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E X P O RTAÇÕ E S

Árabes são 2º maior mercado do agronegócio
Vendas externas para a região disparam;
crescimento foi de 44% em janeiro e setor faz Brasil
ter superávit no fluxo comercial das duas partes

são paulo
As exportações do agronegócio
paraos árabesdispararame jáco-
locam o bloco como segundo
principal destino dos produtos
do setor no mundo, superando a
Holanda e ficando atrás apenas
dos Estados Unidos. O cresci-
mento das vendas externas do
agronegócio para os países ára-
bes — que somaram US$ 4,4 bi-
lhões ano passado —, foi de 44%
em janeiro, contra 28% na média
geral das exportações do setor.
Em janeiro o volume financeiro
dessas vendas somou US$ 349,3
milhões, num total de 684,4 mil
toneladas, um aumento de 47%.

A participação do mercado
árabe no total dos embarques
também aumentou, de8,26% em
janeiro do ano passado para
9,26% em janeiro deste ano. Foi o
melhor resultado de janeiro em
18 anos.

Além disso, o agronegócio foi o
principal responsável pelo saldo
favorável nas relações comerciais
entre o País e os árabes no ano
passado. O total de comércio en-
tre as duas partes somou US$ 12
bilhões e o Brasil teve saldo de
US$ 1,3 bilhão, apesar do preço
alto do petróleo, principalmente
do produto da Arábia Saudita.

Segundo o presidente da Câ-
mara de Comércio Árabe Brasilei-
ra (CCAB), AntônioSarkis Jr, esses
números são resultado da conso-
lidação do mercado árabe como

um dos principais destinos do
agronegócio brasileiro. “O pro-
dutor brasileiro tem, no mercado
árabe, um parceiro importante, e
vice-versa” diz Sarkis.

Os países responsáveis pelo
impulso nas exportações, em re-
ceita, no mês de janeiro, foram
Arábia Saudita, Egito, Emirados
Árabes, Argélia e Marrocos, tradi-
cionais compradores que apre-
sentaram um crescimento signi-
ficativo. Os que apresentaram
maior aumento foram Iêmen,

com2.430%, oque correspondea
US$ 13,9 milhões; Mauritânia,
947% (US$ 10,3milhões); Tunísia,
248% (US$ 14,4milhões); Argélia,
205%; e Síria, 154%, com US$ 21
milhões cada.

O Irã não participa da liga ára-
be, mas tambémse destacou. Em
2006, as vendas para o país salta-
ram 80%, para US$ 1,4 bilhão, e a
participação do país saltou de
2,85% para 4,45% na pauta de ex-
portações agropecuárias brasi-
leiras.

Entre os principais produtos
exportados estão açúcar, carnes,
café, lácteos, fumo, fibras e pro-
dutostêxteis,sucos defrutas, fru-
tas e chás.

Estasemana oBrasil deuinício
a uma série de ações promocio-
nais das frutas brasileiras e deri-
vados no Oriente Médio partici-
pandoda Gulfood,feirarealizada
nos Emirados Árabes (leia texto

ao lado,nesta página).“Os Emira-
dos Árabes, bem como os demais
países árabes, têm obtido um
crescimento expressivo no con-
sumo de frutas e sucos” afirma
Moacyr Fernandes, presidente
do Instituto Brasileiro de Fruti-
cultura(Ibraf ).

Para ele, o crescimento é im-
pulsionado pelo “clima quente,
alto poder aquisitivo, restrições
governamentais ao consumo de
refrigerantes e imigração cres-
cente de asiáticos estão entre os
principais fatores ”.

O aumento das importações
de alimentostambém éatribuído
a recomposição dos estoques
após a comemoração do ano no-
vo árabe, no último dia 27, e ao frio
na região que costuma impulsio-
nar as compras desses produtos.

Também estão participando
da Gulfood as empresas RBR Tra-
ding, Atlântica Foods, Predilecta

Alimentos e ASTN (Associação
das Indústrias Processadoras de
Frutos Tropicais), representando
14 empresas, além da Associação
Brasileira dasIndústrias Exporta-
doras de Carne (Abiec).

Fatia de 10% do mercado
Nos países árabes, 90% dos pro-
dutos de agronegócio são impor-
tados, eo Brasil respondepor cer-
ca de 10% desse mercado.

Para Sarkisacordos comerciais
também contribuíram para a
maior presença do Brasil nesses
países. A quebra de algumas bar-
reirastarifáriasestá entreosprin-
cipais fatores.

“O Egito, por exemplo, tinha al-
gumas barreiras e tarifas que fo-
ram reduzidas, principalmente
relativasaosetor decarnes,eago-
ra passa a importar esses produ-
tos” afirma Sarkis.

Mesmo com a significativa ex-
pansão Sarkis acredita que as re-
lações entre o Brasile esses países
ainda deverá ser ampliada. “O
empresário árabe sabe do poten-
cial brasileiro para ser líder no
mercado mundial de agronegó-
cios”, analisa.

As exportações brasileiras aos
árabes incluem também boi em
pé. O País já chegou a exportar 70
mil cabeças de gado gaúcho para
o Líbano. O produto é escoado
principalmente pelo Porto de Rio
Grande.

priscila machado

Já publicamos 543 reportagens sobre

EXPORTAÇÃO AGRÍCOLA
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

k FÉ NO BRASIL

«O empresário árabe
está consciente do
potencial brasileiro
para ser líder no
mercado mundial do
agronegócio»
ANTÔNIO SARKIS JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA ÁRABE

k SUCESSO DA FRUTA

«Os árabes importam
frutas e sucos
brasileiros por causa de
alto poder aquisitivo e
restrições ao consumo
de refrigerantes»
MOACYR FERNANDES
DIRETOR DO IBRAF

Carne e frango
fecham negócios
em feira de Dubai

As onze produtoras brasileiras

de carne bovina que participa-

ram da Gulfood, a maior feira

de alimentos do Oriente Mé-

dio, que terminou ontem, em

Dubai, nos Emirados Árabes

Unidos, garantiram que a mos-

tra foi importante para o fe-

chamento de negócios.

Também o Grupo Avipal,

que participou da feira, consi-

derou o resultado positivo.

O diretor executivo da As-

sociação Brasileira das Indús-

trias Exportadoras de Carne

(Abiec), Antonio Jorge Camar-

delli, lembrou que o Brasil é

atualmente o maior fornecedor

de carne bovina para os Emi-

rados Árabes.

No ano passado, os embar-

ques do produto brasileiro

àquele país renderam US$ 35,5

milhões, contra US$ 20,4 mi-

lhões em 2005.

Já o Grupo Avipal participou

pela primeira vez da feira. A

empresa gaúcha já exporta

frangos inteiros e cortes de

congelados para todos os paí-

ses islâmicos, desde 2000.

Segundo Bernardino Costa,

diretor comercial e de Marke-

ting da Avipal, esses mercados

“têm uma representação signi-

ficativa nos números da em-

presa. Acreditamos que os paí-

ses árabes são um mercado

promissor e crescente, consi-

derando todo o potencial de

compra destas nações”.

B A L A N ÇO

Noble tem receita de us$ 13,8 bi

são paulo // O Noble Group, líder global na gestão da ca-
deia de suprimento de produtos das áreas agrícola, in-
dustrial e energética, anunciou o aumento da sua receita
em 2006 para US$ 13,8 bilhões. O lucro bruto foi de US$
492 milhões. Recentemente, o Noble adquiriu o controle
da Usina Petribu Paulista, do Estado de São Paulo.

panoramabrasil

S OJA

Argentina prevê safra recorde

buenos aires // A safra argentina de soja deverá atingir o
recorde de 42,5 a 44,5 milhões de toneladas em 2006/07,
segundo a Secretaria da Agricultura do país. A projeção é
superior aos 43 milhões de toneladas apontados no últi-
mo relatório. A estimativa para área plantada subiu para
16,05 milhões de hectares, aumento de 5%.

agência estado

SAFRA MUNDIAL

Produção de trigo aumenta 5,8%
londres // O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na si-
gla em inglês) elevou em 3 milhões de toneladas a esti-
mativa da produção mundial de trigo para 624 milhões
de toneladas. Com isso, o aumento sobre a safra 2006/07
poderá chegar a 5,8% no ano, aumento de 34 milhões
sobre a safra anterior.

agência estado

P R OJ E TO

Ethanol Africa perde investidor

johanesburgo // A Ethanol Africa , que planeja a primeira
unidade de processamento de milho para a produção de
combustível da África do Sul, disse que a alta dos preços
dos grãos e a atração exercida sobre as empresas nor-
te-americanas por seu país de origem fizeram os investi-
dores dos EUA abandonarem o projeto.

bloomberg

P R E ÇO S

Cotação do algodão recua

são paulo // Apesar da oferta limitada, os preços do algo-
dão continuaram registrando ligeiras quedas nos últimos
dias. Entre 14 e 21 de fevereiro, o Indicador Cepea/Esalq
— 8 dias para pagamento — teve pequena queda de
0,44%, fechando o período em R$ 1,4389 por libra-peso.
Na primeira quinzena, a desvalorização foi de 0,86%.

panoramabrasil
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E X PA N S ÃO

Louis Dreyfus, Cargill e Infinity
investem em etanol em Minas
Grupos internacionais optam por aplicações no
Triângulo e no Vale do Macuri para aproveitar
condições favoráveis que ajudam a reduzir custos

belo horizonte
Depois de ter recebido US$ 4 bi-
lhões em investimentos de gru-
pos brasileiros, principalmente
na região do Triângulo Mineiro, o
setor sucroalcooleiro de Minas
Geraiscomeça aatrair ointeresse
do capital internacional.

Além do Triângulo, a região do
Vale do Mucuri (no nordeste do
estado, fronteira com Espírito
Santo e Bahia) foi escolhida para
receber os aportes.Louis Dreyfus,
Cargill e Infinity Bio-Energy ini-
ciaram a competição internacio-
nal no setor em Minas. Os três
grupos járespondem pormais de
10% da moagem da ca-
na-de-açúcar mineira.

Representantes do setor apos-
tam em que Minas Gerais deverá
receber, nos próximosmeses, no-

vos aportes advindos dos fundos
de investimento internacionais
interessados no baixo custo de
produção dosetor sucroalcoolei-
ro. “Esses fundos internacionais
de investimento vão ser os próxi-
mos a avançar sobre Minas Ge-
rais. Os investidores perceberam
que o estado tem grande poten-
cial e é capaz de produzir com
custos bem abaixo na compara-
ção compaíses daEuropa”, revela
Luiz CustódioCotta Martins,pre-
sidente do Sindicato da Indústria
de Açúcar e Álcool de Minas Ge-
rais (Siamig).

Hoje a moagem de cana no es-
tado éde 29 milhõesde toneladas
por ano. A expectativa é de que a
moagem cresça 250% até 2017.
De acordo com Martins, até ago-
ra, o grupo francês Louis Dreyfus

adquiriu a usina De Luciânia, em
Lagoa da Prata, no centro-oeste
mineiro. A Dreyfus controla ainda
a usina de Cresciumal, de Leme,
no interior de São Paulo. “Na
França, os custos de produção
por tonelada de açúcar são mais
que o triplo dos praticados no
mercado brasileiro”, explica.

Além do grupo francês, Cargill
e Infinity Bio-Energy também fi-
zeraminvestimentos noestado.A
Cargill vem investindo no setor
sucroalcooleiro em parceria com
o grupo paulista Moema, que
possui quatro projetos no Triân-
gulo (Usina Bom Jardim, Usina
Itapagipe, UsinaFrutal eSanta Vi-
tória). E o Infinity Bio-Energy in-
vestirá R$ 85 milhões na Alcana
Destilaria de Álcool, em Nanu-
que, no Vale do Mucuri. O grupo
estuda a implantação de mais
duas usinas na região.

O investimento possibilitará à
unidade industrial, adquirida pe-
lo grupo no ano passado, elevar
suaprodução,do terceiroanoem

diante, a 84 milhões de litros de ál-
cool, 1,75 milhão sacas de açúcar
eco-geraçãode 10MWhdeener-
gia. A área plantada de ca-
na-de-açúcar será de 15 mil hec-
tares, aser atingidana maturação
do projeto, quando a moagem
passarádas atuais545 miltonela-
das (t) para 1,5 milhão de t. O fatu-
ramento previsto é da ordem de
R$ 153milhões a partirdo terceiro
ano de produção.

“O Vale do Mucuri tem tudo
para ser um novo pólo de produ-
ção. A região oferece clima, solo e
posição geográfica, além de cus-
tosmais baixose vantagenslogís-
ticas capazes de tornar a ativida-
de competitiva”, explica Sérgio
Schiller Thompson-Flores, presi-
dente do grupo Infinity.

Segundo a economista Giova-
na Araújo, da consultoria Data-
gro, esses grupos estão em busca
de países com condições favorá-
veis para diversificarem investi-
mentos.

alex capella

E TA N O L

Japão planeja salto de produção
para 6 bilhões de litros até 2030
tó q u i o
O Japão planeja aumentar a pro-
duçãodeetanol fabricadoapartir
de biomassa para 6 bilhões de li-
tros por ano até 2030, disse uma
autoridade do governo,após uma
reunião ministerial.

Os ministros estabeleceram
ontem um planejamento para o
aumento da produção de etanol.
Ameta, decercade38 milhõesde

barris, equivalea 3,6bilhões deli-
tros de gasolina, aproximada-
mente 6% da demanda japonesa
anual pelo combustível.

Em 2006, o Japão produziu
apenas 30 mil litros de etanol em
usinas sustentadas pelo governo.

“Pretendemos uma grande ex-
pansão da produçãode etanol até
o ano de 2030”, disse a autoridade.
“Nossa meta é de 6 bilhões de li-

tros por ano e isso, acreditamos, é
possível”, afirmou.

Ao contrário de exportadores
de alimentos, como os Estados
Unidos, oJapão possuium déficit
dossuprimentos agrícolasneces-
sários para a produção.

O etanol pode ser importado
por um custo menor do que o da
produção doméstica, mas o Ja-
pão afirma que a segurança ali-

mentar é importante para uma
nação cujataxa deauto-suficiên-
cia é de apenas 40% em relação a
calorias, uma das menores entre
os países industrializados.

O Japão também argumenta
que importar etanol do outro la-
do do mundo prejudicaria os es-
forços globais para reduzir as
emissões de carbono.

O governo brasileiro, por meio
daPetrobras, vemnegociandohá
vários anos a venda de etanol para
o Japão, mas as discussões até
agora não resultaram em ne-
nhum negócio.

panoramabrasil

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 23 fev 2007. Agronegócios, p. B6.




