
Qatar investe mais de um PIB no exterior 

Assis Moreira 

 

Uma tempestade de areia às 10h da manhã, num meio de semana em abril, tornava quase 

impossível de ver o outro lado da baía de Doha, a capital do Qatar, e suas dezenas de enormes 

prédios em construção ou já concluídos. 

  

Mas é com visibilidade muito clara sobre seus projetos que esse emirado no deserto, produtor 

de petróleo e dono da terceira maior reserva de gás natural do mundo, está se tornando um 

dos maiores investidores globais. 

  

Governado pelo emir, o xeque Hamad bin Khalifa al Thani, que deu um golpe de Estado em 

1995 contra seu pai, xeque Khalifa, o Qatar acelera o frenesi de aquisições no exterior, 

acumulando riqueza para quando o petróleo um dia acabar. 

  

Os ativos no exterior desse país com metade do tamanho de Sergipe são estimados em US$ 

200 bilhões, envolvendo participações industriais, hotéis de prestígio, marcas de luxo, clubes 

de futebol, terras, obras de artes. Seu fundo soberano diz ter US$ 30 bilhões para investir 

neste ano. 

  

"Precisamos ganhar dinheiro fora do petróleo e gás, pensando nas futuras gerações", diz 

Ahmed Al Sayed, principal executivo (CEO) do fundo soberano. Três condições pesam nas 

múltiplas parcerias e investimentos: se são empresas individualmente importantes, com 

potencial futuro e forte rentabilidade. 

  

 

 
 

O Qatar controla 17% da alemã Volkswagen e 10% da Porsche, 13% do grupo de mídia 

francês Lagardère. Gastou US$ 1,2 bilhão comprando a célebre loja de departamentos 

Harrods, de Londres. Comprou, por € 670 milhões, metade da futura vila olímpica de Londres, 

e a mais alta torre da Europa, em construção também na capital britânica. Tem terras na 

Argentina, Quênia, África do Sul, Indonésia, Tadjiquistão e na Austrália, e poderá se tornar um 

dos mais importantes produtores agrícolas do mundo, na avaliação de Doha. Também é dono 

de complexo imobiliário no Egito e de mina de ouro na Grécia. 

  

Tem rede de hotéis, participação no Banco Industrial e Comercial da China, 5% no banco 

Santander Brasil, comprado por US$ 2,7 bilhões, fatias no Credit Suisse e Barclays. Na semana 

passada, comprou um pedaço da marca de luxo americana Tiffany e 3% da Total, terceiro 

grupo petroleiro da Europa. Na França, seu apetite causa desconforto político, com 

participação em vários grupos industriais e o controle do clube de futebol Paris Saint-Germain. A ut
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Sua TV, Al Jazeera, comprou os direitos de transmissão de jogos de futebol, superando o Canal 

Plus, TV a cabo francesa que vê nisso um "risco" para o país. 

  

Um exemplo de sua estratégia é o plano de desenvolver um "cluster" automotivo no país. 

Aproveitando sua participação na Volks e na Porsche, o Qatar quer atrair outras empresas para 

que "se aproveitem" de material barato produzido pela petroquímica no país. 

  

Com os bilhões de petrodólares, o emirado quer ampliar suas atividades internacionais, mas 

levanta algumas suspeitas. Como a Arábia Saudita, o Qatar "compraria" sua tranquilidade 

distribuindo dólares a grupos islâmicos. Não se limitou a ajudar financeiramente revoluções na 

Tunísia, Egito e Líbia. Seus investimentos "políticos" incluiriam financiar revoltosos islamitas na 

Somália, enquanto o exército local recebe ajuda da União Europeia. Financiaria também grupos 

islâmicos da Eritreia que se infiltram na Etiópia. 

  

Também apoiado em sua televisão Al Jazeera, que fala muito da região, mas nunca de 

problemas do próprio Qatar, o emir Al-Thani tenta disputar com príncipes sauditas sua 

influência na Liga Árabe e no mundo sunita diante da "ameaça" xiita do Irã. 

  

A bulimia de compras do Qatar vai além. A filha do emir, a Mayassa, 30 anos, tornou-se a 

figura mais influente no mercado mundial de artes. Na direção do Qatar Museums Authority 

(QMA), já gastou US$ 1 bilhão em compra de quadros caríssimos, incluindo Francis Bacon, 

Mark Rothko, Andy Warhol e Damien Hirst. E bateu recorde, comprando o quadro mais caro do 

mundo, "Les Jouers de Cartes"', de Paul Cézanne, por US$ 250 milhões. 

  

O Museu de Arte Islâmica é uma obra monumental de I. M. Pei, o mesmo arquiteto da 

pirâmide do Louvre. A Doha Foundation pagou US$ 140 milhões para o Barcelona, time de 

futebol mais badalado do mundo, enfim aceitar propaganda em sua camisa, num contrato de 

cinco anos. O objetivo é atrair atenção para Doha como capital das artes na região. O primeiro 

filme qatari, "O Ouro Negro", que conta a história do país, foi estrelado no ano passado pelo 

ator espanhol Antonio Bandeiras, no papel do xeque. 

  

O Qatar não passava de um grande pedaço de areia à beira do Golfo Árabe-Pérsico, vivendo de 

pesca e da busca de pérolas no mar, até que nos anos 70 primeiro descobriu petróleo e depois 

gás, tornando-se um dos países mais ricos do planeta. Em 2011, o país tinha a segunda maior 

renda per capita do mundo e sua economia crescia mais de 18,7% ao ano. 

  

A história é parecida nos seis países do Conselho de Cooperação do Golfo - Arábia Saudita, 

Emirados Árabes Unidos (inclui Abu Dhabi e Dubai), Qatar, Kuwait, Omã e Bahrein. No total, 

eles deverão faturar US$ 730 bilhões na exportação de hidrocarbonetos em 2012, comparado 

a US$ 685 bilhões em 2011. 

  

O estoque de ativos líquidos no exterior desses seis países deve alcançar US$ 2,1 trilhões em 

2013, equivalente a 140% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Instituto Internacional 

de Finanças (IIF), que representa os maiores bancos do mundo. "Aqui só se fala em bilhões e 

não há orçamento, só depende do projeto'', conta um economista americano. 

  

O potencial de negócios é enorme para companhias brasileiras. Mas é preciso paciência "e 

tomar muito chá" antes, avisa Marcio Barbosa, brasileiro que é considerado o braço direito da 

primeira-dama, a elegante Mozah, 52 anos, mãe de sete filhos, incluindo o príncipe herdeiro. 

  

Tudo no Qatar parece desmedido. O prédio de seu Parlamento para 45 deputados (30 

supostamente eleitos e 15 escolhidos pelo emir), e sem real utilidade nessa minimonarquia 

absolutista, é um dos maiores do planeta. O Centro de Convenções tem carro de golfe elétrico 

para ajudar participantes a se deslocar. As dezenas de torres de escritórios à beira-mar, na 

orla em Corniche, parecem em boa parte vazias. 

  

O projeto Pearl, 400 hectares de construção dentro do mar, a 20 quilômetros do aeroporto, 

quer ser a Riviera das Arábias para estrangeiros. Já estão construídos milhares de 

apartamentos. Um dos complexos imobiliários reproduz Veneza com os canais, mas a 
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aparência final está mais para Las Vegas. O aluguel de um apartamento de três quartos custa 

US$ 6.000 por mês. Residências têm praia particular. Mas está tudo, ou quase tudo, vazio. 

"Aqui, quando não é tempestade de areia, é tempestade de vento mesmo", pragueja um 

chofer de táxi indiano, enquanto os ventiladores atenuam o forte calor num bar defronte um 

pequeno porto para grandes iates. 

  

Para ocupar os prédios na cidade, o governo dá enorme espaço para os funcionários, até para 

quem não pode fazer muito. O Departamento de Direitos Humanos fica num prédio de vários 

andares, mas pode agir concretamente num país onde a lei prevê açoite e apedrejamento, 

pena de morte, castigo corporal severo para crianças, e filhos de mulheres qataris com 

estrangeiros não podem ter a nacionalidade do país. 

  

O Qatar tem 1,7 milhão de habitantes, dos quais apenas 300 mil são nativos e os demais, 

estrangeiros (metade são indianos; o restante, filipinos, nepalis, bengalis, europeus, 

americanos etc.). Os nativos têm direito a enormes privilégios, incluindo apartamento, estudar 

em qualquer lugar do mundo e salários maiores. Os estrangeiros têm em comum com os 

qataris o fato de não pagarem um só centavo de imposto de renda, que não existe no país. 

Indianos contaram que, se estiverem sozinhos e desacompanhados de suas famílias, são 

proibidos pela polícia de se aproximar da Corniche, à beira-mar, na sexta-feira, o domingo 

local, e dos shopping centers. 

  

O estilo de vida dos qataris, ao deixarem a vida dura do deserto para o conforto com serviçais 

e ''fast food'' ocidental, tem um outro lado: um dos maiores índices de obesidade, diabetes e 

desordens genéticas do mundo. Um dos problemas sérios é a prática de casamentos em 

família, causando retardamento mental e cegueira. 

  

Adoentado, o xeque Al Thani controla o país de seu monumental palácio cercado por três 

esposas e 23 filhos. Mas está atento: bastou a "Primavera Árabe" explodir no Egito, na Líbia e 

na Tunísia para ele aumentar os salários dos qataris em 60%, para os funcionários, e 120% 

para os militares de maior patente. 

 

 

Países do Golfo têm US$ 1 tri em projetos anunciados 

 

Superam a cifra astronômica de US$ 1 trilhão os projetos anunciados e que vão ser licitados 

nos seis países do Conselho de Cooperação do Golfo - Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos 

(inclui Abu Dhabi e Dubai), Qatar, Kuait, Omã e Bahrein - nos próximos anos. 

  

Quase metade são na Arábia Saudita, com US$ 400 bilhões. Por sua vez, o pequeno Qatar será 

o maior gastador em grandes projetos em base per capita, com US$ 140 bilhões até 2020, 

impulsionado pela organização da Copa do Mundo de Futebol em 2022. 

  

Empreiteiras brasileiras se posicionam nessa região promissora em negócios. OAS acabou de 

chegar, juntando-se a Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão. Essas duas últimas se 

uniram à construtora local Ramco na briga pelos primeiros projetos, concorrendo com outros 

45 consórcios de dezenas de países. 

  

"As oportunidades são imensas para companhias brasileiras e não somente na construção", 

afirma Sidney Alves Costa, gerente do centro de negócios da Agência Brasileira de Promoção 

de Exportação e Investimentos (Apex) na região. 

  

Falando árabe e com uma lista de telefones bem recheada, Sidney passa o tempo entre Dubai, 

Doha e Riad (Arábia Saudita), procurando abrir caminho para empresas. A conversa com o 

repórter foi interrompida por um inglês, diretor do centro de exposição de Doha, que queria 

apresentar um empresário qatariano interessado em negócios com empresas brasileiras. "Você 

acha que dá para fazermos algo na área de segurança e defesa para a Copa do Mundo?", 

indagou logo o qatariano. "É todo dia assim, aqui há muito negócio potencial'', observou 

Sidney. 
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No total, 37 companhias brasileiras têm representações na região, incluindo Itaú Unibanco e 

Banco do Brasil. A BRFoods vai fazer uma fábrica de carne processada em Dubai, para atender 

a região. O recente investimento de US$ 2 bilhões do Mubadala, fundo soberano de Abu Dhabi, 

no grupo EBX, de Eike Batista, atraiu ainda mais a atenção de empresas brasileiras. 

  

Dos US$ 140 bilhões que o Qatar vai investir nos próximos dez anos, apenas US$ 20 bilhões 

serão na área de gás e petróleo. Os novos projetos são para dessalinização, reutilização de 

água, infraestrutura social, setor imobiliário. O país tem, por exemplo, apenas dois dias de 

depósito de água. 

  

Mais de US$ 60 bilhões serão em transportes, incluindo construção do metrô de Doha, rede 

nacional de trem de alta velocidade, além de estradas. Um dos planos é que estudantes de 

outras petromonarquias possam vir de manhã estudar em seu centro universitário e voltar à 

noite para casa, usando o trem de alta velocidade. Para o Bahrein, por exemplo, a viagem 

duraria apenas 45 minutos. 

  

Marcio Barbosa, ex-diretor adjunto da Unesco, está há dois anos em Doha, primeiro 

comandando projeto cultural de US$ 1 bilhão e agora trabalhando no escritório de Mozah, a 

esposa principal do emir. "Ela adora o Brasil e isso ajuda. Exportação de US$ 300 milhões por 

ano para cá é ridículo, o Brasil poderia exportar dez vezes mais. A gente só vê filé da Austrália, 

como pode?'', observa. 

  

Há 750 brasileiros trabalhando no Qatar. Só pilotos de avião são 70, na Qatar Airways ou 

diretamente nos jatos exclusivos para o emir e para sua mulher. A Qatar Airways tem um 

plano ambicioso de expansão. Com 105 jatos, fez de Doha um "hub" internacional, e 95% dos 

passageiros apenas transitam por aqui em direção de outros países. 

  

O comandante Alexandre Moraes é líder do grupo, que veio quase todo da antiga Varig. Os 

pilotos não revelam o salário, mas descartam a existência de algo em torno de US$ 30 mil por 

mês. Alexandre observa que o imposto de renda é zero, tem casa, escola, plano de saúde, 

tudo pago pela empresa. "Dá para economizar mais de 30% do salário'', diz. 

  

"A vantagem de vir para cá foi primeiro o emprego, que eu não tinha mais no Brasil, segundo 

o respeito profissional e terceiro trabalhar numa empresa com dinheiro para fazer a 

manutenção correta dos aviões'', afirmou. 

  

Cada trabalhador só entra no Qatar com emprego certo. O empregador é responsável pelo 

contratado e é quem autoriza suas viagens ao exterior. Os qatarianos temem que um 

trabalhador deixe dívidas no país e não volte mais. Os estrangeiros têm direito a um cartão 

para comprar bebidas alcoólicas. 

  

Grande parte dos brasileiros estão no futebol. Sebastião Lazaroni, ex-técnico da seleção 

brasileira, está de volta ao Brasil depois de quatro anos. Foi técnico da seleção do Qatar, 

passou o cargo para outro brasileiro, Paulo Autuori. "No Brasil, os técnicos estão ganhando 

mais do que aqui'', diz. Mas os brasileiros garantem que os salários mirabolantes comentados 

na imprensa ficam mesmo só para uns 5% dos jogadores estrangeiros. "Falam que os xeques 

dão presentes caríssimos. Eu nunca recebi essa generosidade'', ri Lazaroni. 

  

Cada equipe tem seu próprio estádio. O técnico Paulo Rubin treina o Al-Shamal, da segunda 

divisão. "O estádio tem uma estrutura que nenhum clube no Brasil tem", afirma. Como fica a 

90 quilômetros de Doha, o time treina na capital e só vai ao seu estádio para os jogos. No 

verão pesado, de mais de 50 graus, o time treina na Hungria. 

  

Para a Copa do Mundo de 2022, o Qatar quer construir mais estádios. Um será dentro do mar, 

ao custo de US$ 880 milhões. Para atrair torcedores, os times fazem sorteios às vezes de dez 

carros Toyota, telefone celular, entre outros. Nas primeiras vezes, os sorteios eram no 

intervalo, o que deixava depois o estádio vazio para o segundo tempo. Agora, os trabalhadores 

que enchem os estádios nessas ocasiões têm que esperar até o final. 
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O Qatar quer formar uma boa seleção e começa a naturalizar jogadores. Dois jovens 

brasileiros, Fábio e Marcondes, estão na seleção, mas são qatarianos para inglês ver. Eles não 

ficam com seus passaportes, retidos na federação, e não terão direito ao mesmo tratamento 

especial dado aos locais. 

  

A presença brasileira agora inclui também uma churrascaria, Ipanema, num hotel cinco 

estrelas. O preço do churrasco é de US$ 60. A música ao vivo é extremamente alta, mas os 

qatarianos não se incomodam e parecem mais interessados na caipirinha. 

  

No Souq Waqif, o tradicional mercado árabe no centro de Doha, a surpresa são os 

comerciantes de pássaros. A atração eram duas araras brasileiras, custando cada uma US$ 

3.000. Papagaios da África são vendidos a US$ 300. Como chegaram aqui, ninguém diz. A 

embaixada brasileira diz desconhecer esse comércio. Melhor tratamento e monitoramento 

ocorre no comércio de falcões, usados para caça entre outubro e março. Um excelente falcão 

pode ser vendido por US$ 300 mil. (AM) 

 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A16. 
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