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Cerca de 48 empresários brasileiros estão interessados em utilizar Dubai como porta de 
entrada ao mercado Árabe. Os exportadores participaram do evento promovido pela Câmara 
de Comércio Árabe-Brasileira e pela Agência Nacional de Promoção à Exportação (Apex), onde 
foram apresentadas as vantagens de exportar por meio do Centro de Negócios Dubai, no 
Emirados Árabes Unidos. O empreendimento, que conta com três empresas já instaladas dos 
setores de equipamentos médicos, odontológicos e autopeças, oferece serviços de 
movimentação de carga, armazenamento, embalagem e redistribuição; além de apoio de 
especialistas na elaboração de estudos de mercado. "Dubai é o centro dos negócios na região, 
por isso gera um leque de oportunidades", destaca o diretor da câmara Árabe, Wladimir Rafik 
Freua. Com o espaço, os exportadores poderão mandar contêineres fechados e venderem as 
mercadorias de forma fracionada, pois há pessoal capacitado para a separação e remessa aos 
compradores.  
 
O Centro de Negócios Dubai fica localizado na Zona Franca de Jebel Ali, em área alfandegada e 
distante apenas uma hora de vôo das principais cidades do Golfo. O empreendimento 
possibilita ainda o estabelecimento de empresas com isenção de impostos por 50 anos. "O 
conceito da Apex agora é diferente, pois percebemos que as empresas precisam de algo mais 
do que distribuição. Queremos atuar diretamente na comercialização, sendo a principal 
parceira da empresa exportadora", informa a gerente operacional do centro em Dubai, Fabiana 
Giuntini Giffoni.  
 
O consultor da Apex, Igor Calvel, afirmou que esse caminho acaba abrindo portas para 
diversas empresas que ainda não exportam a inserirem seus produtos na região. "O 
crescimento de Dubai por si só já abre oportunidade, sem contar os países próximos. O 
resultado disso é um menor custo, menor risco e maior competitividade", argumenta.  
 
A balança comercial do Brasil com os 22 países que compõe a Liga dos Estados Árabes, no 
período de janeiro a julho de 2008, é deficitária em US$ 1,2 bilhão para as transações 
brasileiras. O resultado tem como principal causa o crescimento de 32,6% das exportações 
que somaram US$ 5,1 bilhões contra o avanço significativo de 95,8% das importações (US$ 
6,3 bilhões). O preço dos fertilizantes contribuiu para esse déficit, segundo dados são do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.  
 
Interesse 
 
O empresário Roberto Luiz Checchia, da empresa Tartus Indústria Alimentícia, especializada 
em molhos, disse que gostou da mudança da Apex. "Gostei da reunião. Apesar de ainda não 
exportar, solicitei um orçamento de uma pesquisa de mercado na região. Quando tiver o 
preço, vou estudar a viabilidade", comenta.  
 
O representante em vendas internacionais da Karina Indústria e Comércio de Plásticos, Maico 
Boem Felício, disse que já exportou nesse ano cerca de 800 toneladas de composto de PVC 
para o mercado Árabe, mas somente com esforço próprio. "Sinto que Dubai em si é a capa da 
revista, mas os negócios não acontecem em Dubai, mas em regiões próximas que possuem 
pólos industriais", comenta. Felício informa que mesmo assim quer mais informações sobre o 
centro. "Vou mandar um e-mail para a Apex para saber mais sobre prospecção de mercado e 
custo", conclui.  
 
Novo conceito  
 
A Apex modificou seu programa de instalação de centros de distribuição de produtos 
brasileiros no exterior, que passam, a partir de agora, a serem chamados de "centros de 
negócio".  
 



Segundo o coordenador da Apex Internacional, Sérgio Costa, o governo precisou rever os 
conceitos da atividade. "Quanto eu tinha só o centro de distribuição, só poderia direcionar a 
mercadoria. Agora, temos o desenvolvimento estratégico", conclui.  
 
Além de Dubai, a Apex disponibiliza centros de negócios em Lisboa (Portugal), Frankfurt 
(Alemanha), Miami (Estados Unidos) e Varsóvia (Polônia). Para o final do ano estão previstas 
as inaugurações de um em Havana (Cuba) e outro em Pequim (China). 
 
 

 
 
 
                                      Fonte: DCI, São Paulo, 22 ago. 2008. Primeiro Caderno, p. A4. 


