
Norte da África quer diversificar parcerias 
Aurea Santos 
 
Região busca afastar dependência dos países europeus e tem interesse em atrair 
investimentos brasileiros. No Marrocos, há oportunidades na área de construção. O Egito quer 
exportar mais. 
 
Os países árabes do Norte da África querem diversificar seus parceiros econômicos. Eles estão 
em busca de alternativas aos investimentos europeus e pretendem atrair capital brasileiro. É 
esta a análise feita pelo executivo de Relações Governamentais da Câmara de Comércio Árabe 
Brasileira, Tamer Mansour, que está no Cairo, finalizando um giro pela região que incluiu 
reuniões na Argélia, Tunísia, Marrocos e Egito. 
  
“Os países do Norte da África sempre foram fiéis ao mercado europeu, mas eles querem sair 
dessa dependência imediatamente”, destaca o executivo. “Especialmente em função da crise 
que atinge os países com os quais eles tinham mais ligação, como Itália, Espanha e França. 
Eles querem abrir seus mercados e há novas oportunidades para investimentos brasileiros 
nestes países, especialmente na área de infraestrutura”, relata. 
  
No Marrocos, onde Mansour esteve no início desta semana, acompanhado pela executiva de 
Negócios Internacionais da Câmara Árabe, Júlia Paz, houve reuniões na Federação das 
Câmaras de Comércio e no Ministério de Comércio e Investimentos, além de uma visita à Rede 
Moukry, especializada em tapetes. 
  
Na federação, conta Mansour, foram discutidas oportunidades de negócios entre os dois países 
e a troca de informações técnicas e econômicas entre as câmaras. Os marroquinos 
manifestaram interesse em criar um conselho empresarial binacional com os brasileiros.  
 
No ministério, houve encontro com a diretora de Investimentos, Imani Masmoudi. “Ela 
mostrou que há oportunidades de investimentos por meio de licitações na área de construção”, 
revela Mansour. Os empresários da Rede Moukry mostraram interesse em iniciar a importação 
de couro do Brasil. 
  
No Egito, Mansour reuniu-se com executivos da Expolink, entidade privada que reúne os 
exportadores do país. “Eles querem promover as exportações egípcias para o Brasil, 
especialmente matéria-prima para tecidos, produtos alimentícios e hospitalares. Também há 
interesse em levar uma missão de empresários egípcios ao Brasil”, conta. 
  
As próximas reuniões de Mansour no Egito serão no Ministério de Comércio e Investimentos, 
no Ministério da Agricultura e na Associação dos Importadores de Carne Bovina e Aves. O país 
encerra o roteiro dos executivos da Câmara Árabe pelo Norte da África.  
 
Fonte: Agência de Notícias Brasil-Árabe [Portal].  
Disponível em: <http://anba.achanoticias.com.br/>Acesso em 24 fev. 2012. 
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