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A instituição existe há 57 anos, mas a relação do Brasil com os 22 países que integram a 
Câmara de Comércio Árabe Brasileira parece só ter despertado recentemente. Nos últimos seis 
anos, o comércio bilateral quase quadruplicou. 
 
Qual o principal parceiro comercial do Brasil na região? 
 
A Arábia Saudita. Nós vendemos carne, minérios, café, açúcar, soja e milho pra lá. Depois vem 
o Egito, grande importador de carne. Nossa pauta para os países árabes é muito concentrada: 
mais de 70% são de commodities. Quase não exportamos manufaturados. 
 
Por quê? 
 
Um dos fatores, infelizmente, é a aproximação que os árabes fazem do produto brasileiro 
como fazemos aqui com o chinês. Preço baixo e qualidade inferior. Isso é derivado do passado, 
quando os nossos produtos chegavam quebrados, móveis empenados, com garantia ou 
assistência técnica mal feitas. Era a clássica idéia do compra, conserta e estraga. O que eu 
faço hoje é levar o empresário para lá e mostramos a qualidade do produto brasileiro. 
 
Como é a balança comercial bilateral? 
 
Muito equilibrada, há anos de déficits e de superávits, dependendo do preço do petróleo no 
mercado internacional (principal produto importado pelo Brasil). O comércio aumentou muito 
desde 2003, quando vendíamos US$ 2 bilhões, para o ano passado, quando o Brasil exportou 
US$ 8 bilhões. 
 
Quais as principais barreiras? 
 
Uma das dificuldades é a distância. Porque o árabe gosta da pronta entrega e o produto 
brasileiro demora 30 dias para chegar lá. Nós precisamos ter interpostos aduaneiros na região 
para reduzir esse tempo. Além disso, nós gostaríamos de ter acordos para evitar a bitributação 
do imposto de renda para investimentos. 
 
O brasileiro conhece o jeito árabe de fazer negócio? 
 
Os árabes são muito personalistas. A confiança é a palavra-chave na relação. De primeira 
nunca se fecha nada. Há também a barganha, com todos aqueles atributos de bater na mesa e 
tal, com o qual o brasileiro, às vezes, ainda não se sente bem acostumado.  
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