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A Equipe da Câmara de Comércio Índia Brasil cresceu e está pronta para atender à sua demanda!
 

Após 3 semanas de intensos treinamentos, os novos integrantes já estão preparados para colocarem a mão na massa
e trabalhar duro no fomento da relação Índia Brasil.

 
Quem está por trás da Câmara de Comércio Índia Brasil? 

Experiência e jovialidade se complementam e traduzem em uma equipe
 proativa e apaixonada pela relação Índia Brasil!

 
Conheça agora nossa equipe fera, com as nossas caricaturas! 

NOVOS ASSOCIADOS 
JUNHO 2021

NOVIDADES CCIB

Dr. Élson Gomes
Presidente Honorário

Leonardo Ananda
Presidente 

Nathalia Rodrigues
Ger. Institucional e Comercial

Gleison André
Ger. Financeiro

Larissa Fernandes
Assessora da Presidência

Adriano Andrade
Analista de Negócios Sr.

Fernanda Guimarães
Analista de Negócios

Thainá Queiroz
Analista de Negócios

Giovanna Menezes
Analista de Negócios Jr.

Sofia Salles
Analista de Negócios Jr.

João Heitor
Analista de Negócios Jr.

Luiza Pinheiro
Analista de Negócios Jr.

NOSSA EQUIPE CRESCEU!

SEJAM BEM VINDOS!
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A CCIB agora conta com o Clipping CCIB, uma iniciativa da Equipe de
Marketing que busca manter nossos Associados e Parceiros acerca
das notícias e informações que a CCIB compartilha em suas redes,
enviando os links e os temas das publicações semanalmente. Caso
ainda não esteja recebendo  os Clippings, envie um e-mail para
rio@indiabrazilchambero.org .

PERDEU ALGUMA PUBLICAÇÃO DA CCIB?
NÃO SE PREOCUPE!

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

NOTÍCIAS DOS ASSOCIADOS

Porto do Açu conquista dois
Prêmios IAPH de Sustentabilidade.

PwC Brasil -
 The New Equation Strategy

Sterlite Power-
 Projeto Dunas 

https://portodoacu.com.br/porto-do-acu-vence-premio-mundial-de-sustentabilidade-em-2-categorias-com-projetos-para-proteger-tartarugas-e-enfrentar-impactos-da-covid/
https://www.pwc.com/gx/en/the-new-equation/the-new-equation-strategy.html
https://www.sterlitepower.com/br/project/dunas-brasil


No contexto da pandemia da covid-19, a ordem mundial sofreu
impactos antes inimagináveis. Afinal, quantas pessoas morreram até o
momento? Qual o reflexo da pandemia no PIB de cada país? Quais
países desenvolveram vacinas? Quando as vacinas começaram a ser
aplicadas? Qual o plano de retomada no Brasil e no Mundo? Os
Associados do New Instituto de Compliance se  reuniram em  5   grupos e 
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O 9° Simpósio de Relações Exteriores: Rumos da Política Externa
Brasileira, organizado pela Revista Relações Exteriores nos dias 23 a
25 de junho, discutiu a história da Política Externa Brasileira e buscou
ampliar os debates contemporâneos da mesma frente à pandemia e
as consequências para futuras Relações Internacionais. O evento
contou com a participação da Srta. Fernanda Guimarães,   Analista    de  

9°SIMPÓSIO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Rumos da Política Externa Brasileira

GESTÃO DE CRISE NO COMBATE À
COVID-19 NO BRASIL E NO MUNDO

Negócios e Supervisora de Relacionamento da Câmara de Comércio Índia Brasil, ministrando uma palestra
com o tema “a relação Índia-Brasil no contexto atual: diplomacia das vacinas”.

fizeram um estudo sobre gestão de crise e os impactos da covid-19 na China, Portugal, Estados Unidos, Brasil e
Índia. Confira os resultados dos trabalhos através da transmissão que ocorreu no dia 24 de junho de 2021, e
compreenda como uma gestão de crise eficiente poderia ter influenciado o mundo durante a pandemia! Na
ocasião, a  Srta. Nathalia Rodrigues, Gerente Comercial e de Relacionamento Institucional da Câmara de
Comércio Índia Brasil, participou enquanto debatedora do painel sobre a Índia, propondo perguntas aos
responsáveis pelo estudo e trazendo informações complementares acerca do tema proposto.

EVENTOS 
ÍNDIA - BRASIL 

DIA INTERNACIONAL DO YOGA 2021
O dia 21 de Junho foi instaurado como o Dia Internacional do Yoga
pela ONU devido aos benefícios dessa prática milenar para a saúde
humana. Desde então diversas cidades do Brasil e do mundo
começaram a celebrar essa prática milenar. Em 2021, devido ao
momento de pandemia, o evento aconteceu na versão online, no dia
20 de junho, com atrações para todas as idades. 
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ARTIGO MENSAL
SETOR DE ENERGIA SOLAR NA ÍNDIA

O presente trabalho tem por objetivo analisar, de forma concisa,
o mercado indiano de energia renovável, especificamente o
segmento de energia solar e a produção e exportação de placas
solares (células fotovoltaicas), visando apresentar o setor a
potenciais importadores. Desta forma, será exposto um breve
contexto em que esse segmento está inserido, tanto no âmbito
nacional indiano quanto internacional, para então elucidar,
sucintamente, o panorama geral do segmento na Índia,
explorando suas potencialidades e seus principais players,
assim como potenciais fornecedores indianos.

Por Rafael Franceschi

INTRODUÇÃO

No cenário internacional, a Índia vem ganhando destaque pelo seu crescimento, desenvolvimento e investimento
no setor de energias renováveis, principalmente no segmento da produção de energia solar, onde espera-se que o
país passe a liderar a produção nesta área a partir das próximas décadas (IEA, 2021, p. 3). Hodiernamente, das
nações que compõem o G20, a Índia é a única que está cumprindo as metas do acordo de Paris de 2015 conforme
planejado. Além disso, o país também está entre os que mais investem no setor de energia limpa, ocupando a
sexta posição mundial na alocação de recursos para este setor entre os anos de 2010 e 2019, com investimentos
de cerca de US$ 90 bilhões durante o período, o que demonstra o comprometimento da nação na busca por um
futuro sustentável (IBEF, 2021, p. 3-5).

Ademais, destaca-se que essas medidas implementadas pela Índia estão em conformidade com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas e com as tendências
mundiais no setor de produção de energia. Promover o crescimento e o desenvolvimento de energias limpas e
renováveis é fundamental não apenas para a Índia, mas para o mundo. Com essas medidas, a Índia passa a se
tornar, cada vez mais, um player fundamental no cenário internacional, especialmente no segmento de energia
solar. As projeções mostram que o país pode passar a influenciar e, inclusive, ditar futuras tendências de mercado
no setor. Não obstante, tais medidas também impactam o mercado doméstico indiano, que tem grande potencial
e espaço para inovação e crescimento. Desta forma, essas ações também ajudam a nação a atingir seus objetivos
em inúmeras outras áreas, incluindo outros ODS, e assim contribuem para melhorar a situação do país como um
todo (IEA, 2021, p. 169-217).

CONTEXTO GERAL



Atualmente, o segmento de energia solar indiano vem em franca expansão, passando de 5,59 GW em 2015, quando
o país era o décimo maior produtor mundial, para 39,2 GW em 2020, quando se tornou o quinto maior produtor do
segmento. Esse resultado evidencia um aumento de 7 vezes em sua capacidade de produção anual de energia
solar, somente entre 2015 e 2020 (IRENA, 2020). Além disso, no curto prazo, há a meta para que a produção de
energia solar na Índia chegue a 114 GW em 2022, quase triplicando a capacidade de produção atual deste
segmento em apenas 2 anos (IBEF, 2021, p. 3).

Dentre os fatores que estão impulsionando este acelerado crescimento e desenvolvimento do segmento de
energia solar na Índia, destaca-se a demanda cada vez maior por energia no país, fruto da expansão da população,
da urbanização, da indústria e da economia indiana como um todo (IEA, 2021, p. 12). Ademais, as políticas
governamentais de apoio e incentivo à produção de energias limpas e renováveis e o relaxamento das normas
para atração de investimento externo direto acabaram por favorecer um maior dinamismo deste mercado no
país, de tal modo que as expectativas apontam que o setor de energia pode atrair investimentos de cerca de US$
130 bilhões entre os anos fiscais de 2019 e 2023 e o setor de energia renovável investimentos de cerca de US$ 330
bilhões até 2030 (IBEF, 2021, p. 5; 18).
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No que tange ao produto analisado, o fluxo de comércio do mercado indiano apresenta-se conforme os gráficos a
seguir.

FLUXO DO COMÉRCIO INDIANO DE PAINEIS SOLARES

PANORAMA GERAL DO SEGMENTO DE ENERGIA SOLAR NA ÍNDIA

Gráfico 1: elaborado pelo autor com base em dados do TradeMap, 2019 Gráfico 2 elaborado pelo autor com base em dados do TradeMap, 2019.

A partir dos gráficos acima, podemos perceber quais são os maiores parceiros da Índia em relação ao fluxo de
comércio de Painéis Solares e os montantes transacionados com esses países. Com efeito, esses resultados
mostram que há espaço para a Índia promover a diversificação de parcerias no segmento, especialmente se
avaliado o potencial de crescimento e expansão futuros desse setor na economia indiana e mundial.



As potencialidades deste segmento na economia indiana são ainda mais impressionantes se avaliadas no médio e
longo prazo, onde há a expectativa de um crescimento acelerado do setor durante os próximos anos. As projeções
mostram que em até duas décadas a taxa de geração de energia solar na produção total de energia da Índia pode
igualar à taxa de geração de energia do carvão, quando cada uma irá corresponder a aproximadamente 30% do
total de energia gerada no país. Esta mudança representa uma massiva transformação, dado que,
contemporaneamente, o carvão corresponde a cerca de 70% e a energia solar a cerca de 4% da produção total de
energia da Índia (IEA, 2021, p. 12).

Ademais, essa mudança está em linha com os planos do governo, que busca atingir uma capacidade instalada
capaz de gerar 40% da produção total de energia da Índia por meio de combustíveis não fósseis já a partir de 2030.
Para atingir esses objetivos, o governo indiano tem buscado promover inúmeros projetos que estimulem o
desenvolvimento e a geração de energia solar, tais como parques solares e telhados solares conectados em redes,
entre outros. Esses projetos, em conjunto com as Parcerias Público-Privadas e as empresas estatais indianas do
segmento, são os principais mecanismos governamentais de desenvolvimento do setor (MNRE, 2021).

Abaixo segue um gráfico demonstrando a importância atual do segmento e a fatia de mercado que a Índia detém
no mundo, assim como uma projeção para 2040.
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Além disso, ainda no âmbito governamental indiano, ressalta-se a posição central que a energia solar vem
assumindo, sendo vista também como uma das formas mais eficientes e práticas de endereçar os desafios de
segurança energética do país ao mesmo tempo em que a nação lida com as mudanças climáticas, pois a energia
solar é a mais segura das fontes e está amplamente disponível. Nesse sentido, o Plano de Ação Nacional sobre
Mudanças Climáticas da Índia e a Missão Solar Nacional, uma iniciativa do governo para tornar o país o líder
mundial na geração de energia solar e na difusão de tecnologias do setor por todo o país, estão entre as principais
políticas que fomentam a inovação e o dinamismo do segmento no país e o crescimento e desenvolvimento da
nação de forma ecológica e sustentável (MNRE, 2021).

Sob uma perspectiva mais ampla, percebemos que o panorama geral do segmento de energia solar na Índia é
bastante positivo e muito promissor, com inúmeros elementos contribuindo para o país se tornar cada vez mais
central nesse setor. Embora a pandemia da COVID-19 tenha causado impactos negativos no setor energético como
um todo, a Índia segue sendo um dos principais países no que tange ao aumento contínuo de demanda por
energia. Nesse cenário, o espaço para inovação e crescimento do setor de energia solar do país, juntamente com
as demais políticas de desenvolvimento sustentável, continuarão a ser centrais para a Índia, colocando-a nos
holofotes internacionais como pioneira e exemplo quando o assunto é crescimento e desenvolvimento
sustentável (IEA, 2021, p. 12-6).

POTENCIALIDADES DO SETOR NA ÍNDIA



Na Índia, os principais players do segmento de energia solar consistem nas empresas privadas produtoras das
células solares fotovoltaicas, montadas ou não em módulos ou em painéis, nas instituições públicas de
financiamento e nas empresas financeiras não bancárias que realizam os empréstimos e serviços de consultoria.
Ademais, as empresas estatais, responsáveis por atuar no controle, planejamento, coordenação e supervisão dos
sistemas de distribuição de energia da Índia de forma interestatal, e o governo, que busca promover o
desenvolvimento do setor através de políticas de estímulo e de concessão de benefícios, também são players
fundamentais (IBEF, 2021, p. 13-4; 21-5).

No gráfico abaixo se pode observar, de forma mais ampla, como estão estruturados os investimentos em energia
na Índia e qual é o tipo de companhia, pública ou privada, responsável por cada fatia de investimento.

O gráfico  ao lado mostra a preponderância
que o segmento de energia limpa e
renovável da Índia tem e pode vir a ter na
produção total de energia do mundo. Em
2019, a Índia representou 
 Aproximadamente 10% da produção total
de energia solar no mundo. Além disso,
segundo a projeção, em 2040 o país irá
responder por cerca de 25% da produção
total de energia solar no mundo, além de
mais de 10% da produção de energia eólica
e de baterias (IEA, 2021, p. 213).
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PRINCIPAIS PLAYERS

Gráfico 3: EIA, 2021, p13

Gráfico 4: Investimento em energia em 2019 na Índia por empresas
estatais/empresas do setor público e atores privados. 

Fonte: EIA, 2021, p.13

A partir dos dados do gráfico, evidencia-se que o setor privado
(porção em verde) é responsável por mais da metade do
investimento e do dinamismo do setor de energia da Índia. Com
efeito, isso também é verdade para o segmento de energia solar
do país. As 6 empresas públicas indianas cumprem o papel de
incentivar e ajudar na promoção do desenvolvimento de projetos e
no estímulo do aumento da competitividade e da produtividade
das empresas privadas do setor.

Assim, na esfera pública, dentro do segmento de energia solar
indiano, destacam-se a Power Finance Corporation Ltd. e a Power
Grid Corporation of India Ltd. A primeira é uma empresa do setor
público indiano que é responsável por atuar no financiamento e
desenvolvimento de atividades dentro do setor de energia da
Índia, concedendo empréstimos e serviços de consultoria, entre
outros.



Esses estados estão entre os mais industrializados do país e concentram importantes fabricantes de placas solares
da Índia. Abaixo segue uma tabela contendo mais informações sobre algumas destas empresas, que podem vir a
ser potenciais parceiras. 

Desta forma, o segmento de energia solar da Índia é realmente muito dinâmico e vem em franca expansão a níveis
nacionais e internacionais por uma série de motivos que vão desde os incentivos e políticas governamentais à
adesão mundial às tecnologias do setor, tornando o país, de modo geral, referência no segmento de energia solar. 
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FABRICANTES INDIANAS DE PAINEIS SOLARES

Figura 1 Capacidade Instalada de produção de Energia Solar na Índia
Fonte: Invest India, 2021.
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Relações Internacionais



A Cana-de-açúcar possui extrema importância na cultura e economia brasileira, mas
você sabia que a mesma veio da Índia?

 
No Brasil colônia, a Cana-de-açúcar foi introduzida pelos portugueses, os quais

trouxeram a mesma do estado indiano de Goa, também colonizado por Portugal.
 

Atualmente, a partir da cana se produz o Etanol, muito utilizado no Brasil como fonte
de energia e que vem se tornando cada vez mais uma realidade indiana.

 
A Índia está buscando investir mais em biocombustíveis, principalmente o etanol.

Portanto, o país colocou como meta 10% de mistura de etanol com gasolina até 2022.
 

Alguns estados como Goa, Délhi e Punjab, estão misturando cerca de 9,5-10% de etanol
com a gasolina, estando mais próximos de bater a meta estabelecida pelo país. 

 
O Brasil utiliza o etanol há 40 anos e está disposto e aberto a dividir suas experiências
com a Índia, afirmou o Adido Agrícola do Brasil na Índia, Sr. Dalci Bagolin no Fórum de

CEOs Índia Brasil realizado pela CCIB
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PONTO CULTURAL
VOCÊ SABIA?



NEWSLETTER
CCIB

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

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

OBRIGADO!
ध�यवाद

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

SIGA NOSSAS REDES!

http://www.indiabrazilchamber.org/
https://www.instagram.com/camaraindiabrasil/
https://www.facebook.com/CCIAIB
https://www.linkedin.com/company/india-brazil-chamber-of-commerce
https://twitter.com/indiabrazilcha1
https://www.youtube.com/channel/UCtJ40fxRi1I5GnpE0-MMZ2Q

