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Especial | Brasil-Países Árabes

Balança Crescimento das economias árabes intensifica intercâmbio

Comércio bilateral tem
alta e boas perspectivas

SILVIA COSTANTI

Michel Alaby: “Há esforços para que as exportações deixem de serem concentradas nas commodities agrícolas”

Roberto Rockmann
Para o Valor, de São Paulo

Aviões da Embraer cruzam os
ares de países do Oriente Médio,
construtoras brasileiras prospec-
tam negócios de olho na Copa do
Mundo do Catar em 2022, mine-
radoras fecham contratos de ex-
portação, e o agronegócio verde-
amarelo amplia suas vendas para
os países do mundo árabe de
olho em um mercado que impor-
ta por ano cerca de US$ 80 bi-
lhões em alimentos.

Do lado inverso, empresas bra-
sileiras importam petróleo e de-
rivados, fertilizantes e material
bruto para construção civil da re-
gião, que reúne mais de 300 mi-
lhões de habitantes. O dinamis-
mo tem razão: o comércio bilate-
ral entre Brasil e os países árabes
nunca esteve tão em alta, e as
perspectivas para os próximos
anos são bastante promissoras,
com a expectativa de crescimen-
to da renda média das nações
árabes e alta de 4% do PIB da re-
gião nos próximos dez anos.

Entre janeiro e setembro, as
exportações para a região soma-
ram US$ 10,6 bilhões, queda de
3,4% em comparação anual, mas
um recuo inferior ao registrado
nos embarques totais do país no
período, que caíram cerca de 5%.
Apenas o resultado das exporta-
ções brasileiras dos primeiros
nove meses do ano para a região
supera em US$ 100 milhões os
US$ 10,5 bilhões de intercâmbio
comercial (embarques e com-
pras) com a região em todo o ano
de 2005, o que mostra como es-
ses países têm ganho espaço na
balança comercial brasileira.

O total de vendas para os 22 paí-
ses da Liga Árabe respondeu por
cerca de 5% das exportações brasi-
leiras nos nove primeiros meses de
2012. Até setembro, os três princi-
pais destinos dos embarques fo-
ram: Arábia Saudita (US$ 2,1 bi-
lhões), Egito (US$ 1,96 bilhão) e

Ligação ficou
mais forte na
última década
De São Paulo

Os laços diplomáticos entre Bra-
sil e os países árabes nunca estive-
ram tão estreitos como nos últi-
mos dez anos. Em dezembro de
2003, primeiro ano de seu gover-
no, o então presidente Luiz Inácio
Lula da Silva organizou sua pri-
meira viagem à região, visitando
Líbano, Síria, Emirados Árabes
Unidos, Egito e Líbia. Foi a primei-
ra viagem de um presidente brasi-
leiro desde a visita do imperador
Dom Pedro II. A aproximação trou-
xe resultados concretos em pouco
tempo: as exportações brasileiras
para a região passaram de US$ 2,6
bilhões em 2003 para US$ 4 bi-
lhões um ano depois.

Em 10 e 11 de maio de 2005, em
Brasília, foi realizada a Conferên-
cia de Chefes de Estado da I Cúpula
América do Sul - Países Árabes, pri-
meiro encontro internacional de
porte na história recente das duas
regiões fora da programação regu-
lar da Organização das Nações
Unidas (ONU). Além dos encon-
tros dos governantes e da reunião
ter aberto a possibilidade de os
países do bloco negociarem acor-
dos de livre comércio, a conferên-
cia ainda reuniu 800 empresários
das duas regiões.

Em 31 de março de 2009, em
Doha, Catar, foi realizada a segun-
da cúpula. A terceira ocorreu, em
Lima, no Peru, em outubro deste
ano, com a participação da presi-
dente Dilma Rousseff. Os resulta-
dos da aproximação são evidentes:
de 2005 a 2011, se considerarmos
o período após a realização da pri-
meira cúpula, a corrente comercial
entre o Brasil e os Países Árabes au-
mentou de US$ 10,5 bilhões para
US$ 25,1 bilhões, um crescimento
de 138,9%. Nos primeiros nove me-
ses do ano, as exportações e impor-
tações do país com a região já che-
garam a US$ 20 bilhões. Números
que poderão continuar crescendo,
uma vez que apenas os países ára-
bes importam cerca de US$ 550 bi-

lhões por ano. O Brasil tem acumu-
lado expressivos superávits nas
transações comerciais. Em 2011, o
saldo brasileiro foi de US$ 5,1 bi-
lhões. Entre janeiro e agosto de
2012, o superávit acumulado pelo
Brasil é de US$ 1,6 bilhão.

A interligação entre as regiões
também cresceu: foram abertas
novas rotas aéreas como São Pau-
lo-Beirute e Buenos Aires-Doha,
nota a pesquisadora Ana Cintia
Gondim, que fez trabalho na Uni-
versidade de Brasília sobre as re-
lações diplomáticas entre o Brasil
e os países árabes. A aproximação
também tem representado inves-
timentos de empresas brasileiras
na região, uma forma de ter
maiores ganhos e maior eficiên-
cia logística. “A BRF acaba de ad-
quirir 49% da Federal Foods, sua
grande parceira na distribuição
nos Emirados Árabes. Acredito
que outras empresas podem se-
guir o mesmo caminho”, diz o di-
retor-executivo da Câmara de Co-
mércio Árabe Brasileira, Michel
Alaby. Ele destaca que outras em-
presas brasileiras já abriram fi-
liais nos países árabes ou firma-
ram parcerias por lá, como: Ran -
don, M a r c o p o l o, Banco do Brasil,
Itaú, JBS, Va l e , Marfrig, Minerva,
Odebrecht, Pe t r o b r a s , Grupo Pi -
nesso e Pe t r a Energia.

Os produtos que dominam a
pauta de exportação brasileira
ainda são commodities agrícolas
e minerais. No entanto, diferen-
temente do relacionamento co-
mercial com parceiros tradicio-
nais, como União Europeia e os
Estados Unidos, há no mercado
árabe grande potencial para in-
serção em bens industrializados
e bens de maior valor agregado
em razão do perfil econômico
desses países, especializados em
produtos da cadeia do petróleo e
gás. Destacam-se, entre os pro-
dutos com potencial, os setores
de alimentos processados, má-
quinas e equipamentos e mate-
riais de construção. (RR)

Emirados Árabes Unidos (US$ 1,7
bilhão), sendo que esses três mer-
cados responderam por 55% do to-
tal vendido para a região.

A lista dos produtos exporta-
dos é liderada pelo setor de agro-
negócio, que responde por cerca
de 70% dos embarques para a re-
gião. Açúcares, com US$ 2,9 bi-
lhões, e carnes, com US$ 2 bi-
lhões até setembro, foram os dois
principais produtos exportados
pelo Brasil. Em terceiro lugar,
aparece o minério de ferro, com
vendas de US$ 1,8 bilhão. As duas
commodities agrícolas respon-
deram por quase metade dos em-
barques brasileiros.

“Há esforços para que as ex-
portações brasileiras aos árabes
deixem de serem concentradas
nas commodities agrícolas, mas
é um processo lento. A morosida-
de se deve à tradição comercial
que o Brasil tem e sua competên-
cia no fornecimento desse tipo

de produto. Será necessário ne-
gociar mais acordos comerciais
com os países árabes, buscar a
formatação de conselhos empre-
sariais, visitar mais os países em
feiras, exposições, missões co-
merciais”, diz o diretor-executivo
da Câmara de Comércio Árabe
Brasileira, Michel Alaby.

Entre janeiro e setembro, as im-
portações dos países árabes cresce-
ram 17% e alcançaram US$ 8,5 bi-
lhões, cerca de 5% das compras ex-
ternas do país, concentradas prin-
cipalmente em petróleo e deriva-
dos e fertilizantes. O maior forne-
cedor é a Arábia Saudita, que co-
mercializou US$ 2,658 bilhões nos
nove primeiros meses do ano com
o Brasil, seguida pela Argélia, que
vendeu US$ 2,62 bilhões ao Brasil.
Em terceiro lugar, aparece o Mar-
rocos, com importações de US$
850 milhões. Os três países respon-
deram por cerca de três quartos
das compras da região.

Em 2011, os embarques do
Brasil para os países árabes so-
maram US$ 15,1 bilhões, alta de
20% ante 2010, enquanto as im-
portações chegaram a US$ 10 bi-
lhões, rendendo um intercâmbio
comercial de US$ 25 bilhões,
150% de alta em relação ao regis-
trado em 2005. Há potencial pa-
ra que as relações bilaterais cres-
çam ainda mais ao longo dos
próximos anos.

“Há espaço para crescimento,
ainda mais quando levamos em
consideração o total importado
pelos países árabes do mundo, que
em 2010, segundo os últimos da-
dos disponíveis, chegou a US$ 530
bilhões”, diz Alaby. “Cabe salientar
que, quando vislumbramos um
crescimento futuro, não devemos
nos esquecer dos acordos de livre
comércio entre o Mercosul e algu-
mas nações árabes, como Egito, Pa-
lestina, Conselho de Cooperação
do Golfo”, destaca o empresário.

Compras somam
US$ 735 bilhões
Genilson Cezar
Para o Valor, de São Paulo

Com diferentes estágios de de-
senvolvimento e permeados histo-
ricamente por conflitos político-
religiosos, do ponto de vista eco-
nômico os países árabes se tornam
cada vez mais um mercado consu-
midor atrativo e importante para o
comércio internacional. Afinal,
são 22 países com uma população
total de cerca de 360 milhões de
habitantes e um Produto Interno
Bruto (PIB) que cresce este ano aci-
ma de 4%, atingindo perto de US$ 3
trilhões. O volume de compras ex-
ternas de todos os países deve al-
cançar US$ 735 bilhões, com cres-
cimento de 8,5% em relação ao ano
passado, informa o Economist In-
telligence Unit.

Esse potencial de negócios se
efetiva de forma diferente nas três
sub-regiões em que se dividem os
22 países árabes, avalia Michel Ala-
by, diretor-geral da Câmara de Co-
mércio Árabe Brasileira. O bloco
dos países do Golfo Pérsico, por
exemplo, formado por Arábia Sau-
dita, Emirados Árabes Unidos (in-
clui Abu Dhabi e Dubai), Catar, Iê-
men, Kuwait, Omã e Bahrein se ca-
racteriza por baixa densidade po-
pulacional (em torno de 37 mi-
lhões de pessoas) e alto poder de
compra - renda per capita, em mé-
dia, de US$ 22 mil - graças às recei-
tas da exportação de petróleo e
gás. Em 2012, os países do Golfo
deverão faturar US$ 730 bilhões na
exportação de hidrocarbonetos
ante US$ 685 bilhões em 2011.

Já os países do bloco África do
Norte, integrado por Argélia, Egi-
to, Líbia, Tunísia, Somália, Djibou-
ti, Marrocos, Sudão, Ilhas Comores
e Mauritânia têm como caracterís-

tica alta densidade populacional
(só no Egito são mais de 70 mi-
lhões de habitantes) e uma renda
per capita que não ultrapassa US$
2,5 mil. Os países do bloco deno-
minado Levante – Síria, Jordânia,
Iraque e Palestina -, segundo Ala-
by, tem tido seu crescimento forte-
mente impactado pela onda de
turbulência política que atinge a
região nos últimos anos. “Mas to-
dos os países árabes são muito ca-
rente de produtos básicos, como
alimentos, por exemplo, e tam-
bém de máquinas e bens de capital
e produtos manufaturados, equi-
pamentos médicos, móveis, moda
e confecções”, afirma ele.

Alguns países se destacam no
plano de produção de riqueza, es-
cala de desenvolvimento econô-
mico e como alvos estratégicos
para aumento de intercâmbio do
comércio internacional, brasilei-
ro inclusive. É o caso da Arábia
Saudita, um dos principais pro-
dutores mundiais de petróleo,
com uma população estimada
em 27,2 milhões de pessoas e um
PIB que alcançou US$ 622 bilhões
em 2010, colocando o país na 23a

posição no ranking mundial.
Atualmente, o governo saudita
executa políticas para atrair o in-
vestimento estrangeiro.

Destaque também para os Emi-
rados Árabes Unidos (EAU), uma
federação de sete Emirados (Abu
Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras
al-Khaimah, Umm al-Qaiwain e
Fujairah) que ocupam uma área de
83,6 mil quilômetros quadrados e
abriga uma população de 8,2 mi-
lhões de habitantes. Os Emirados
se sobressaem pela produção de
petróleo. Seu PIB, em 2010, atingiu
US$ 247,5 bilhões e renda per capi-
ta, de US$ 48,8 mil.

.

Rua 25 de Março amplia fronteiras

ANNA CAROLINA NEGRI

Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, que recebe até 1,2 milhão de consumidores ao dia em períodos tradicionais de compras, como Natal e Dia das Mães

Andréa Háfez
Para o Valor de São Paulo

Parte da terceira e quarta gera-
ções das famílias de imigrantes
árabes que deram origem ao
maior comércio de rua brasileiro
— a região da Rua 25 de Março,
no centro de São Paulo — man -
tém a marca da cultura no local.
Para isso, foi preciso adaptar os
negócios, antes atacadistas e
agora voltados ao consumidor fi-
nal, e incluir novas mercadorias
além dos tradicionais itens de ar-
marinhos e tecidos, com a oferta
de produtos como de cama, mesa
e banho, artigos de época, bolsas
e roupas íntimas.

A aceitação de cartões de cré-
dito e parcelamento sem juros
também passou a ser parte das
operações para atender os dese-

jos de consumo da nova classe
média, que é o público predomi-
nante na região. Sem esquecer a
divisão do espaço com novas cul-
turas, como a chinesa.

A região da Rua 25 de Março é
vista pelos descendentes que se
mantêm à frente das empresas
fundadas por seus avós e bisavós
sírios e libaneses como o berço
das atividades comerciais. Mas os
negócios não se prenderam às
fronteiras da rua.

De acordo com a Associação
do Lojistas da Rua 25 de Março e
adjacências (Univinco), hoje são
3.500 empresas na região. Des-
tas, cerca de 350 são remanes-
centes do comércio atacadista es-
tabelecido pelos imigrantes ára-
bes no começo do século XX e
que hoje recebe um fluxo de mais
de 1,2 milhão de pessoas ao dia

em épocas tradicionais de com-
pras como Natal e Dia das Mães.

Fora da época de pico, o movi-
mento é de até 600 mil pessoas
por dia de segunda a sexta-feira e
até 800 mil aos sábados. A merca-
doria com preços mais baixos
tem um giro mais rápido e é pro-
duzida em um volume maior, o
que possibilita vendas com mar-
gens menores. É o varejo com
preço de atacado que faz o suces-
so do modelo de negócio na rua.

Há mais de 80 anos, o bisavô e
o avô de Reginaldo Niazi Chohfi
abriram a primeira loja da em-
presa na Rua 25 de Março. O ne-
gócio era a venda atacadista de
tecidos. “Nos últimos 15 anos,
começamos a diversificar os pro-
dutos”, afirma o diretor da Niazi
Chohfi, representante da quarta
geração na gestão da empresa.

Nas prateleiras passaram a ser
ofertados produtos de cama, me-
sa e banho, tapetes, cortinas e lin-
gerie para o consumidor final.

De acordo com Eduardo Ansa-
rah, diretor da Univinco e presi-
dente do Depósito de Meias Jorges
Ansarah, a região consegue sus-
tentar um comércio que conjuga
preço baixo, variedade, atendi-
mento e qualidade — marcas dei-
xadas pelos ascendentes árabes.

As famílias árabes que chega-
ram ali no começo do século XX,
não fizeram a sucessão nos negó-
cios, mas mantiveram as proprie-
dades na região e agora adminis-
tram os imóveis alugados para os
novos comerciantes, como os chi-
neses. Eles mantêm seus escritó-
rios ali mesmo, facilitando os en-
contros entre os patrícios nos res-
taurantes e cafés do bairro.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 out. 2012, Especial: Brasil-países Árabes, p. F2.




