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Empresa aérea belga Jetairfly terá
jatos dois Embraer 190 na frota
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A Embraer anunciou que a frota da companhia aérea belga Jetairfly terá,
no primeiro semestre de 2013, dois jatos Embraer 190 configurados em
classe única com 112 assentos. As duas aeronaves referem-se a uma
encomenda da BOC Aviation que já consta na carteira de pedidos da
Embraer. A carteira de pedidos de junho da fabricante brasileira tinha
14 aviões Embraer 190 a serem entregues para a BOC Aviation. Reuters
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Empresas brasileiras enfrentam
burocracia para exportar ao Iraque
ed

Liberação lenta de documentos e falta de segurança no país estão entre as principais reclamações
Henrique Manreza

Cintia Esteves
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O preço da ave no mercado externo derrubou o valor total
das exportações do Brasil para o Iraque
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US$ 453 milhões
US$ 382 milhões
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Chaya: Iraque recebe parte das importações pelo porto da Turquia
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chado em um dia para o Itamaray, que demora até três dias para fazer sua parte.
O Iraque está se recuperando
do período de guerra, mas seus
problemas de infraestrutura ainda atrapalham o comércio com o
país. Seu único porto está passando por uma reforma e a energia
elétrica ainda é falha. Assim, é comum que as mercadorias façam
uma parada em outros territórios
antes de chegar ao destino final.
“Muito do que é importado para
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Desde a saída do exército americano do Iraque, em dezembro do
ano passado, um dos receios das
empresas ávidas por ampliarem
seu comércio com o país era quanto ao aumento da insegurança na
região. Porém, quase um ano depois da retirada das tropas de Barack Obama, existem outros obstáculos que as companhias, pelo
menos as brasileiras, devem enfrentar antes que seus produtos
cheguem ao território iraquiano.
O principal deles se passa por
aqui mesmo, no Brasil, na hora
de conseguir o certificado de
origem dos produtos brasileiros
junto a Câmara de Comércio e
Indústria Brasil Iraque. “Eles (A
Câmara) não entendem a necessidade do exportador. Precisamos de agilidade, mas o processo para conseguir a assinatura
do responsável nos documentos é demorado”, afirma Sandra
Felisberto, responsável pelo departamento de comércio exterior da Miracema, fabricante de
fluídos industriais. Segundo a
executiva, os procedimentos para exportação estão muito concentrados no vice-presidente
da instituição, Jalal Chaya. “É
muito difícil falar com ele”, diz.
A última venda da empresa para o Iraque aconteceu em novembro do ano passado. “Queremos
voltar a fazer comércio com o Iraque, mas da próxima vez vamos
cobrar mais caro pelos produtos
por causa da burocracia que é exportar para este país”, diz Sandra. A Câmara informou que o
certificado de origem é despa-
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o Norte do Iraque, por exemplo,
chega pelo porto da Turquia”,
afirma Chaya. De janeiro a agosto deste ano, o Brasil exportou, direta e indiretamente, US$ 382 milhões, valor 15,6% menor do que
o registrado no mesmo período
do ano passado. No entanto,
quando consideramos o volume
vendido, o aumento foi de 2,5%
chegando a 210,6 mil toneladas,
segundo a Câmara Brasil Iraque.
A explicação está na carne de
frango, produto brasileiro mais
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Câmara de Comércio Brasil Iraque

demandado pelos iraquianos. A
de 5,4% ou 133,6 mil toneladas,
ave representou 73,1% das exporalta de 1,2%. Em 2008, a Docile,
tações brasileiros para o país,
fabricante de balas e pastilhas,
mas seu preço no mercado exterenviava um contêiner por mês
no segue tendência de queda.
para o Iraque, mas vai fechar
“Uma das razões foi a dimi2012 com apenas três embarnuição da procura por Estados
ques realizados durante o ano
Unidos, China e Europa, mercatodo. Alexandre Heineck, diredos importantes
tor comercial da
no consumo do
empresa, vende
O frango
produto”, explica
os produtos para
representou
Júlia Ximenes, asum agente no Lí73,1% das
sessora econômibano e não tem
ca da Federação
contato com o disexportações
do Comércio de
tribuidor iraquiabrasileiras para
Bens, Serviços e
no que os como Iraque
Turismo do Estapra. “Uma visita
do de São Paulo
ao país poderia
(Fecomercio-SP). O Ministério
aumentar o consumo da minha
do Desenvolvimento Indústria
mercadoria. Poderíamos enxere Comércio Exterior (Mdic) congar as falhas de exposição dos
sidera apenas as exportações
itens no varejo, por exemplo.
que seguiram diretamente para
Mas nem penso em uma viagem
o Iraque. No período elas somaao Iraque devido a falta de seguram US$ 187,4 milhões, queda
rança no país”, diz. ■
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.

EXPANSÃO BALAS E PASTILHAS

Docile investe R$ 12 milhões na ampliação de sua fábrica no sul do país
Fabricante de balas e pastilhas
espera fechar o ano com
faturamento de R$ 100 milhões

A fabricante de balas e pastilhas
Docile está investindo R$ 12 milhões na ampliação de sua fábrica de Lajeado, no Rio Grande do
Sul. Atualmente, são produzi-

dos 2 milhões de quilos de doces por ano na unidade fabril.
Após a reforma, a capacidade
aumentará em 10%.
“Vamos produzir em Lajeado
nossa nova linha de produtos”,
diz Alexandre Heineck, diretor
comercial da empresa, sem dar
mais detalhes. A empresa espe-

ra fechar o ano com faturamento de R$ 100 milhões, o que representará uma alta de 15%.
Mercado externo

A Docile exporta para cerca de
50 países. “A bala de gelatina
tem apresentado ótimos resultados, principalmente, na Améri-

ca do Norte”, afirma Heineck.
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de balas, confeitos e chocolates. Em 2011 foram
produzidas 1,3 milhão de toneladas destes doces, montante 6%
maior na comparação com o
ano anterior, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Ca-

cau, Chocolate, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab).
Em 2011, a exportações cresceram 11%, o que representou
US$ 335,8 milhões. O principal desempenho foi do setor
de balas: US$ 186,8 milhões,
9% superior às exportações de
2010. ■ C.E.

