
aior feira mundial de
chocolates, biscoitos e candies, a
International Sweets and Biscuits
Fair (ISM) 2008 - realizada em
Colônia (Alemanha), entre os dias
27-30/01 - mostrou que o pior já
passou para os exportadores bra-
sileiros. Devido à intensa valo-
rização do real frente ao dólar, a
competitividade de muitos setores
industriais foi prejudicada ao lon-
go dos últimos dois anos. "No en-
tanto, pudemos notar na ISM que
a questão cambial já foi absorvida.
Tanto é que, no geral, a avaliação
dos expositores brasileiros sobre a

participação na feira foi bastante
positiva", conta Getulio Ursulino
Neto, presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Choco-
lates, Cacau, Amendoim, Balas e
Derivados (ABICAB).

Os primeiros levantamentos da
Abicab mostram que os negócios
fechados na edição deste ano da
ISM totalizaram US$ 40 milhões,
cifra 5% superior à registrada na
edição passada da feira. Nada mal
para um setor que, segundo Ursu-
lino, viu seu preço médio para a
exportação subir 28% no último
biênio. "O que resultou na queda

de 15% do volume embarcado,
muito embora o índice de perda
de clientes tenha sido bastante pe-
queno", informa o presidente da
Abicab.

Durante a ISM, os expositores
brasileiros (veja a relação com-
pleta no box ao lado) contataram
1.450 clientes, oriundos de 47 pa-
íses. "No cômputo geral, o Brasil
segue fornecendo balas, confeitos
e chocolates para 152 países. Ou
seja, estamos mantendo um papel
de importante player global", ob-
serva Ursulino.

A Abicab também aproveitou



a participação na ISM para pro-
mover uma série de encontros
com organizadores de outras fei-
ras internacionais, a exemplo das
que serão realizadas na Ásia e no
Oriente Médio. "Pela representati-

vidade do Brasil na indústria glo-
bal, consideramos absolutamente
necessária a participação da enti-
dade e dos seus associados nos de-
mais eventos ao redor do mundo",
expõe o presidente da Abicab.
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