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DESTAQUE PETRÓLEO E CRISE NO MUNDO ÁRABE
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O empenho do Brasil em ampliar
a pauta comercial com o Oriente
Médio vinha gerando bons re-
sultados, mas pode mostrar-se
ameaçado em razão das conse-
cutivas crises instauradas nos
países árabes. Se o cenário apon-
ta para a equação dos conflitos na
Tunísia e no Egito, a instabilida-
de em países como Líbia, Argélia
e Iêmen deixa os empresários
brasileiros em alerta.

Nos últimos dez anos, o Brasil
passou de um déficit comercial
de US$ 1,384 bilhão para um
saldo positivo em US$ 5,61 bi-
lhões com os 21 países que com-
põem a Liga Árabe, além da Au-
toridade Nacional Palestina.
Dentre eles, boa parte enfrentou
ou ainda enfrenta as manifesta-
ções populares que marcam a
região neste começo de ano.

“A instabilidade sempre traz
reflexos nas relações comerciais
entre os países, mas até o mo-
mento nenhum grande impacto
foi verificado. Agora é que as coi-
sas começam a ficar mais amea-
çadoras para as empresas brasilei-
ras”, aponta Fábio Martins Farias,
vice-presidente da Associação de
Comércio Exterior (AEB), insti-
tuição que reúne diversas empre-
sas e entidades de classe que ope-
ram no mercado internacional.

Os investimentos da Queiroz
Galvão, da Odebrecht e da Petro-
bras na Líbia trazem de volta à
memória do empresariado o pâ-
nico vivido durante a primeira
Guerra do Golfo no Iraque. “Te-
mos uma espécie de trauma com
o que aconteceu na guerra do Ira-
que. Foi muito dinheiro perdi-
do”, explica Farias. Muitas em-
presas nacionais nunca recebe-
ram de volta os valores pendentes
com o governo iraquiano, perde-

dor da guerra. Entre elas está a
construtora Mendes Júnior.

Por ora, Farias afirma não ter
recebido queixas relevantes em
relação a operações com o
Oriente Médio. “Ainda não tive-
mos perdas, mas é fundamental
que o empresário que opere com
a região busque se acautelar.”
Mesmo que os riscos sejam pe-
quenos, a recomendação da AEB
também é de cautela. Para isso,
Farias tem sugerido a adoção de
seguros e cartas de crédito que
assegurem as operações de ex-
portação e importação.

Outro país visto com cautela
pelos mercados tem sido a Ar-

gélia, cujo presidente Abdelaziz
Bouteflika também está sob
ameaça popular. O país é gran-
de fornecedor de nafta, subpro-
duto do petróleo, matéria-pri-
ma da indústria petroquímica.
Denise Naranjo, coordenadora
da área de comércio exterior da
Associação Brasileira da Indús-
tria Química (Abiquim), afirma
que ainda não há qualquer mo-
bilização setorial em curso para
se precaver de uma possível fal-
ta de abastecimento. “Geral-
mente, nesses casos as empre-
sas agem sozinhas”, aponta. Se-
gundo levantamento do Minis-
tério do Desenvolvimento, In-

dústria e Comércio Exterior
(MDIC), atualmente a Braskem
é a maior importadora de pro-
dutos argelinos, ultrapassando
os US$ 100 milhões em 2010.

Outro risco, conforme expli-
ca o professor de direito inter-
nacional da Faap Marcus Viní-
cius Freitas é que, com a fraca
produção local de insumos bá-
sicos, essas nações acabem de-
pendentes das importações de
produtos essenciais, como ali-
mentos. “São países que preci-
sam de comércio exterior ativo.
Se ficarem com portos fechados
por muito tempo, terão dificul-
dades sérias”, ressalta. ■

Comércio com Oriente Médio
pode ser ameaçado por conflitos
Resultado da balança com países da região foi positivo para o Brasil em US$ 5,6 bilhões nos últimos dez anos

Investimentos
da Queiroz Galvão
e da Petrobras
na Líbia trazem
de volta à memória
do empresariado
o pânico vivido
na primeira guerra
do Iraque, na qual
empresas perderam
valores pendentes
com o governo local

Fonte: MDIC     *Além destes, também fazem parte da Liga Árabe: Bahrein, Catar, Ilha de Comoros, Djibuti, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia, Omã, Síria, Somália, Sudão e Tunísia, que têm volumes negociados menores
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Após a intensificação da pauta comercial entre o Brasil e os países da Liga Árabe, onda de revoluções desperta cautela entre exportadores e importadores. 
Situação fica mais preocupante com início dos conflitos na Argélia, principal origem das importações nacionais de nafta, em US$ bilhões
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Conflitos na Argélia contra
o presidente Bouteflika podem

afetar exportações de nafta

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 8.
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