
Crescem vendas do Brasil aos árabes 
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Exportações para os países do Oriente Médio e do Norte da África cresceram 0,7% em relação 
ao mesmo período de 2011. Houve queda, porém, em relação a março deste ano. 
 
As exportações brasileiras para os países árabes cresceram 0,7% em abril deste ano na 
comparação com o mesmo período de 2011, com US$ 978 milhões. Embora tenham 
aumentado em relação a abril do ano passado, as vendas para a região caíram na comparação 
com março deste ano, quando o Brasil enviou US$ 1,211 bilhão para o Oriente Médio e o Norte 
da África. No acumulado do ano, as vendas somam US$ 4,251 bilhões, alta de 2,6% em 
relação aos quatro primeiros meses de 2011.  
 
Em abril, o principal item exportado foram carnes de frango, não cortadas em pedaços e 
congeladas, que chegou a US$ 169,3 milhões, o que representou crescimento de 7,8% em 
relação a abril de 2011. Minérios de ferro aglomerados e seus concentrados foram o segundo 
produto mais exportado, com alta de 2,6% em relação a abril de 2011, seguido por outros 
açúcares de cana (que não foi importado no quarto mês de 2011) e minérios de ferro não 
aglomerados e seus concentrados, cuja alta foi de 126,4% na comparação com abril do ano 
anterior. 
  
Para o CEO da Câmara de Comércio Árabe Brasileira , Michel Alaby, a alta nas vendas de 
frango é resultado do preço do produto, que caiu em relação às vendas de 2011, e do aumento 
da compra de alimentos que antecede o Ramadã, mês sagrado dos muçulmanos. "As compras 
de frango são reflexo do preço da carne. O comprador substitui o produto que compra 
conforme o preço. Além disso, os países aumentam suas compras de alimentos de dois a três 
meses antes da realização [do Ramadã] que neste ano será em julho", diz Alaby.  
 
No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, outros açúcares de cana foi o principal 
produto exportado pelo Brasil para a região. O produto rendeu faturamento de US$ 654,9 
milhões. Na mesma época de 2011, o Brasil não exportou o item para os países árabes.  
 
Carnes de galos/galinhas, não cortadas em pedaços e congeladas, ficaram em segundo lugar 
na lista de exportações, e somaram US$ 613,9 milhões. As vendas desta categoria caíram 
5,7% entre janeiro e abril de 2012 na comparação com a mesma época de 2011. As vendas do 
terceiro produto mais exportado, minérios de ferro não aglomerados e seus concentrados, 
caíram 6,2% no mesmo período. 
  
A Arábia Saudita foi o maior importador de produtos brasileiros em abril. O país comprou US$ 
252,2 milhões. Mesmo assim, as compras dos sauditas caíram 17,5% na comparação com abril 
de 2011, quando importaram US$ 306 milhões do Brasil. Depois da Arábia Saudita, os maiores 
compradores árabes de produtos brasileiros em abril foram os Emirados Árabes Unidos e Egito. 
Esses também foram os três principais importadores do Brasil no Oriente Médio e no Norte da 
África no acumulado de 2012.  
 
As vendas para a Líbia, que somaram US$ 57,9 milhões entre janeiro e abril de 2011, 
cresceram 129,7% e chegaram a US$ 133,2 milhões nos quatro primeiros meses de 2012. Por 
outro lado, as vendas para a Síria caíram 79,5%: de US$ 113,2 milhões entre janeiro e abril 
de 2011 para US$ 23,2 milhões no primeiro quadrimestre deste ano. A Líbia foi palco de 
manifestações que derrubaram o ditador Muamar Kadafi em 2011 e a Síria é alvo de protestos 
contra o ditador Bashar al Assad. 
  
Importações 
  
Óleos brutos de petróleo foi, em abril, o principal produto importado pelo Brasil dos países 
árabes. As importações do produto somaram US$ 616,5 milhões no período, alta de 25,5% em 
relação a abril de 2011. No geral, as importações cresceram 75% em abril de 2012 na 
comparação com o mesmo mês de 2011: neste ano foram comprados US$ 1,4 bilhão da 
região. Em 2011, foram US$ 806,2 milhões. 
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Text Box
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