulares	+	fixas)^ 740/1000 habitantes

Fonte:	*EIU.	**Relatórios	industriais.	@FICCI.	^TRAI

Índia:	Dados	de	inflação
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

IPC (%) 4,2 6,2 6,4 8,4 10,9 12 7,2

Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2011
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Índia: Distribuição de renda familiar

Segmento
Renda 

anual em 
‘000 INR

Renda 
mensal 
(US$)

Número de famílias

2005 2010 2015 (P)
Taxa de 

crescimento 
(2010-2015)

Global (>1.000) (>1835) 1,2 2,0 3,3 11%

Strivers 
(500-

1.000)
(>920) 2,4 3,6 5,5 9%

Seekers (200-500) (>375) 10,9 24,5 55,1 18%

Aspirers (90-200) (>170) 91,3 98,4 106 1%

Deprived (<90) (<170) 101,1 86,6 74,1 -3%

Total 206,9 215,1 244,0 3%

Fonte: MGI, Número de unidades familiares em milhões

 
Índia: Mão-de-obra e desemprego: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

População (milhão) 1.094 1.112 1.130 1.148 1.166 1.184 1.210

Força de trabalho 
registrada (milhão)

431 440 448 458 467 478 488

Desemprego (%) 10,0 10,4 9,8 10,4 10,7 10,8 10,6

Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2011

Tipos e extensão das rodovias indianas
Tipo de rodovia Extensão (KM)

Vias expressas 200

Rodovias nacionais 70.934

Rodovias estaduais 131.899

Principais rodovias distritais 467.763

Estradas rurais e outros 2.650.000

Total (aprox.) 3.320.796

Fonte: Autoridade nacional de rodovias da Índia
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Principais	portos	e	tráfego	gerenciado	na	Índia

Nome 
Carga 

manuseada(2010) 
‘000 toneladas

Tráfego	marítimo	
(2009–2010)

Tráfego	de	contêineres	
(2009–2012) ‘000 

TEUs

Calcutá	(Kolkata	Dock	
System & Haldia Dock 
Complex)

46.295 3.462 502

Paradip 57.011 1.531 4

Visakhapatnam 65.501 2.406 98

Chennai 61.057 2.131 1.216

Thoothukudi 23.787 1.414 440

Cochim 17.429 872 290

Porto de New Mangalore 35.528 1.186 31

Marmogua 48.847 465 17

Mumbai 54.543 1.639 58

JNPT 60.746 3.096 4.062

Encore (corporativo) 10.703 273 --

Kandla 79.521 2.776 147

Todos os portos da Índia 560.968 21.251 6.865

Fonte: Associação de Portos da Índia

Goa.
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Principais aeroportos na Índia 

Aeroporto Local
Tráfego	de	passageiros	

de 2010
Crescimento 
(2009-2010)

1
Aeroporto Internacional Indira 
Gandhi

Deli 28.531.607 13%

2
Aeroporto Internacional Chhatrapati 
Shivaji 

Mumbai 28.137.797 13%

3 Aeroporto Internacional Chennai Chennai 11.699.894 15%

4 Aeroporto Internacional Bengaluru Bangalore 11.237.468 19%

5
Aeroporto Internacional Netaji 
Subhash Chandra Bose

Calcutá 9.181.182 20%

6
Aeroporto Internacional Rajiv 
Gandhi

Hiderabade 7.298.064 15%

7 Aeroporto Internacional Cochin Cochim 4.232.453 14%

8
Aeroporto Internacional Sardar 
Vallabhbhai Patel

Ahmadabad 3.784.818 12%

9 Aeroporto Dabolim Goa 2.916.570 16%

10 Aeroporto Internacional de Pune Pune 2.711.366 29%
Fonte: Airports Authority of India (AAI – Autoridades dos aeroportos da Índia)

Principais commodities produzidas na Índia
Commodity Produção (MT)

1 Cana-de-açúcar 285,0

2 Arroz em casca 133,7

3 Trigo 80,7

4 Leite de búfalo. integral. fresco. 62,9

5 Leite de vaca. integral. fresco. 45,1

6 Batatas 34,4

7 Legumes 28,0

8 Bananas 27,0

9 Milho 16,7

10 Cebolas. secas 13,9

11 Mangas 13,6
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12 Tomates 11,1

13 Berinjelas 10,4

14 Cocos 10,1

15 Soja 10,1

16 Mandioca 9,6

17 Painço 8,8

18 Semente de algodão 8,1

19 Frutas frescas 8,0

20 Sorgo 7,3

Fonte: Organização de alimentos e agricultura das Nações Unidas. 2009

 
PIB real da Índia, a preços constantes (2004-2005)

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB 
(bilhões de INR)

35.406 38.746 42.479 44.630 48.693 52.981 57.143

Taxa de 
crescimento 

9,3% 9,4% 9,6% 5,1% 9,1% 8,8% 7,9%

Fonte: Organização Central de Estatística. Índia, Moeda em bilhões de INR

Índia – Estrutura econômica
Setor Contribuição para o PIB (%) Empregos (%)

Agricultura 14,5% 52%

Indústria 28,5% 34%

Serviços 57% 14%

Total 100% 100%

Fonte: Pesquisa econômica de 2011, Ministério das Finanças, Governo da Índia
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Índia – Comércio de mercadorias
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportação de 
mercadorias (fob)

102,2 123,8 153,8 198,6 168,2 225,6 280,1

Importação de
mercadorias (fob) 

-149,4 -184,9 -231,6 -323,1 -274,6 -357,7 -443,0

Balança comercial -47,3 -61,2 -77,8 -125,3 -107,0 -132,2 -162,9

Comércio total 251,6 308,7 385,4 521,7 442,8 583,3 723,1
Fonte: Organização Central de Estatística. Índia. moeda em bilhões de US$

Índia – Comércio de serviços 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportação 
de serviços

52,5 69,7 87,0 103,9 91,1 123,4 148,0

Importação 
de serviços 

-32,5 -40,3 -47,6 -56,5 -53,9 -82,2 -99,7

Balanço de 
serviços

20,0 29,4 39,1 51,0 39,3 41,6 48,3

Comércio 
total de 
serviços

85 110 135 160 145 206 248

Fonte: Organização Central de Estatística. Índia. moeda em bilhões de US$

Índia – Estatísticas de investimento direto estrangeiro  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Investimento 
direto interno

7,6 20,3 25,5 43,4 35,6 24,6 36,4

Investimento 
direto externo

-3,0 -14,3 -17,3 -19,3 -15,9 -14,6 -22,3

Fluxo de inves-
timento direto 
líquido

4,6 6,0 8,2 24,2 19,7 10,0 14,1

Ações de FDI 
internas

50,6 70,9 105,8 123,3 164,0 188,6 214,5

Fonte: RBI e FMI, moeda em bilhões de US$
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Detalhes de assinantes de serviços telefônicos na Índia
Detalhes Celular Fixo Total	de	celular	+	fixo

Total de assinantes (milhões) 851,7 34,29 885,99

Assinantes urbanos (milhões) 562,12 25,82 587,94

Assinantes rurais (milhões) 289,57 8,47 298,05

Teledensidade 71,11 2,86 73,97

Teledensidade urbana 155,96 7,16 163,13

Teledensidade rural 34,58 1,01 35,6
Fonte: Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). 2011

Produção dos principais minerais na Índia 
Mineral Quantidade Unidade Tipo de mineral

Carvão 403 Milhões de toneladas Combustível

Lignito 29 Milhões de toneladas Combustível

Gás	natural 31.007
Milhões de metros 

cúbicos
Combustível

Petróleo bruto 32 Milhões de toneladas Combustível

Bauxita 11.278 Milhares de toneladas Mineral	metálico

Cobre 125 Milhares de toneladas Mineral	metálico

Ouro 3.048 Milhares de gramas Mineral	metálico

Minério de ferro 140.131 Milhares de toneladas Mineral	metálico

Chumbo 93 Milhares de toneladas Mineral	metálico

Minério de manganês 1.963 Milhares de toneladas Mineral	metálico

Zinco 862 Milhares de toneladas Mineral	metálico

Diamente 60.155 Quilates Mineral	não	metálico

Gipsita 3.651 Milhares de toneladas Mineral	não	metálico

Calcário 170 Milhares de toneladas Mineral	não	metálico

Fosforita 1.383 Milhares de toneladas Mineral	não	metálico
Fonte: Ministério de Minas. Governo da Índia (2005-2006)
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Relação de países em reservas cambiais
Posição País Total de reservas

1 China 2.622.000

2 Japão 1.137.809

3 Rússia 524.527

4 Arábia	Saudita 456.200

5 Taiwan 387.200

6 Brasil 335.775

7 Índia 317.226

8 Coréia 305.084

9 Suíça 288.590

10 Hong Kong 277.206
Fonte: FMI. CIA (Dados para 2010-2011), em milhões de US$

Tabela das taxas médias ponderadas anuais (em moeda local e US$)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Taxa de câmbio (INR/US$) 44,1 45,3 41,3 43,5 48,4 45,7 51,5nº
Fonte: IMF, International Financial Statistics, 2011; #Novembro de 2011

Índia – Fontes de receita
2006-2007 2007-2008 2008-2009

Receita	tributária	bruta 104,8 131,8 139,5

Receitas (líquidas) 96,5 120,4 124,9

Receita	tributária	(líquida) 78 97,7 103,5

Receita	não	tributária 18,5 22,8 21,4

Imposto direto    

Imposto de renda PF 19 26,4 27,2

Imposto de renda PJ 32,1 42,9 49,3

Imposto indireto    

Alfândega 19,2 23,1 24

Consumo 26,1 27,5 24,1

Imposto sobre serviços 8,4 11,4 14,4

Outros 0 0,5 0,4
Fonte: Relatórios de orçamento da Índia, em milhões de US$
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Índia: Alocação de despesas
2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Serviços gerais 42,94 40,03 36,85

Pagamento de juros 21,50 21,13 18,07

Previdência 3,08 2,85 2,95

Serviços de defesa 12,32 11,13 10,65

Outros serviços 6,04 4,92 5,18

Serviços sociais 6,30 7,26 7,65

Educação, esporte e arte 3,17 2,95 3,08

Saúde e bem-estar familiar 1,16 1,26 1,16

Abastecimento	de	água,	saneamento 0,87 1,04 1,25

Informação e publicidade 0,19 0,16 0,15

Bem-estar de SC/ST 0,06 0,07 0,07

Bem-estar social e nutrição 0,25 1,35 1,54

Outros serviços sociais 0,59 0,43 0,39

Serviços econômicos 37,50 39,34 43,62

Agricultura	e	atividades	afins 6,72 8,06 12,68

Desenvolvimento rural 4,54 2,31 3,68

Programa	de	áreas	especiais 0,26 0,23 1,43

Irrigação e controle de inundações 0,06 0,05 0,05

Energia 4,83 3,49 7,90

Indústria e minerais 3,45 3,45 3,19

Transporte 13,49 12,68 10,94

Comunicação 1,23 1,08 1,14

Ciência e meio ambiente 1,21 1,16 1,12

Serviços econômicos gerais 1,71 6,83 1,48

Subsídio – para ajudar os Estados 12,77 12,91 11,39

Subsídio para UTs 0,49 0,46 0,49
Fonte: Relatórios de orçamento da Índia
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Principais destinos de exportação da Índia (em milhões de US$)
Nº País 2009-2010 2010-2011

1 Emirados Árabes Unidos 23.970 34.349

2 EUA 19.535 25.548

3 China 11.618 19.616

4 Hong Kong 7.888 10.330

5 Cingapura 7.592 10.303

6 Holanda 6.398 7.752

7 Reino Unido 6.221 7.141

8 Alemanha 5.413 6.759

9 Não	especificado	 4.116 2.378

10 Arábia	Saudita	 3.907 5.227

11 França 3.820 5.068

12 Bélgica 3.759 6.296

13 Japão 3.630 5.191

14 Coréia 3.421 4.140

15 Itália	 3.400 4.551

16 Indonésia 3.063 6.245

17 Malásia	 2.835 3.957

18 Bangladesh 2.434 3.606

19 Brasil 2.414 3.971

20 Sri Lanka 2.188 4.040

Total  1.27.624 1.76.469

Fonte: Departamento de Comércio, Ministério do Comércio e da Indústria, Nova Delhi
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Principais destinos de importação da Índia (em milhões de US$)
Nº País 2009-2010 Part. % 2010-2011 Part. %

1 China 30.824 10,7 43.480 11,8

2 Emirados Árabes Unidos 19.499 6,8 32.753 8,9

3 Arábia	Saudita	 17.098 5,9 20.385 5,5

4 EUA 16.974 5,9 20.051 5,4

5 Suíça 14.698 5,1 24.802 6,7

6 Austrália	 12.407 4,3 10.789 2,9

7 Irã 11.541 4,0 10.928 3,0

8 Alemanha 10.318 3,6 11.891 3,2

9 Indonésia 8.657 3,0 9.919 2,7

10 Coréia 8.576 3,0 10.475 2,8

11 Kuwait 8.249 2,9 10.314 2,8

12 Nigéria 7.288 2,5 10.788 2,9

13 Iraque 7.027 2,4 9.008 2,4

14 Japão 6.734 2,3 8.632 2,3

15 Cingapura 6.455 2,2 7.139 1,9

16 Bélgica 6.019 2,1 8.610 2,3

17 África do Sul 5.675 2,0 7.141 1,9

18 Malásia	 5.177 1,8 6.524 1,8

19 Hong Kong 4.734 1,6 9.415 2,5

20  4.649 1,6 6.820 1,8

21 Reino Unido 4.462 1,5 5.397 1,5

22 Angola 4.243 1,5 5.112 1,4

23 França 4.192 1,5 3.705 1,0

24 Itália	 3.862 1,3 4.256 1,2

25 Rússia 3.567 1,2 3.600 1,0

26 Omã 3.500 1,2 4.002 1,1

27 Brasil 3.438 1,2 3.549 1,0

Total  2.39.862  3.09.484

Fonte: Departamento de Comércio, Ministério do Comércio e da Indústria, Nova Delhi
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Exportações da Índia por região (em milhões de US$) 
Nº Região 2009-2010 Part. % 2010-2011 Part. %

1 WANA 39.354 22,0 56.758 22,6

2 Países da União Européia (27) 36.028 20,2 46.819 18,6

3 Nordeste da Ásia 28.905 16,2 42.103 16,8

4 América do Norte 20.658 11,6 26.910 10,7

5 ASEAN 18.114 10,1 27.278 10,9

6 Sul da Ásia 8.391 4,7 12.879 5,1

7 América Latina 6.210 3,5 10.235 4,1

8 Não	especificado	 4.911 2,7 3.204 1,3

9 África Oriental 3.512 2,0 5.564 2,2

10 África Ocidental 3.137 1,8 5.701 2,3

11 África Austral 3.309 1,9 4.546 1,8

12 Outros países da Europa Ocidental 2.375 1,3 3.697 1,5

13 Ásia Oriental 1.690 0,9 1.966 0,8

14 Outros países da CEI 1.418 0,8 2.570 1,0

15 África Central 350 0,2 471 0,2

16
Países das CARs 
(Central Asian Republics) 

269 0,2 294 0,1

17 Europa Oriental 121 0,1 143 0,1

 Total de exportações da Índia 1.78.751  2.51.136

Fonte: Departamento de Comércio, Ministério do Comércio e da Indústria, Nova Delhi
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Importações da Índia por região (em milhões de US$) 
 Nº Região 2009-2010 Part. % 2010-2011 Part. %

1 WANA 81.400 28,2 1.05.616 28,6

2 Nordeste da Ásia 53.492 18,5 76.110 20,6

3
Países da União 
Européia

38.433 13,3 44.540 12,0

4 ASEAN 25.798 8,9 30.608 8,3

5 América do Norte 19.071 6,6 22.081 6,0

6
Outros países da 
Europa Ocidental 

17.219 6,0 26.589 7,2

7 Ásia Oriental 13.025 4,5 11.639 3,1

8 América Latina 10.403 3,6 14.206 3,8

9 África Austral 10.192 3,5 12.574 3,4

10 África Ocidental 9.864 3,4 12.863 3,5

11 Outros países da CEI 5.892 2,0 5.471 1,5

12 Sul da Ásia 1.657 0,6 2.173 0,6

13 Não	especificado	 994 0,3 4.429 1,2

14 África Oriental 388 0,1 580 0,2

15 África Central 270 0,1 46 0,0

16
Países das CARs (Cen-
tral Asian Republics) 

212 0,1 193 0,1

17 Europa Oriental 60 0,0 51 0,0

 Total de importações 
da Índia 2.88.373  3.69.769

Fonte: Departamento de Comércio, Ministério do Comércio e da Indústria, Nova Delhi
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Exportações em termos de commodities para o Brasil (em milhões de US$)
Nº Commodity 2010 Part. % 2011 Part. %

1 Óleo diesel 1.731,3 40,81 3.125,1 51,39

2
Coque de carvão, lignito 
ou turfa

109,7 2,59 189,1 3,11

3
Fios texturizados de 
poliésteres 

142,5 3,36 151,0 2,48

4 Gasolina NA NA 98,4 1,62

5 Polipropileno 30,5 0,72 61,7 1,01

8 Outros 2.228,4 52,52 2.455,6 40,39

 Total 4.242,4 6.081,0
Fonte: Dados da SECEX. NA – não disponível 

Importações em termos de commodities do Brasil (em milhões de US$)
Nº Commodity 2010 Part. % 2011 Part. %

1 Óleos de petróleo 1.255 35,93 1.702,5 53,19

2
Cobre e seus pro-
dutos

247,0 7,07 419,1 13,10

3
Óleo de soja, não pro-
cessado, degomado 
ou não  

71,7 2,05 164,7 5,15

4
Outros minérios e 
concentrados de 
cobre 

128,4 3,68 53,5 1,67

5
Ferro aglomerados de 
minérios e concen-
trados  

10,8 0,31 39,5 1,24

6 Amianto 34,9 1,00 34,3 1,07

7 Outros 1.744,5 49,96 787,1 24,58

Total 3.492,3                     3.200,7  
Fonte: Dados da SECEX 
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Comércio bilateral da Índia com o Brasil (em milhões US$) 
Nº Detalhes 2009-2010 2010-2011

1 EXPORTAÇÃO 2.414,29 3.970,80

2 % Cresc. -8,94 64,47

3 Total de exportações da Índia 1.78.751,43 2.51.135,89

4 % Cresc. -3,53 40,49

5 Part. % 1,35 1,58

6 IMPORTAÇÃO 3.437,97 3.548,88

7 % Cresc. 189,89 3,23

8 Total de importações da Índia 2.88.372,88 3.69.769,13

9 % Cresc. -5,05 28,23

10 Part. % 1,19 0,96

11 TOTAL DO COMÉRCIO 5.852,25 7.519,68

12 % Cresc. 52,51 28,49

13 Total do comércio da Índia 4.67.124,31 6.20.905,02

14 % Cresc. -4,47 32,92

15 Part. % 1,25 1,21

16 BALANÇA COMERCIAL - 421,92

17 Balança comercial da Índia -1.09.621,45 -1.18.633,24
Fonte: Diretor Geral de Inteligência Comercial e Estatística, Kolkata 
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GSPT: Designação dos produtos 
S. Nº Descrição dos produtos
1 Copra 

2 Laca em grão

3 Goma	arábica

4 Goma Damar

5 Melaço de cana

6 Outros	melaços	resultantes	da	extração	ou	refino	do	açúcar	

7 Areia	de	sílica	e	areia	de	quartzo	(exceto	as	areias	metálicas	do	Capítulo	26)

8 Areias	naturais	de	qualquer,	colorida	ou	não,	exceto	a	areia	metálica	do	Capítulo	26	(exce-
to areia de sílica e areia de quartzo) 

9 Cimento Portland (Cinza) 

10 Minério de antimônio

11 Ácido fosfórico para uso na fabricação de fertilizantes

12 Ácido fosfórico para uso exceto na fabricação de fertilizantes 

13 Gelatina e derivados de gelatina 

14 Couro de bezerro – pré-curtido vegetal

15 Couro de bezerro pré-curtido (exceto pré-curtido vegetal)

16 Couro de bezerro, curtido ou recurtido, mas não preparado 

17 Folhas de cortiça

18 Fibra de algodão 

19 Fibra de abaca - bruta 

20 Fibra de abaca (exceto a bruta)

21 Tijolos	refratários	contendo,	em	peso,	isoladamente	ou	em	conjunto,	mais	de	50%	dos	
elementos Mg, Ca ou Cr expresso como MgO, CaO, Cr203

22 Tijolos	refratários	contendo,	em	peso,	isoladamente	ou	em	conjunto,	mais	de	50%	de	
alumina (A10), sílica (SiO) ou de uma mistura ou combinação destes produtos 

23 Outros	tijolos	refratários

24 Folha de alumínio de espessura não superior a 0,2 mm, laminada mas sem qualquer outro 
processamento (não revestida)

25 Folha de alumínio de espessura não superior a 0,2 mm, exceto laminada, mas sem qual-
quer outro processamento (não revestida) 

26 Conexões para tubos e tubulações de alumínio
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27 Reservatórios, tanques, tonéis, etc. de alumínio, com capacidade superior a 300 litros

28 Cascos, tambores, latas, etc de alumínio com capacidade não superior a 300 litros, 
excluindo recipientes tubulares 

29 Pás	mecânicas	e	escavadeiras	(auto-propelidas	com	uma	estrutura	giratória	de	360	
graus)

30 Outros	pás	mecânicas	e	escavadeiras	(auto-propelidas)	
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1. ENDEREÇOS

1.1 Agências oficiais na Índia

a. Missões Diplomáticas e Consulares do Brasil na Índia

Embaixada do Brasil em Nova Delhi, Índia
8, Aurangzeb Road
New Delhi 110 011
Tel: (011) 2301 7301 / 91-11-2 379 3686
Fax: (011) 2379 3684
E-mail:
– General Information / Informações Gerais: brasemb.newdelhi@itamaraty.gov.br
– Consular: consular.newdelhi@itamaraty.gov.br
– Visa Section / Seção de Vistos: visa.newdelhi@itamaraty.gov.br
– Trade / Comércio: trade.newdelhi@itamaraty.gov.br
– Press / Imprensa: press.newdelhi@itamaraty.gov.br
– Administration / Administração: admin.newdelhi@itamaraty.gov.br
– Accounting / Contabilidade: accounting.newdelhi@itamaraty.gov.br
– Science & Technology / Ciência e Tecnologia: sciencetech.newdelhi@itamaraty.gov.br
– Energy / Energia: energy.newdelhi@itamaraty.gov.br
– Cultural: cultural.newdelhi@itamaraty.gov.br
– Political / Político: political.newdelhi@itamaraty.gov.br
– Economic / Econômico: economic.newdelhi@itamaraty.gov.br
– Cooperation / Cooperação: cooperation.newdelhi@itamaraty.gov.br
– Website: http://novadelhi.itamaraty.gov.br/en-us/
Horário	de	funcionamento:	9:00	–	17:00
     
Consulado Honorário do Brasil em Mumbai (Bombaim)

406, Sharda Chambers
New Marine Lines
Mumbai 400 020
Tel: (022) 2200 2236 / 2256/7511
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Fax: (022) 2200 9456
Telex: 11-83449/83853
Horário	de	funcionamento:	9:00	–	17:00

Consulado do Brasil em Kolkata, Índia
Shakespeare Court,
21 A, Shakespeare Sarani,
Kolkata - India
Tel:  (033)-2247-9752/2240-1935
Fax: (033)-2240 1934

b) Agências oficiais locais disponíveis 
para empresários brasileiros

Secretaria - Comércio
Ministério do Comércio e Indústria 
Governo da Índia
Udyog	Bhavan,	Rafi	Marg	
New Delhi 110001, India 
Tel: +91-11-2306-3664, 2306-3617 
Fax: +91-11-2306-1796 
E-Mail:	secycomm@ub.nic.in,	csoffice@
ub.nic.in, 
http://www.commerce.nic.in 

Diretor Geral de Comércio Exterior
Udyog Bhawan, H-Wing, Gate No.2, 
Maulana Azad Road 
New Delhi 110001, India 
Tel: +91-11-2306-1562 
Fax: +91-11-2306-8613 
Email: dgft@nic.in 
http://dgft.delhi.nic.in/ 
Diretor Geral Conjunto de Comércio 

Exterior
Ministério do Comércio e Indústria
Diretor Geral de Comércio Exterior
Udyog Bhawan, Maulana Azad Road 
New Delhi 110001,India 
Tel: +91-11-2306-3249 
Fax: +91-11-2306-1562 
Email: shubhra.ag@nic.in; dgft@nic.in 
http://dgft.delhi.nic.in/ 

Secretaria das Finanças
Ministério das Finanças, Governo da 
Índia
Room No. 129- A, North Block 
New Delhi 110001, India 
Tel: +91-11-2309-2929, 2663 
Fax: +91-11-23094075 
http://www.finmin.nic.in	

Secretaria 
Dept. de Política e Promoção Industrial, 
Ministério do Comércio e Indústria
Governo da Índia 
Udyog	Bhavan,	Rafi	Marg	
New Delhi 110 011, India 
Tel: +91-11-2306-1815/2306-1667 
Fax: +91-11-2306-1598 
http://commerce.nic.in, http://www.dipp.
nic.in 

Secretaria 
Ministério da Defesa 
Governo da Índia 
South Block 
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New Delhi 110 001, India 
Tel: +91-11-2301-2380, 2301-1976 
Fax: +91-11-23010044 ss
http://mod.nic.in 

Secretaria Principal do Primeiro 
Ministro 
Gabinete do Primeiro Ministro 
Governo da Índia 
South Block 
New Delhi 110 011, India 
Tel: +91-11-2301-3040 
Fax: +91-11-2301-6857; 2301-9545 
Email: tk.nair@pmo.nic.in 
http://pmindia.nic.in 

Secretaria de Relações Exteriores 
Ministério de Relações Exteriores
Governo da Índia 
South Block, New Delhi 110011, India 
Tel: 91-11-2301-2318; 2196 
Fax: 91-11-2301-6781 
http://www.mea.gov.in 

Secretaria
Ministério da Tecnologia da Informação
Governo da Índia 
Electronics Niketan, 6 CGO Complex 
New Delhi 110003, India 
Tel: 91-11-2436-4041 
Fax: 91-11-2436-3134 
E-mail: secretary@mit.gov.in 
http://mit.gov.in 

Secretaria
Ministério da Aviação Civil
Rajiv Gandhi Bhavan, ‘B’ Block 
Safdarjung Airport 
Governo da Índia 
New Delhi 110003, India 
Tel: 91-11- 2461-0358 
Fax: 91-11-2460-2397 
E-mail: secy.moca@nic.in 
http://civilaviation.nic.in 

Secretaria
Ministério do Turismo
Governo da Índia 
Transport Bhawan 
1, Parliament Street, New Delhi 110001, 
India 
Tel: 91-11-2371-1792 
Fax: 91-11-2371-7890 
Email: sectour@nic.in 
http://incredibleindia.org 

Secretaria (C&PC) – Adicional
Departmento de Produtos Químicos e 
Petroquímicos, Ministério de Produtos 
Químicos e Ferilizantes
Governo da Índia 
Shastri Bhavan 
Dr. Rajendra Prasad Marg 
New Delhi 110001, India 
Tel: 91-11-2338-2467 
Fax: 91-11-2338-7892 
http://chemicals.nic.in, http://fert.nic.in 
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Secretaria
Ministério do Meio-Ambiente e 
Florestas
Governo da Índia, Paryavaran Bhavan 
CGO Complex, Phase-II, Lodi Road 
New Delhi 110003, India 
Tel: 91-11-2436-0721 
Fax: 91-11-2436-1896 
E-mail: secy@menf.delhi.nic.in 
http://envfor.nic.in 

Secretaria DOT & Presidente do Conselho 
(TC) 
Departmento de Telecomunicações
Ministério das Comunicações
Governo da Índia 
Sanchar Bhavan, Ashoka Road 
New Delhi 110001, India 
Tel: +91-11-2371-9898 
Fax: +91-11-2371-1514 
http://www.dotindia.com 

Secretaria
Ministério das Micro, Pequenas e Mé-
dias Empresas
Governo da Índia 
Room No 170, Udyog Bhawan 
New Delhi 110001, India 
Tel: +91-11-2306-2107 
Fax: +91-11-2306-3045 
http://msme.gov.in 

Secretaria
Ministério da Saúde e Bem-estar 
Familiar
Governo da Índia 
Nirman Bhavan, Maulana Azad Marg 
New Delhi 11001, India 
Tel: +91-11-2306-1863 
Fax: +91-11-2306-3221 
E-mail: secyhlth@nb.nic.in; secyfw@
nb.nic.in 
http://mohfw.nic.in 

Secretaria
Ministério de Energia Nova e Renovável
Governo da Índia 
Block 14, CGO Complex 
Lodhi Road, New Delhi 110003, India 
Tel: +91-11-2436-1481, 2436-2772 
Fax: +91-11-2436-7329 
http://mnes.nic.in 

Secretaria
Ministério do Petróleo e Gás Natural
Governo da Índia 
‘A’ Wing, 2nd Floor, Shastri Bhavan 
Dr. Rajendra Prasad Road 
New Delhi 110001, India 
Tel: +91-11-2338-3562, 2338-1626 
Fax: +91-11-2307-0723 
E-mail: sec.png@sb.nic.in 
http://petroleum.nic.in 
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Secretaria
Ministério de Estatística e Implementa-
ção de Programas
Governo da Índia 
Sardar Patel Bhavan, Sansad Marg 
New Delhi 110001, India 
Tel: +91-11-2334-4689, 2374-2150 
Fax: +91-11-2371-2067 
http://mospi.nic.in 

Secretaria
Ministério da Energia
Governo da Índia 
Shram Shakti Bhavan 
Rafi	Marg,	New	Delhi	110001,	India	
Tel: +91-11-2371-0271, 2371-1316 
Fax: +91-11-2372-1487 
http://powermin.nic.in 

Presidente do Conselho, Conselho Ferro-
viário
Ministério das Ferrovias
Governo da Índia 
Rail	Bhavan,	Rafi	Marg	
New Delhi 110001, India 
Tel: +91-11-2338-4010, 2338-2753 
Fax: +91-11-2338-1453 
http://www.indianrailways.gov.in 

Secretaria
Ministério da Ciência e Tecnologia
Governo da Índia 
Technology Bhavan 
New Mehrauli Road 

New Delhi 110 016, India 
Tel: +91-11-26511439 
Fax: +91-11-26510068 
http://mst.nic.in 

Secretaria 
Ministério do Aço
Governo da Índia 
Udyog Bhavan, Maulana Azad Marg 
New Delhi 11 0011, India 
Tel: +91-11-2306-3912 
Fax: +91-11-2306-3489 
E-mail: secsteel@ub.nic.in 
http://steel.nic.in 

Secretaria
Ministério dos Transportes
Governo da Índia 
Parivahan Bhavan, Parliament Street 
New Delhi 110001,India 
Tel: +91-11- 2371 4938 
Fax: +91-11-2371-6656 
http://shipping.nic.in 

Secretaria
Ministério do Transporte Rodoviário e 
Rodovias
Transport Bhawan 
Room No. 509, 1 Parliament Street 
New Delhi 110011, India
Tel: +91-11-2371 4104 
Fax: +91-11-2335-6669 
http://morth.nic.in 
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Secretaria
Ministério dos Produtos Têxteis
Governo da Índia 
Udyog Bhavan 
Maulana Azad Marg 
New Delhi 110011,India 
Tel: +91-11-2301-1769 
Fax: +91-11-2306-3681 
http://texmin.nic.in 

Secretaria
Ministério dos Recursos Hídricos
Governo da Índia 
Shram Shakti Bhavan 
Rafi	Marg	
New Delhi 110001, India 
Tel: +91-11-2371-5919 
Fax: +91-11-2371-0305 
E-mail: secy-mwr@nic.in 
http://wrmin.nic.in 

Secretaria
Departamento de Abastecimento de 
Água Potável
Ministério de Desenvolvimento Rural
Governo da Índia 
247, A Wing, Nirman Bhawan 
New Delhi 110 001, 
India 
Tel: +91-11-2306-1245 
Fax: +91-11-2301-2715 
E-mail: secydws@nb.nic.in 
http://ddws.nic.in

1.2. No Brasil

a. Missões Diplomáticas e Consulares 
da Índia no Brasil

SHIS QL 08 Conjunto 08, Casa 01, Lago 
Sul, Brasília – DF – 71.620-285 – Brazil
Tel: +55- 61- 3248- 4006
Fax: +55- 61-3248- 7849
E-mails:
1. Embaixador: amb.brasilia@mea.gov.in
2. Ministro Consular e Vice-Chefe da Mis-
são: dcm@Índianembassy.org.br, dcm.
brasilia@mea.gov.in
3. Adido de Defesa: da@Índianembassy.
org.br
4.	Segundo	Secretário	e	Chefe	de	Chan-
celaria: hoc.brasilia@mea.gov.in
5. Consular e Cultural: cultural@Índia-
nembassy.org.br, consular@Índianem-
bassy.org.br.
6. Executivo Comercial: commercial@
Índianembassy.org.br
7. Executivo Cultural: lc@Índianembassy.
org.br
8. Chancelaria: indemb@Índianembassy.
org.br
Horário	de	funcionamento:
De segunda à sexta  - 8:30 às 13:30; 
14:00 às 17:30
Website:  www.Índiaembassy.org.br
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Consulado Geral da Índia
Avenida Paulista, 925 – 7º andar
São Paulo/SP – 01311-100, Brasil
Tel: +55 -11- 3171-0343
Fax:+55- 11-3171-0342 
E-mail: cg@Índiaconsulate.org.br
Website:  www.Índiaconsulate.org.br
Horário	de	funcionamento:
De segunda à sexta  - 8:30 às 13:30; 
14:00 às 17:30

Cônsul Honorário da Índia

Rua	Paraíba,	523	–	Bairro	:	Funcionários
Belo Horizonte/MG – 30.130-140
Tel: +55- 31- 3264- 5444 
Fax: +55- 31- 3264- 5444
E-mail: elson@Índiaconsulatemg.org 
URL: www.Índiaconsulatemg.org

Empresas brasileiras:

• PETROBRAS
Controle: Governamental
Setor:	 	Petróleo	e	gás,	eletricidade,	
produtos químicos, transporte e logística.
Endereço: Av. República do Chile, 65 – 
Centro – Rio de Janeiro, RJ – 20031-912
Telefone: +55 21 3224.4477
Website:  www.petrobras.com.br

• VALE S.A.
Controle: Privado
Setor: Eletricidade, metalurgia, transporte 

e logística
Endereço: Avenida Graça Aranha, 26 – 
Centro – Rio de Janeiro, RJ – 20030-900
Telefone: +55 21 3814.4477
Website:  www.vale.com

• EMBRAER S.A
Controle: Privado
Setor: Aviação
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
2.170 – PC 
007/2 – Putim – São José dos Campos, 
SP – 12227-901
Telefone:+55 12 3927.1000
Website:  www.embraer.com.br

• GERDAU ACOMINAS S.A.
Controle: Privado
Setor: Produto de aço de distribuição, 
setor de eletricidade, metalurgia e side-
rúrgico
Endereço: Av. Farrapos, 1.811 – Floresta 
– Porto Alegre, RS – 90220-005
Telefone: (51) 3323.2000
Website:  www.gerdau.com

• SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Controle: Privado
Setor: Papel e celulose
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 
1.355 – 9º Andar – Pinheiros – São 
Paulo, SP – 01452-919
Telefone: (11) 3503.9323
Website:  www.suzano.com.br
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• COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Nacionalidade: Brasileira
Controle: Privado
Setor:	Açúcar	e	álcool,	agricultura,	trans-
porte e logística
Endereço: Fazenda Pau D’Alho, s/nº 
- Usina da Barra – Barra Bonita, SP – 
17340-000
Telefone: (14) 3604.4400
Website:  www.cosan.com.br

• USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS 
GERAIS S.A. USIMINAS
Controle: Privado
Setor: Mecânico, siderúrgico e transporte
Endereço: Rua Prof. José Vieira de Men-
donça, 3.011 – Bairro Engenho Nogueira 
– Belo Horizonte, MG – 31310-260
Telefone: (31) 3499.8000
Website: www.usiminas.com.br

• PARANAPANEMA S.A.
Controle: Privado
Setor: Metalurgia, mineração e produtos 
químicos e petroquímicos
Endereço: Rua Felipe Camarão, 500 – 
Utinga – Santo André, SP – 09220-901
Telefone: (11) 2199-7904 
Website:  www.paranapanema.com.br

• WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 
S.A.
Controle: Privado
Setor: Elétrico, mecânico e químico

Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 
3.300	–	Vila	Lalau	–	Jaraguá	do	Sul,	SC	–	
89256-900
Telefone: (47) 3276.4000 
Website:  www.weg.net

• BRF – BRASIL FOODS S.A.
Controle: Privado
Setor: Alimentos
Endereço: Av. Escola Politécnica 760 – 
Jaguaré – São Paulo, SP – 05350-901
Telefone: (11) 3718.5300
Website:  www.brasilfoods.com

• TUPY S.A.
Controle: Privado
Setor: Aço e ferro
Endereço: Rua Albano Schmidt, 3.400 – 
Boa Vista – Joinville, SC – 89225-101
Telefone: (47) 4009.8181
Website:  www.tupy.com.br

• SOUZA CRUZ S.A.
Controle: Privado
Setor: Cigarros
Endereço:	Rua	Candelária,	66	–	Centro	–	
Rio de Janeiro, RJ – 20091-900
Telefone: (21) 3849.9000
Website:  www.souzacruz.com.br

• ANDRÉ MAGGI
Controle: Privado
Setor: Agricultura, alimentos eletricidade, 
transporte e logística
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Endereço: Av. Presidente Médici, 4.269 – 
Vila Birigui – Rondonópolis, MT – 78705-
000
Telefone: (66) 3411.3000
Website:  www.grupomaggi.com.br

• KLABIN S.A.
Controle: Privado
Setor: Papel e celulose
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 
3.600 – 3º, 4º e 5º andares – Itaim Bibi – 
São Paulo, SP – 04538-132
Telefone: (11) 3046.5800
Website:  www.klabin.com.br

• GERDAU S.A.
Controle: Privado
Setor: Siderúrgico, eletricidade e meta-
lurgia
Endereço: Av. Farrapos, 1.811 – Floresta 
– Porto Alegre, RS – 90220-005
Telefone: (51) 3323.2000
Website:  www.gerdau.com

• POSITIVO INFORMÁTICA S.A.
Nacionalidade: Brasileira
Controle: Privado
Setor: Comunicações editoriais, ensino e 
tecnologia da informação
Endereço: Av. Candido Hartmann, 1.400 
– Bigorrilho – Curitiba, PR – 80710.579
Telefone: (41) 3336.3838
Website:  www.positivo.com.br

• COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉ-
RICAS - AMBEV 
Controle: Privado
Setor: Bebidas, transporte e logística
Endereço: Rua Renato Paes de Barros, 
1.017 – 4º andar – Itaim Bibi – São 
Paulo, SP – 04530-000
Telefone: (11) 2122.1200
Website:  www.ambev.com.br

• JBS S.A.
Nacionalidade: Brasileira
Controle: Privado
Setor: Alimentos
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 
2.391 – 2º andar – Jd. Paulistano – São 
Paulo, SP – 01452.000
Telefone: (11) 3144.4000
Website:  www.jbs.com.br

• RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PAR-
TICIPAÇÕES
Controle: Privado
Setor: Automotivo
Endereço: Av. Abramo Rondon, 770 – 
Interlagos – Caxias do Sul, RS – 95055-
010
Telefone: (54) 3209.2000 
Website:  www.randon.com.br

• TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES
Controle: Privado
Setor:	Plásticos,	produtos	químicos	e	
petroquímicos Rua Xavantes, 54 – Atira-
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dores – Joinville, SC – 89203-900
Telefone: (47) 3441.5000
Website:  www.tigre.com.br

• VALE S.A.
Controle: Privado
Setor: Eletricidade, metalurgia, minera-
ção, siderurgia, transporte e logísticas
Endereço: Av. Graça Aranha, 26 – Centro 
– Rio de Janeiro, RJ – 20030-900
Telefone: (21) 3814.4477
Website:  www.vale.com

• VICUNHA TÊXTIL S.A.
Nacionalidade: Brasil
Controle: Privado
Setor:	Produtos	têxteis	e	vestuário
Endereço: Rua Henrique Schaumann, 
278 – Pinheiros – São Paulo, SP – 
05413-010
Telefone: (11) 2187.2296
Website:  www.vicunha.com.br

• EDITORA ABRIL S.A
Controle: Privado
Setor:	Gráfico,	editorial,	mídia	impressa	e	
eletrônica e TV paga
Endereço: Av. das Nações Unidas, 7.221 
– Pinheiros – São Paulo, SP – 05425-
902
Telefone: (11) 3037.6170
Website:  www.abril.com.br

• AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS 
S.A.
Controle: Privado
Setor: Peças e componentes para veícu-
los
Endereço: Rua Carolina, 51 – Morro do 
Valente – Imbiruçu – Betim, MG – 32686-
190
Telefone: (31) 3045.9188
Website:  www.aethra.com.br

• BOMBRIL S.A
Controle: Privado
Setor: Higiene e produtos de limpeza
Endereço: Via Anchieta – Km 14 – Rudge 
Ramos – São Paulo, SP – 09696-000
Telefone: (11) 4366.1001
Website:  www.bombril.com.br

• EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO
Controle: Privado
Setor: Construção e engenharia, mate-
riais de construção e decoração, produ-
tos químicos e petroquímicos
Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, 
1.830 -11º andar – Torre I – Itaim Bibi – 
São Paulo, SP - 04543-900
Telefone: (11) 3049.2233
Website:  www.eucatex.com.br

• GRENDENE S.A.
Controle: Privado
Setor: Calçados
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Endereço: Av. Pedro Grendene, 131 – 
Bairro Volta Grande – Farroupilha, RS – 
95180-000
Telefone: (54) 2109.9000 
Website:  www.grendene.com.br

 
2. Câmaras de Comércio 

2.1 Câmaras de Comércio da Índia

Diretor Geral
Confederation of Indian Industry (CII) 
The Mantosh Sondhi Centre 
23, Institutional Area, Lodi Road 
New Delhi 110003, India 
Tel: +91-11-2462-9994-7 
Fax: +91-11-2463-3168; 2462-6149 
Email: ciico@ciionline.org 
http://www.ciionline.org 

Secretário	Geral
Federation of Indian Chambers of 
Commerce & Industry (FICCI) 
Federation House, Tansen Marg 
New Delhi 110001, India 
Tel: +91-11-2373-8760-70 
Direct: +91-11-2335-7364 
Fax: +91-11-2372-1504; 2332-0714 
Email:	rkumar@ficci.com	
http://www.ficci.com	

Secretário	Geral
The Associated Chambers of Commerce 
& Industry of India (ASSOCHAM) 
ASSOCHAM	Corporate	Office,	1,	Com-
munity Centre Zamrudpur, Kailash Colony
New Delhi – 110 048 
Tel: +91-11- 46550555 
Fax: +91-11-46536481/46536482 
46536497/46536498 
E-mail: assocham@nic.in 
http://www.assocham.org 

Secretário	Geral
Câmara PHD de Comércio e Indústria
PHD House, 4/2 Siri Institutional Area 
August Kranti Marg, 
New Delhi 110016 
Fone: 91-11-26863801-4, 26866814, 
26857745-46 
Fax: 91-11-26855450, 26863135 
E-mail: phdcci@phdcci.in 
http://www.phdcci.in 

Diretor Geral
Câmara de Comércio e Indústria de 
Bombaim
Mackinnon Mackenzie Building, 3rd Floor 
Ballard Estate, 
Mumbai-400001 
Tel: +91-22-2261-4681 
Fax: +91-22-2262-1213 
E-Mail: bcci@bombaychamber.com 
http://www.bombaychamber.com 
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Presidente
Indian Merchants’ Chamber, IMC 
Building 
Indian Merchants’ Chamber Marg 
Churchgate 
Mumbai-400020 
Tel: +91-22-2204-6633, 2204-1919 
Fax: +91-22-2204-8508, 2283-8281 
Email: imc@imcnet.org 
http://www.incnet.org 

Associações Comerciais

Presidente 
National Association of Software and 
Service Companies (NASSCOM) 
International Youth Centre 
Teen Murti Marg 
Chanakyapuri 
New Delhi - 110021, India 
Tel: +91-11-2301-0199 
Fax: +91-11-2331- 5452 
Website: http://www.nasscom.org 

Diretor Executivo
Manufacturers’’ Association for 
Information Technology (MAIT) 
PHD House, 4th Floor 
Opp. Asian Games Village 
New Delhi 110 016, India 
Tel: +91-11-2685-5487; 2685-4284; 
2687-6976 
Fax: +91-11-2685-1321 
E-mail: mait@vsnl.com 

Website: http://www.mait.com 

Vice-Presidente Executivo
Indian Machine Tool Manufacturers’ 
Association (IMTMA) 
Plot 249 F, Phase IV, Udyog Vihar, 
Sector 18 
Gurgaon 122 015, Haryana (INDIA) 
Fone: +91-124-4014101/2/3/4 
Fax: +91-124-4014108 
Email: imtmahq@vsnl.in, imtma@del2.
vsnl.net.in 
http://www.imtma.in 

Diretor Executivo
Automotive Component Manufacturers 
Association of India (ACMA) 
6th Floor the Capital Court, 
Old Palam Marg, Munirka, 
New Delhi 110 067
Tel.: +91 11 2616 0315, 2617 5873, 
2618 4479 
Fax: +91 11 2616 0317 
E-mail: acma@vsnl.com, acma@vsnl.
net 
http://www.acmainfo.com

Presidente – Divisão da Índia
Indian Society of Heating, Refrigerating 
and Airconditioning Engineers (ISHRAE) 
K-43 Kailash Colony (Basement) 
New Delhi 110048, India 
Tel: +91-11-416-35655 
Fax: +91-11-29234925 
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E-mail: ashraeic@touchtelindia.net 
http://www.ashraeindia.org 

Presidente 
Builders Association of India 
G-I/G 20 Commerce Centre 7th Floor 
J. Dadajee Road Tardeo 
Mumbai 400034, India 
Tel: +91-22-2351-4134, 2351-4802 
Fax: +91-22-2352-0507 
Email: bai@vsnl.com, bai@bom5.vsnl.
net.in 
http://www.bainet.org 

Diretor Executivo
Project Exports Promotion Council of 
India 
H-118, Himalaya House, 11th Floor 
23 Kasturba Gandhi Marg 
New Delhi 110 001, India 
Tel: +91-11-2373-8377; 2372-2425 
Fax: +91-11-2331-2936 
E-mail: info@projectsexports.com 
http://www.projectexports.com 

Presidente 
Indian Drug Manufacturers Association 
(IDMA) 
102 B Poonam Chambers, A Wing, First 
Floor 
Dr. A. Besant Road, Worli 
Mumbai 400 018, India 
Tel: +91-22-2497-4308, 2494-4624 
Fax: +91-22-2495-0723 

Email: idma@vsnl.com, idma@idma-
-assn.org 
http://www.idma-assn.org 

Presidente 
Indian Electrical & Electronics Manu-
facturers Association (IEEMA) 
501 Kakad Chambers - 5th Floor 
132 Dr. Annie Besant Road, Worli 
Mumbai 400 018, India 
Tel: +91-22-2493-0532/6528/6529 
Fax: +91-22-2493-2705 
Email: mumbai@ieema.org 
http://www.ieema.or

Presidente 
Organization of Pharmaceutical Produ-
cers of India (OPPI) 
Peninsula Chambers, Ground Floor, 
Ganpatrao Kadam Marg, 
Lower Parel, Mumbai 400 013 
Tel: +91-22-24918123, 24912486, 
56627007 
Fax: +91-22-24915168 
Email: indiaoppi@vsnl.com 
http://www.indiaoppi.com 

Presidente
Consulting Engineers Association of 
India
OCF Plot No.2, Pocket 9, Sector – B, 
(Behind Jagannath Institute of Manage-
ment Studies) Vasant Kunj, New Delhi 
110070 
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Tel: 91-11- 26134644, 
Fax: 91-11- 26139658 
E-MAIL: ceai.ceai@gmail.com 
Website: www.ceaindia.org 

Diretor Geral 
Consultancy Development Centre 
East Court, Zone 4, Core 4B 
2nd Floor, India Habitat Center 
Lodi Road 
New Delhi 110 003 
Tel: +91-11-2460-2915, 24601533, 
2464-8268(D) 
Fax: +91-11-2460-2602 
E-mail: cdc@vsnl.com 
http://www.cdc.org.in 

Diretor Geral Adjunto
National Committee on Defense Confe-
deration of Indian Industry 
India Habitat Centre 4th Floor, Core 4A, 
Lodi Road New Delhi - 110 003, India 
Tel: +91 11 41504514 - 19 
Fax: +91 11 24682229 
Website: http://www.ciidefence.com 

2.2  Câmara de Comércio no Brasil

Câmara de Comércio
Rua	Paraíba,	523	–	Bairro:	Funcionários
Belo Horizonte/MG – Brasil
Tel: +55-31- 3264- 5444 / 3055- 3836

 

3. Principais entidades de classe 
locais

Existem diversos diretórios que fornecem 
informações sobre importadores india-
nos. A maioria é gerido por operadores 
privados, cobrindo tanto o comércio 
varejista quanto atacadista.

•	India	Mart	
(http://dir.indiamart.com/indianimporters/)
•	Trade	India	
(http://www.tradeindia.com/Buyer/)
•	Infodrive	India	
(http://india.importers-directory.net/)
•	Cybex	
(http://www.cybex.in/)
•	Mall	of	India	
(http://www.themallofindia.com/)
•	Exim	(http://www.eximin.net/)
•	Exim	Guru	(http://www.eximguru.com/)
•	Indian	Yellow	Pages	(http://www.
indianyellowpages.com)

Obtenção do Código IEC (Código Impor-
tador/Exportador)

O Código IEC é um código de 10 dígitos 
emitido para as empresas pelo Diretor 
Geral de Comércio Exterior, Governo 
da Índia, Ministério do Comércio. Toda 
pessoa ou entidade que desejar importar 
e exportar na Índia é obrigada a ter um 
código IEC.
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Notificação do número de código IEC 
O Número do Código de Exportador/
Importador é emitido pela circular de 
política	n°	15,	a	qual	é	emitida	pelo	DGFT.	

Elegibilidade:
A lista dos critérios de elegibilidade, 
disposições legais e as condições para 
utilizar o código IEC encontra-se no Re-
gulamento	de	Comércio	Exterior	n°	GSR	
791 (E), datado de 30-12-1993 e emitido 
pelo Ministério do Comércio em 1993.

Como aplicar
O número IEC é concedido após a 
submissão de um requerimento feito pelo 
escritório central/registrado do requeren-
te. O requerimento deve ser endereçado 
ao DGFT, escritório registrado/central, se 
a	entidade	que	está	requerendo	o	código	
for uma pessoa física, e ao escritório 
registrado se a entidade for uma pessoa 
jurídica.	O	formulário	Aayaat	Niryaat	deve	
estar acompanhado dos documentos 
indicados. 

Requerimento Online
O	formulário	de	requerimento	denomina-
do	“ANF2A”	está	disponível	em	formato	
PDF e formato Word. É obrigatório 
submeter o Apêndice-18B juntamente 
com	o	formulário	de	requerimento	online.	
O requerente deve ter em mente que 
o banqueiro do requerente assinou no 

cabeçalho da carta. Além disso, duas 
fotografias	tamanho	passaporte	são	
anexadas ao requerimento.

O Apêndice-18D contém as autoridades 
regionais do DGFT e o escritório corres-
pondente do RBI.

Validade do código: 
O Apêndice 18B declara a validade do 
número IEC alocado a um requerente.

Taxa de requerimento e forma de 
pagamento: 
Custo do requerimento R$ 250,00 e 
pode	ser	pago	por	cheque	pagável	contra	
apresentação ao sacado ou transferência 
eletrônica de fundos (EFT) de qualquer 
um dos seguintes bancos:
•	HDFC	Bank	
•	ICICI	Bank
•	State	Bank	of	India	
•	UTI	Bank	
•	Punjab	National	Bank
•	Central	Bank

Preenchimento do requerimento: 
Os requerimentos podem ser arquivados 
no site da DGFT. Todos os requerimentos 
devem ser preenchidos. Em caso de 
falha no preenchimento, serão rejeitados.  
O requerimento pode ser submetido em 
formato MS Word.
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4. Principais bancos

Nenhum	dos	principais	bancos	brasileiros	possui	subsidiárias	ou	atuam	na	Índia.	
No entanto, em 2002, uma linha de crédito entre o EXIM Bank of India e o Bradesco foi 
criada.

Arranjos	bancários	entre	bancos	indianos	e	brasileiros

Banco indiano com um banco correspon-
dente no Brasil

Banco Correspondente

State Bank of Índia Banco America do Sul SA

Banco Bilbao Vizcaya Brasil SA

Banco Bradesco S A

Banco Di Credito Nacional SA

Banco Do Brasil SA (Bank of Brazil)

Banco Frances E Brasileiro SA

Banco Itau SA

Banco Real SA

Banco Safra SA

HSBC billionk Brasil SA - Banco Multiplo 

Central Bank of India Banco Satra SA

Indian Overseas Bank Banco Boavista Interatiantico, SA.São Paulo 

Banco Sudameris, Briazil, S.A.

Citibank NA, Brasilia 

Punjab National Bank Banco Sudamens Brazil SA 

Banco do Brazil SA 

Banco do Estado de São Paulo SA

Central Bank of India American Express Bank Ltd.

Indian Overseas Bank American Express Bank Ltd., Santiago

Andhra Bank billionco BNL DA Brazil

Corporation Bank Banco Da Brasil

Banque Sudameris
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Banco indiano com um banco correspon-
dente no Brasil

Banco Correspondente

Indian Bank Banco do Brasil 

Exterior SNC

Banco Nacional De Mexico SA(BENAMEX)

Bancomer SA

Central Bank of India Bancomer SA

Andhra Bank Bank of America, Mexico 

Bank of Baroda Banco Nacional De Mexico 

Corporation Bank Banque Sudameris

Oriental Bank of Commerce Citi Bank

Banco ABN Amro SA-Brazil (Saopaulo)

Syndicate Bank Banco do Estado do Rio Grande do SUL SA

Unibanco-Uniao De Bancos Brasileiros S.A.

Banco do Brazil, Rio De Janeiro

Bank of India Banco Do Brasil SA

Citibank

Lloyds Bank PLC

Allahabad Bank Banco do Estado do Parana SA

Canara Bank Banco Do Brazil SA, Brasil

Banco De Tokyo Mitsubishi SA

Fonte: Ministério do Comércio, Governo da Índia

Bancos indianos (Públicos)

Bank of Baroda
16, Parliament Street,
New Delhi 110 001

Punjab National Bank
A-9, Rajiv Chowk,
Cannaught Circus
New Delhi 110 001

Punjab & Sind Bank
Bank House, 21,
Rajendra Place,
New Delhi 110 008

Indian Bank
31, Rajaji Road,
Chennai 600 001
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Bank of India
Express Towers
14th Floor, Nariman Point,
P.B. No. 234,
Mumbai 400 021

Janpath Branch
New Delhi 110 001

State Bank of India
State Bank Bhavan,
P.B. No. 12,
Madame Bed Road,
Mumbai 400 021
	-	State	Bank	of	India	has	offices	in	São	
Paulo

Canara Bank
112 JC Road,
P. Box No. 6648,
Bangalore 560 002

Bancos indianos (Privados)

ICICI Bank
ICICI Bank Towers, 
Bandra-Kurla Complex, 
Mumbai  400 051.

HDFC Bank
Ramon House, 5th Floor, 169, Backbay 
Reclamation 
Mumbai – 400020
Axis Bank, 

Bombay Dyeing Mills Compound,
Pandurang Budhkar Marg, Worli, 
Mumbai - 400 025

Bancos estrangeiros

ABN Amro Bank
DLF Centre Sansad Marg
New Delhi 110 001

Grindley Bank Plc
90, Mahatma Gandhi Rd,
Mumbai - 400 023.

Standard Chartered Bank
P.B. 1806,
New Excelsior Building,
A.K. Naik Marg,
Mumbai - 400 001.

Bank of America
National Trust & Savings
Association,
Air India Building, 16th Floor,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

Bank of Tokyo-Ltd.,
Jeevan Prakash,
Sir P. M. Road,
Mumbai - 400 001.

The Mitsui Bank Ltd.,
6, Wallace Street,
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Mumbai - 400 001
Deutsche Bank
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

HSBC
52/60, Mahatma Gandhi Rd,
Mumbai - 400 023.

Citibank
Air India Building,
Nariman Point,
Mumbai - 400 023.
 
5. Principais Feiras e Exposições

India International Trade Fair
A organização promotora do comércio 
na Índia é a agência nodal do governo 
indiano promotora de comércio exterior. 
(IITF, http://iitf.in/) é seu evento mais 
importante, organizado todos os anos de 
14 a 27 de novembro em Nova Delhi. 

Auto Expo
A Auto Expo é uma exposição automotiva 
bienal realizada em Nova Delhi, Índia. A 
exposição é organizada pela Automotive 
Component Manufacturers Association 
(ACMA), pela Confederation of Indian 
Industry (CII) e pela Society of Indian 
Automobile Manufacturers (SIAM).

Outras Exposições Comerciais na 
Índia
As oportunidades de negócios, o 
calendário	de	eventos	e	todas	as	outras	
informações relevantes podem ser con-
sultadas no endereço 
http://www.tradeportalofindia.com/,	
http://www.biztradeshows.com/india/  

6. Communicações

Principais jornais na Índia

Quase todos os jornais em língua inglesa 
são publicados ou estão disponíveis nas 
principais cidades indianas. Também 
existem websites na Internet de todos os 
principais jornais destacados.

Idioma inglês (Negócios)
The Economic Times 
Mint
The Hindu Business Line
Business Standard
The Financial Express

Idioma inglês (Gerais)
The Hindu
The Times of India 
The Hindustan Times 
The Observer
Indian Express
Asian Age
The Telegraph
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The Statesman
Deccan Herald
Deccan Chronicle

Principais revistas publicadas na Índia
Idioma inglês (Negócios)
Business India
Business Today
Business World
Outlook Money
Forbes

Idioma inglês (Gerais)
India Today
Outlook
Frontline
The Week
Tehelka

Principais estações de TV

Doordarshan (Governo)
Star News
British Broadcasting Channel (BBC)
CNN
CNBC
UTV
Discovery Channel
National Geographic

Estações de rádio

Além	do	AM,	a	faixa	FM	agora	está	priva-
tizada	e	há	muitas	estações	no	ar.

Agências de publicidade

Ogilvy and Mather
6-8th Floor, Tower A, Global Business 
Park, 
MG Road, Gurgaon, 
Haryana

Rediffusion DY&R
Building # 9, 3rd Floor, 
DLF Cyber City, 
Gurgaon, Haryana – 122002

McCann-Erickson India
8 Balaji Estate, 
Guru Ravi Dass Marg Kalkaji 
New Delhi – 110019

JWT
Block A, Enkay Centre, Vanijya Nikunj 
Comm Complex,
Udyog Vihar Phase V, 
Gurgaon, Haryana 122006

Mudra Communications
201, Mudra House, Phase-3,
Okhla Industrial Area, 
New Delhi- 110020

Leo Burnett
Big Apple, 36 Dr. Shirodkar Road,
Mumbai 400012
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7. Serviços de consultoria em 
marketing 

Consultoria de marketing
As principais empresas de pesquisa de 
mercado locais são:-

Indian Market Research Bureau (IMRB)
Nirmal, 7th Floor
Nariman Point
Mumbai 400 021
Tel: (22) 285 1388 / 89/90
Fax: (22) 285 2122

Marketing and Research Group (Pvt.) 
Ltd. (MARG)
30th Floor, Centre One, World Trade 
Center
1, Cuffe Parade
Mumbai 400 005
Tel: (22) 218 6922 / 3 / 4
Fax: (22) 218 3718

ORG-MARG Research Ltd.
Rounds House (1st Floor)
Dr. Ambedkar Road,
Chinchipokhli,
Mumbai 400 033
Tel: 022-4632 700/500
Fax: 022 - 4632 701/501
Site: www.org-marg.com
e-mail: omrhg@vsnl.com

Tata Economic Consultancy Services
Orient House, Adi Marzban Path,
Ballard Estate,
Mumbai 400 001
Tel: 91-22-261 7621 / 9819 / 7969
Fax: 91-22-261 3810
Site: www.tata.com
e-mail: tecs@tata.com

Cemex Investment & Services Pvt Ltd.
B-2 Qutab Hotel
Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Tel: (91) 11 26514520
Fax: (91) 11 26968163
Email: cemex@vsnl.com

Technopak
Tower A, 4th Floor, DLF City-I
Cyber City 2, Gurgaon, Haryana 122001 
Tel: (91) 0124 4541111
Email: www.technopak.com
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Notas:

•	Cópias	de	publicações	feitas	nas	Sl.	N°	
1 a 11 estão disponíveis no escritório da 
DGCI&S,	565,	Anandpur,	Ward	N°	108,	
Plot	N°	22,	Sector-I,	Kolkata	–	700107	
no pagamento do valor requisitado para 
cada uma das publicações listadas aci-
ma, juntamente com a tarifa de R$ 50 de 
Entrega	Rápida/	-	ou	de	tarifa	de	Correio	
Aéreo R$ 100/- por CD por Ordem de 
Pagamento em favor do “Diretor Geral, 
Diretoria Geral de Inteligência Comercial e 
Estatísticas, Kolkata” de todos os bancos 
baseados em Kolkata (West Bengal) 

•	Cópias	de	publicações	nas	Sl	N°	1	a	2	
e	Sl	N°	4	a	11	também	estão	disponíveis	
no:  

– Escritório do Controlador de Publica-
ções, Ministério de Assuntos Urbanos 
e Emprego, Governo da Ìndia, Civil 
Lines, Delhi- 110054 (Tel 23812527 
(Direto),	PBX.	N°	011-23967846,	
23067823,23963302 (Fax 011-
23967846) no pagamento do valor requi-
sitado	por	Ordem	de	Pagamento	Bancário	
em seu favor ou pode ser obtido junto às 
Livrarias/ Agentes autorizados a vender 
as publicações do Governo da Índia
–	Escritório	responsável,	Livraria	do	
Governo da Índia, 8, Kiran Sankar Roy 
Road,	Kolkata	–700	001,	Telefone	N°	

2248-3813
– Livraria do Governo da Índia, New 
Marine Lines, GGO Complex, Mumbai – 
400 020. 
– Governo da Índia Kitab Mahal, Empo-
rium Building, Baba Kharak Singh Marg, 
Nova Delhi (Tel. 2336-3708)
– Filial de Publicações, Udyog Bhawan, 
Nova Delhi – 110 011 (Tel. 2301-2082)

•	A	publicação	feita	na	Sl	N°	3	acima	
também	está	disponível	para	venda	em	
assinatura anual de R$ 3.960/- e cobran-
ça	de	tarifa	de	entrega	rápida	de	R$	600/-	
para todas as 23 edições mensais

8.2. O DGFT publica um Relatório Anual 
sobre as exportações e importações da 
Índia. O relatório fornece informações de-
talhadas sobre as tendências de exporta-
ção e importação para diversos tipos de 
mercadorias. O relatório pode ser baixado 
do	site	oficial	da	DGFT,	a	saber,		www.
dgft.gov.in. 

8.3. Dados relativos a commodities/ país 
para o qual/do qual é feita a importação 
e exportação de mercadorias também 
estão disponíveis no site do Departamen-
to de Comércio (http://commerce.nic.in/
eidb/default.asp).

8.4. Portos alfandegados também 
fornecem	a	‘Lista	Diária	de	importação	e	
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exportação’ (dados) em troca de paga-
mento do valor da taxa/ preço da assina-
tura.	Os	dados	da	lista	diária	normalmen-
te incluem:
•	Dados	de	Importação	–	data	do	
Documento de Entrada, Código ITC (HS), 
descrição do item, quantidade, valor ava-
liado, país de origem, nome dos barcos a 
vapor, etc.  
•	Dados	de	Exportação	–	data	do	Do-
cumento de Remessa, Código ITC (HS), 
descrição do item, quantidade, Valor FOB, 
porto de destino, nome dos barcos a 
vapor, etc.  

8.5. A tarifa para itens de importação e 
exportação são publicadas pelo Mi-
nistério da Fazenda em conjunto com 
o Ministério do Comércio, Governo da 
Índia.	A	tarifa	fica	disponível	no	mercado	

aberto bem como no site do Ministério 
da Fazenda, a saber, www.cbec.gov.
in. O site normalmente não é atualizado 
regularmente, assim, a última versão 
publicada disponível no mercado deve 
ser usada para consulta dos códigos das 
tarifas	e	das	tarifas	alfandegárias.	Edito-
res privados publicam livros contendo di-
versas leis e regulamentações referentes 
a assuntos de Alfândega e de Comércio 
Exterior. A tabela mencionada abaixo 
contém dados de diversos livros relevan-
tes publicados por um editor reconhecido 
e seus respectivos preços em rúpias  
indianas e dólares norte-americanos.

Os livros mencionados abaixo também 
podem ser enviados a empresas brasi-
leiras por correspondência registrada ao 
fazer o pedido com os editores.
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9. Empresas de transporte de/para o Brasil

Empresas marítimas
a. Empresas brasileiras
b. Empresas internacionais na Índia e Brasil

1. Maersk Lines
- Escritório da Índia:
Maersk Line
Empire Industries Complex,
414 Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai 400 013.
Fone: +91 22 33407878
Web:	http://www.maerskline.com/link/?page=lhp&path=/asia/india/office

- Escritórios no Brasil
Cidade Empresa Telefone Email 

Fortaleza Maersk Brazil Ltd 
+55 85 3486 1920 / 
3486 1907 

brzsalins@maersk.com 

Itajai Maersk Brazil Ltd +55 47 3045 8300 brzsalins@maersk.com 

Manaus Maersk Brazil Ltd +55 92 3305 1700 brzsalins@maersk.com 

Paranagua Maersk Brazil Ltd +55 41 3423 5400 brzsalins@maersk.com 

Rio de Janei-
ro/Itaguai

Wilson Sons Agencia Maritima Ltd +55 21 2102 9950 brzsalins@maersk.com 

Rio Grande Maersk Brazil Ltd +55 53 3035 8800 brzsalins@maersk.com 

Salvador Wilson Sons Agência Marítima Ltd  
+55 85 3486 1920 / 
3486 1907 

brzsalins@maersk.com  

Santos Maersk Brazil Ltd +55 13 3211 7800 brzsalins@maersk.com 

São Paulo Maersk Brazil Ltd +55 11 3527 2000 brzsalins@maersk.com 

Suape Wilson Sons Agência Marítima Ltd  
+55 85 3486 1920 / 
3486 1907 

brzsalins@maersk.com 

Vila do Conde Wilson Sons Agencia Marítima Ltd +55 91 4009 0050 brzsalins@maersk.com 

Vitoria Oceanus Agencia Maritima Ltd +55 27 3225 5663 brzsalins@maersk.com 

Web	url:	http://www.maerskline.com/link/?page=lhp&path=/south_america/brazil/office&lang=en_GB
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2. Mediterranean Shipping Company

Escritório da Índia
MSC House,
Andheri- Kurla Road,
Andheri (East),
Mumbai- 400059
Maharashtra- India
Fone: +912266378000
Fax: +912266378191
Web: http://www.mscindia.com/ 

Escritório brasileiro
MSC Mediterranean Shipping do Brasil 
Ltd
Av. Ana Costa 291, Gonzaga - Ed. 
Palazzo - 4º andar - CEP: 11060-001 -  
Santos/São Paulo – Brasil
Fone: +55 13 3211 9500
Fax: +55 13 3211 9524
Email: mkt.spo@mscbr.com.br
Web:  http://www.mscbrazil.com/

Os detalhes de todos os escritórios no 
Brasil estão disponíveis em: http://www.
mscbrazil.com/contact/office_location.
html

Empresas de transporte aéreo
a. Empresas brasileiras
b. Empresas internacionais na Índia e 
Brasil

1. DHL
- Escritório na Índia
DHL Express (India) P.Ltd 
A. K. Marg, Bandra East
Mumbai (Bombay)
400051

Fone: +91 22 6698 3400
Web: http://www.dhl.com.in/

- Escritório brasileiro
DHL Express (Brazil) Ltda.
Av. Santa Marina, 1660/1666-Lapa
São Paulo, SP
05036-001
Fone: +55 11 5042 5500
Web: http://www.dhl.com.br/

2. FedEx
A FedEx tem diversos escritórios no 
Brasil e Índia. Seu telefone de contato na 
Índia é 1800 209 6161 / 1800 22 6161/ 
022- 25714444. O telefone de contato 
brasileiro é 0800-703-3339/ +55 11 
2169-7000. 
FedEx Índia: http://www.fedex.com/in/
FedEx Brasil: http://www.fedex.com/
br_english

10. Inspeções de transporte na Índia

Os próprios importadores/exportadores 
podem desembaraçar as mercadorias 
preenchendo	o	documento	necessário	
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após	obter	permissão	do	Comissário	As-
sistente/Comissário	Suplente	responsável	
pela Seção de Importação. O agente, 
caso	nomeado,	deverá	possuir	uma	
licença	válida	emitida	pelo	Comissário	
Aduaneiro. Esses agentes são conheci-
dos como Agentes Aduaneiros.

Os links web privados de onde os expor-
tadores podem obter as informações de 
contato são:

http://dir.indiamart.com/indianservices/
cus_conu.html

http://www.maxyellowpages.com/in-
dian_service_providers/custom_agents_
and_consultants/

http://www.bchaa.com/ (Associação de 
agentes aduaneiros de Bombaim)

http://www.cchaakolkata.org/ (Associa-
ção	de	agentes	aduaneiros	de	Calcutá)
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2 - TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO 
COM O BRASIL

1. Informação sobre transporte

1.1. Transporte marítimo

As tarifas de transporte marítimo va-
riam de acordo com o conteúdo (seco/ 
a granel/ contêiner), escolha de navio, 
porto de origem e destino, entre outras 
variáveis.	Os	exportadores	devem	entrar	
em contato direto com as empresas de 

navegação	portando	as	exatas	especifi-
cações para obter a cotação precisa

1.2. Transporte aéreo

As tarifas de transporte a aéreo variam 
de acordo com as cidades do país 
anfitrião	e	do	país	de	destino,	duração	da	
reserva para o momento da exportação 
e da escolha do mecanismo de entrega 
(Express/	premium).	Não	há	tarifa	padrão	
e	o	exportador	deve	verificar	a	tarifa	junto	
ao transportador aéreo.

2. Tarifas de comunicação (ÍNDIA)

Correios   
Meio Item Tarifas indianas Tarifas em US$

Cartas Até 20 gramas 20 rúpias indianas
0,45 dólares norte-
-americanos

Cada 20 gramas adicionais 
até 500 gramas

8 rúpias indianas
0,18 dólares norte-
-americanos

Acima de 500 gramas, a 
cada 100 gramas adicionais, 
ou parte disso, até 2000 
gramas

30 rúpias indianas
0,68 dólares norte-
-americanos

Pacotes 
Pequenos

Até 100 gramas 40 rúpias indianas
0,90 dólares norte-
-americanos

A cada 100 gramas adi-
cionais, ou parte disso, até 
2000 gramas

30 rúpias indianas
0,68 dólares norte-
-americanos

Postagem 
Rápida

Pacotes de até 250 gramas 
ou parte disso

775 rúpias indianas
17,2 dólares norte-
-americanos

A cada 250 gramas adicio-
nais, ou parte disso

175 rúpias indianas
3,9 dólares norte-ame-
ricanos

 Fonte: Correio da Índia 
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Meio de comunicação Tarifas indianas Tarifas em US$

Telefone 10 rúpias indianas/ minuto 0,23 dólares norte-americanos/ 
minuto

Telegrama Os serviços internacionais de 
telégrafo foram interrompidos pela 
maioria das principais operadoras 
nacionais, como a BSNL

Fax (Transmissão e entrega 
em papel A-4)

110 rúpias indianas/ folha 2,45 dólares norte-americanos/ 
folha
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3 - INFORMAÇÕES PRÁTICAS

1. Moeda

(Consulte a seção Moeda no relatório 
principal)

2. Principais pesos e medidas

A Índia segue o sistema métrico decimal 
e	não	deverá	haver	problemas	para	os	
exportadores brasileiros na Índia

3. Principais Feriados Nacionais

A Índia possui diversas religiões e 
festivais;	assim,	há	diversos	tipos	de	
feriados. Alguns feriados dependem da 
visibilidade	da	lua	no	calendário	hindu	e	
podem cair em dias diferentes do ano. 

O Dia da República, o Dia da Indepen-
dência	e	o	aniversário	de	nascimento	de	
Mahatma Gandhi são feriados nacionais 
obrigatórios para todos.

O	calendário	de	feriados	varia	de	região	
para região do país. Os dias de feriados 
podem ser obtidos na Lista de Feriados 
fornecida pelo Ministério de Pessoal 
(http://persmin.nic.in/). Alguns dos princi-
pais feriados de 2011 foram:

Dia da República 26.01.2011
Ram Navami 12.04.2011
Good Friday 22.04.2011
Dia da Indepen-
dência

15.08.2011

Janmashtami 22.08.2011
Ramzan 31.08.2011
Aniversário	da	
morte de Mahat-
ma Gandhi

02.10.2011

Vijayadhasmi / 
Dassera

06.10.2011

Deepavali (25-27).10.2011
Aniversário	do	
Guru Nanak

10.11.2011

Natal 25.12.2011

4. Fuso Horário

Apesar do seu tamanho, a Índia adotou 
apenas	um	fuso	horário,	cinco	horas	
e meia à frente da Hora de Greenwich 
(GMT). 

A	Índia	não	adota	horário	de	verão	e	usa	
o	horário	padrão	durante	todo	o	ano	no	
país inteiro. 

O	Brasil	adota	o	horário	de	verão.	Em	
2011,	o	horário	de	verão	se	encerrou	no	
domingo, 20 de fevereiro de 2011, hora 
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local de verão
O	horário	de	verão	se	inicia	no	domingo,	
16 de outubro de 2011, 00:00 – hora 
padrão local.

De 20 de fevereiro a 16 de outubro

Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo estão 
três	horas	atrás	da	Hora	de	Greenwich	
(GMT);	assim,	há	uma	diferença	de	(-)	
8:30 horas em relação a todas as princi-
pais cidades indianas.

De 16 de outubro a 20 de fevereiro

 Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo 
estão	duas	horas	atrás	da	Hora	de	Gre-
enwich	(GMT);	assim,	há	uma	diferença	
de (-) 7:30 horas em relação a todas as 
principais cidades indianas.

5. Horário Comercial

A semana comercial padrão de seis dias 
se estende de segunda-feira até sexta-
-feira, das 9:30 às 17:30, e por meio 
dia	de	sábado.	Normalmente,	o	almoço	
é de uma hora, das 13:00 às 14:00. No 
entanto, em algumas grandes cidades, 
como Mumbai, Delhi e Bangalore, alguns 
estabelecimentos comerciais começam 
o dia mais cedo para evitar congestiona-
mentos. 
Os escritórios do Governo Central fecham 

aos	sábados.	

O	horário	bancário	se	estende	das	10:00	
às 14:00 nos dias da semana e das 
10:00	às	12:00	aos	sábados.	Nas	prin-
cipais cidades metropolitanas, diversos 
bancos estrangeiros e indianos oferecem 
serviços	bancários	durante	as	24	horas	
do dia.

6. Corrente Elétrica

A energia elétrica é fornecida normalmen-
te em 220-250 volts CA, 50 ciclos

7. Melhor período para viagens na 
Índia

O clima da Índia varia de região para 
região ao longo dos meses. (Consulte a 
Seção Clima)
Visitar a Índia na baixa temporada, de 
abril	a	setembro,	é	favorável	para	os	
negócios, pois os custos da viagem e 
dos hotéis são mais baratos. Também 
é	mais	fácil	conseguir	realizar	reuniões	
com homens de negócios e pessoas que 
definem	políticas	durante	esses	meses.	

8. Visto de Entrada

Brasileiros que desejem vir para a Índia 
devem possuir um passaporte brasileiro 
válido	e	um	visto	indiano	válido.	Passa-
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geiros devem assegurar-se de possuir 
um	visto	indiano	válido	antes	de	iniciar	a	
viagem para a Índia. 

A Divisão de Passaporte Consular e Visto 
(CPV) do Ministério de Relações Exterio-
res	é	responsável	pela	emissão	de	vistos	
indianos aos estrangeiros que desejam 
visitar	a	Índia	para	diversas	finalidades.	
Esta conveniência é concedida por diver-
sas missões indianas no exterior.
As	tarifas	de	visto	não	são	reembolsáveis	

Visto:	Classificado	de	acordo	com	a	finalidade	da	estadia	na	Índia
Tipo Período Documentos exigidos

Visto de Turista 6 meses
Documentos de comprovação da posição 
financeira	do	requerente	

Visto de Negócios 6 meses ou mais Carta da organização patrocinadora 

Visto de Emprego
Um ano, período do contrato 
e pode ser estendido

Prova de emprego em empresa na Índia

Visto de Estudante
Pela duração do curso aca-
dêmico ou por um período 
de cinco anos, o menor 

Prova de admissão em universidades/ institui-
ções reconhecidas da índia

Visto de Trânsito Máximo	de	15	dias	
Evidência de continuação da viagem para um 
destino fora da Índia 

Visto de Conferência
Pela duração da conferência 
ou	seminário	

Carta-convite do organizador da conferência 

Visto Médico

Até um ano ou pelo período 
de tratamento, o menor. O 
visto pode ser concedido ao 
requerente que for familiar do 
paciente e se encerra junta-
mente com o Visto Médico

Documentos de instituições médicas/ médicos 
registrados fundamentando a necessidade de 
tratamento médico juntamente com cartas das 
instituições médicas indianas.

e estão sujeitas a mudanças sem aviso 
prévio. A Embaixada/Alto Comissariado/
Consulado reserva-se o direito de con-
ceder e decidir sobre o tipo/ duração do 
visto, independentemente da tarifa cobra-
da ao se fazer a solicitação. A concessão 
do visto não confere o direito de entrada 
na	Índia	e	está	sujeita	aos	critérios	das	
Autoridades de Imigração.

Vistos	específicos	são	concedidos	para	
diversas	finalidades.



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012194

               Como Exportar ÍNDIA

Requisitos para o Visto

Normalmente, os seguintes documentos 
são exigidos para obtenção do Visto 
indiano: No entanto, essas exigências 
podem variar de país para país.
•	Passaporte	original	válido	por	no	míni-
mo 6 meses 
•	Taxa	de	visto	
•	Duas	fotos	tamanho	passaporte	
•	Documentos	de	apoio,	quando	neces-
sário	
•	Formulário	de	requerimento	devida-
mente preenchido 
Brasileiros devem visitar o site do 
Governo da Índia que detalha as políticas 
de visto e as exigências detalhadamente: 
http://india.gov.in/overseas/passport/
passport.php

Período de Visto Excedido

Se você exceder o tempo de estadia 
concedido pelo visto indiano, ou de outra 
forma violar as regras de visto indianas, 
é possível solicitar liberação ao Ministério 
do Interior para deixar o país. Normal-
mente,	haverá	uma	multa	e,	em	alguns	
casos, é possível que ocorra prisão até 
que a deportação seja providenciada. 
Pessoas que violam as regras de visto e 
que precisam de uma liberação de saída 
devem	agendar	um	horário	no	endereço	
http://passport.gov.in/vfc/ antes de ir até 

o Visa Facilitation Center do Ministério do 
Interior, Divisão de Estrangeiros, Jaisal-
mer House, 26 Man Singh Road, Nova 
Delhi 110 011

1. Vacinas

Qualquer pessoa, Estrangeiro ou Indiano 
(exceto crianças com menos de seis 
meses), que chegar por via aérea ou 
marítima	sem	certificado	de	vacinação	
contra	febre	amarela	será	mantida	em	
quarentena por um período de até 6 dias 
se: 

•	Chegar	à	Índia	dentro	de	6	dias	após	
sair/	fazer	trânsito	em	área	endêmica	de	
febre amarela. 
•	Chegar	em	navio	que	iniciou	viagem	
ou fez escala em porto de país afetado 
por febre amarela endêmica dentro de 30 
dias após sua chegada à Índia, desde que 
esse navio não tenha sido desinfetado 
segundo	o	procedimento	definido	pelo	
WHO. 
      
Países considerados como infectados 
pela febre amarela 

Os seguintes países são considerados 
como afetados por febre amarela endê-
mica: 
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África:

Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, 
Camarões, República Central Africana, 
Chade,	Congo,	República	Democrática	do	
Congo (Zaire), Guiné Equatorial, Etiópia, 
Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné 
Bissau,	Costa	do	Marfim	(Cote	D’Ivoire),	
Quênia, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, 
Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, 
Serra	Leoa,	Somália,	Sudão	(ao	sul	de	
15°	N),	Togo,	Uganda,	Tanzânia	e	Zâmbia.

América do Sul

Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana 
Francesa, Guiana, Peru, Suriname, Trini-
dad	Tobago,	Venezuela	e	Panamá

Outras questões

•	O	certificado	de	vacinação	contra	febre	
amarela	é	válido	somente	se	estiver	con-
forme o modelo. O período de validade 
do	certificado	internacional	de	vacinação	
ou revacinação contra a febre amarela é 
de 10 anos, iniciando-se 10 dias após a 
vacinação. 
•	Estrangeiros	que	residirem	ou	tiverem	
passado por países afetados por febre 
amarela endêmica durante os seis dias 
anteriores recebem visto somente após 
a	produção	do	certificado	de	vacinação	
contra	Febre	Amarela.	Após	verificar	o	

certificado	de	vacinação,	uma	obser-
vação é colocada no passaporte do 
estrangeiro,	nesses	termos:	“Certificado	
de Vacinação contra a Febre Amarela 
Verificado”

2. Alfândega e câmbio

Visto de Negócios 
Os vistos de negócio estão disponíveis 
para pessoas que desejam explorar as 
oportunidades de negócio ou realizar 
negócios na Índia. Este tipo de visto 
difere do visto de Emprego pelo fato de 
que	o	requerente	não	trabalhará,	nem	
receberá	renda	de	organização	na	Índia.	
É	necessários	que	os	requerentes	de	
visto de negócio apresentem uma carta 
da organização com a qual pretendem 
negociar, declarando a natureza do 
negócio, a duração da estadia, os locais 
a serem visitados, e os meios para cobrir 
as despesas.
Os	vistos	de	negócio	são	válidos	por	seis	
meses ou mais, com diversas entradas. 
No entanto, não é permitido aos porta-
dores permanecer na Índia por mais de 
seis meses a cada vez. Vistos de negócio 
de dez anos podem ser concedidos a 
estrangeiros que estabelecerem joint-
-ventures na Índia.
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Visto de Trânsito

O visto de trânsito é concedido com a 
finalidade	única	de	permitir	ao	portador	
viajar pela Índia para atingir seu destino 
final.	Não	é	permitida	a	mudança	de	fi-
nalidade.	O	visto	de	trânsito	é	válido	para	
trânsito direto somente por um período 
máximo	de	3	dias.	Para	permanecer	na	
Índia por mais de 3 dias, deve-se obter o 
visto adequado.

3. Hotéis

Os principais hotéis das maiores cidades 
de negócio da Índia estão destacados 
abaixo. O preço de um quarto de hotel 
pode variar de 200 dólares norte-ameri-
canos a 1000 dólares norte-americanos/ 
dia. As redes de hotéis Taj, Leela, ITC, 
grupo Park estão presentes em todas as 
principais cidades da Índia. Os exporta-
dores devem entrar em contato com os 
hotéis	para	confirmar	as	reservas	anteci-
padamente. Opções mais baratas podem 
ser encontradas em portais de reservas 
domésticas particulares como Yatra.com 
e Makemytrip.com

Taj Mahal
1 Mansingh Road
New Delhi 110 011
Tel.: (11) 2 301 6162
Fax: (11) 2 302 6070

e-mail: tajmahal@giasdel01.vsnl.net.
in.com
site: www.tajhotels.com

Park Hotel
15 Parliament Street
New Delhi 110 001
Tel.: (11) 2 374 3000
Fax: (11) 2 373 2025
e-mail: resv.del@park.spritnrpg.ems.vsnl.
net.in
site: www.theparkhotels.com

Claridges
12 Aurangzeb Road
New Delhi 110 011
Tel.: (11) 2 301 0211
Fax: (11) 2 379 2388
e-mail: claridgeshotel@genu.vsnl.net.in

The Taj Mahal
Apollo Bunder
Colaba, Mumbai 400 001
Tel.: (22) 2202 3366/ 5665 3366
Fax: (22) 2287 2711
e-mail:gateway@giasbmol.vsnl.let.in /
tmhresv.bom@tajhotels.com
site: www.tajhotels.com

Oberoi
Nariman Point, Mumbai 400 021
Tel.: (22) 5632 5757
Tel.: (reservas diretas): (22) 5632 6887
Fax: (22) 5632 4142
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e-mail: reservations@oberoi-mumbai.
com/
irs@oberoi-mimbai.com
site: www.oberoihotels.com

Leela Kempinski
Sahar
Mumbai 400 059
Tel.: (22) 836 3636/ 835 3535/ 5691 
1234
Fax: (22) 836 0606/ 5691 1212
e-mail: leelarsv@the leela.com
site: theleela.com

Oberoi Grand
15 Jawaharlal Nehru Road
Calcutta 700 013
Tel.: (33) 2 249 2323
Fax: (33) 2 249 1217
e-mail: reservation2oberoi-cal.com/ fo@
oberoi-cal.com
site: www.oberoihotels.com

Taj Bengal
34B Belvedre Road,
Alipore, Calcutta 700 027
Tel.: (33) 223 3939
Fax: (33) 223 1766/ 8805
e-mail: bengal.calcutta@tajhotels.com
site: www.tajhotels.com

The Park
17 Park Street
Calcutta 700 016

Tel.: (33) 249 7336/ 249 31321
Fax: (33) 249 7343/ 249 9457
e-mail: resv.cal@park.sprintrpg.ems.vsnl.
net.in
site: www.theparkhotels.com

Taj Coromandel
47 Mahatma Gandhi Road
Nungambakkam
Chennai 600 034
Tel.: (44) 827 2827
Fax: (44) 825 7104/ 8280453
e-mail:coro,andel.chennai@tajhotels.com
site: www.tajhotels.com

The Park
601, Anna Salai Road
Chennai 600 006
Tel.: (44) 714 4000
Fax: (44) 714 4100
e-mail: resv.che@theparkhotels.com
site: www.theparkhotels.com

Welcom group Chola Sheraton
10, Cathedral Road,
Chennai- 600 086
Tel.: (44) 827 8779/ 811 0101
Fax: (44) 811 0202
e-mail: rmonorth.welcomnet@welcom-
group.com
site: www.welcomgroup.com
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The Oberoi
37-39 Mahatma Gandhi Road
Bangalore 560 001
Tel.: (80) 558 5858
Fax: (80) 558 5960
e-mail:unitresvn@oberoiblr.com/ amita-
bh@oberoiblr.com

The Taj West End
Racecourse Road
Bangalore 560 001
Tel.: (80) 225 5055
Fax: (80) 225 5580
e-mail: trn.bangalore@tajhotels.com

Le Meridien
28, Shankey Road, Bangalore –560 052
Tel.: (080) 226 2233
Fax: (080) 226 7676/ 226 2050
e-mail: leme@blr.vsnl.net.in
site: www.lemeridien.com
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Apêndice

Fontes de informação para a elaboração do conteúdo
Índia

RBI – Reserve Bank of India
CII- Confederation of Indian Industry
ASSOCHAM- Associated Chambers of Commerce and Industry of India
NCAER- National Council of Applied Economic Research
FICCI - Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry
CMIE - Centre for Monitoring Indian Economy
SIAM –Society of Indian Automobile Manufacturers
AAI – Airports Authority of India 
NCAER- National council of applied economic research
NASSCOM- National Association of Software and Services Companies 
DIPP – Department of Industrial Policy and Promotion, Governo da Índia
DGFT - Directorate General of Foreign Trade

Outras fontes

CIA - Central Intelligence Agency
EIU- Economist Intelligence Unit

III – Outras referências

MGI - McKinsey Global Institute
SIAM - Society of Indian Automobile Manufacturers
TRAI – Telecom regulatory authority of India
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Principais organizações internacionais e acordos da Índia

ADB- Asian Development Bank

AfDB (non-regional member) -African Development Bank

ASEAN (dialogue partner) - Association of Southeast Asian Nations

BIMSTEC - Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation

Commonwealth Nations

EAS - East Asia Summit

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations

FATF - Financial Action Task Force

G-15 - Grupo dos 15

G-20 - Grupo dos 20

G-24 - Group of 24

G-77 - Grupo dos 77

IAEA - International Atomic Energy Agency

IBRD - International Bank for Reconstruction and Development

ICAO - International Civil Aviation Organization

ICC - International Criminal Court

IDA - International Development Association

IFAD - International Fund for Agricultural Development

IFC - International Finance Corporation

IHO – International Health Organization 

ILO - International Labor Organization

IMF - International Monetary Fund

IMO - International Maritime Organization

IMSO - International Mobile Satellite Organization

Interpol 

IOC - Intergovernmental Oceanographic Commission 

IOM - International Organization for Migration 

ISO - International Organization for Standardization

ITSO - International Telecommunications Satellite Organization

ITU - International Telecommunication Union

ITUC - International Trade Union Confederation

MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency
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MONUSCO - United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo

NAM - Non-Aligned Movement

OAS – Organization of the America States

OPCW - Organization for the Prohibition of Chemical Weapons

SAARC - South Asian Association for Regional Cooperation

SACEP - South Asia Cooperative Environment Program 

SCO (observer) - Shanghai Cooperation Organisation

UN – United Nations

UN Security Council (temporary)

UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development

UNDOF - United Nations Disengagement Observer Force

UNESCO	-	United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization	

UNHCR	-	United	Nations	Office	of	the	United	Nations	High	Commissioner	for	Refugees

UNIDO - United Nations Industrial Development Organization

UNITAR - United Nations Institute for Training and Research

UNDPO - United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNMIS, UNMIT, UNOCI, UNIFIL) 

UNWTO - United Nations World Tourism Organization

UPU - Universal Postal Union

WCO - World Customs Organization

WHO - World Health Organization

WIPO - World Intellectual Property Organization

WMO - World Meteorological Organization

WTO - World Trade Organization




