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de saneamento de Abu Dhabi, o
maior e mais rico dos sete emirados. O Strategic Tunnel Enhancement Programme atenderá cerca
de 15 milhões de consumidores. A
estação de tratamento, com capacidade para bombear 30 m3 por segundo, é a parte final da obra. Só
ela representa um quarto do investimento total do novo sistema de
saneamento de Abu Dhabi, que terá custo de US$ 1,4 bilhão.
A construtora brasileira está
na fase final de elaboração do
projeto. A obra tem prazo de três
anos para ficar pronta. A Odebrecht ainda pode ser escolhida para responder pelos dois primeiros anos de operação da estação.
O trabalho de escavação do túnel
está previsto para começar em
dezembro e quase mil operários
deverão ser contratados para trabalhar no canteiro. “É estratégico

Clovis Martines: “Os países árabes produtores de petróleo constituem um mercado bastante atrativo”

para qualquer empresa participar de um projeto desta magnitude”, diz Suffredini.
O ano que vem deve marcar o
pontapé inicial da construção
da infraestrutura necessária para que o Qatar seja sede da Copa
de 2022. A previsão é que dos
US$ 140 bilhões que o país vai
investir nos próximos dez anos,
US$ 60 bilhões sejam destinados
à infraestrutura de transportes,
incluindo a construção do metrô de Doha.

A

O Oriente Médio é a nova fronteira para as construtoras brasileiras. De olho na pujança dos países
da região, muitas empreiteiras
abriram escritórios ou reforçaram
a estrutura que já mantinham nos
Emirados Árabes, na Arábia Saudita e no Qatar para tentar morder
uma fatia do bolo de US$ 1 trilhão
em investimentos previstos para
os próximos anos.
A Odebrecht é a única com projeto já em andamento, mas Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e
OAS já venceram as etapas de préqualificação para a execução de
obras de infraestrutura que prometem modernizar também o
Kuwait, o Bahrein e Omã. A estimativa é de que só na Arábia Saudita
sejam reservados US$ 400 bilhões

para sistemas de saneamento e implantação de rodovias. No Qatar,
sede da Copa do Mundo de futebol
de 2022, seriam aplicados outros
US$ 140 bilhões.
“O Oriente Médio é um mercado
promissor e há muito para ser feito”, diz Paulo Suffredini, diretor da
Odebrecht para os Emirados Árabes Unidos. “Há um fluxo de empresas de todo o mundo para a região”, afirma Cesar Uzêda, diretorsuperintendente da área internacional da OAS. “Os países árabes
produtores de petróleo constituem um mercado bastante atrativo para as construtoras internacionais”, completa Clovis Martines,
presidente da Andrade Gutierrez
Oriente Médio e Ásia.
A Odebrecht fechou, no fim do
ano passado, um contrato de
US$ 362 milhões para construir a
estação de tratamento do sistema
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Construtora disputa
fatia de US$ 1 trilhão
em investimentos
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Infraestrutura Odebrecht, Andrade Gutierrez,
Queiroz Galvão e OAS têm projetos de modernização

A OAS já se pré-qualificou para participar da construção de
uma dessas obras: o Porto de
Doha. O projeto estimado em
US$ 8 bilhões prevê áreas especiais para a defesa, combustíveis,
cargas em geral e turismo. A empresa também disputa obras de
infraestrutura viária no país de
pouco mais de 1,6 milhão de habitantes no Golfo Pérsico.
“Os principais desafios da região são de natureza de logística
operacional e a formação de par-

cerias estratégicas adequadas ao
porte e tipo de cada projeto e à
cultura local”, diz Clovis Martines, da Andrade Gutierrez.
A empresa espera apresentar
no mês que vem uma proposta
para a construção do lote da Golden Line e das principais estações do metrô de Doha. A Andrade Gutierrez, junto com a construtora local Ramco, foi selecionada entre os dezoito grupos
qualificados para concorrer à
primeira fase do projeto.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 out. 2012, Especial: Brasil-Países Árabes, p. F4.

Região é a “menina dos olhos” para o agronegócio
Carlos Vasconcellos
Para o Valor, do Rio
Na última década, os países
árabes se tornaram um dos principais mercados para o agronegócio brasileiro. Segundo dados
da Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA), entre
2000 e 2011, as exportações do
setor para essa região saltaram
de US$ 960 milhões para US$
10,84 bilhões, uma alta acumulada de mais de 1.024%. “Para o

agronegócio, os países árabes
são a menina dos olhos”, diz
Thiago Masson, coordenador de
Assuntos Internacionais da CNA.
De fato, o crescimento médio
anual de 21% das exportações do
setor nos últimos 12 anos supera
a alta das exportações para a
União Europeia (10%) e Estados
Unidos (6%) no período, e só perde para o crescimento médio das
vendas para o mercado chinês
(34%). “Isso reduz a dependência
do agronegócio brasileiro em re-

lação aos mercados tradicionais,
que hoje passam por uma forte
crise”, explica Masson.
Com isso, os países árabes ganham cada vez mais peso relativo
nas vendas do agronegócio brasileiro. As vendas do setor para os
22 países da Liga Árabe já superam, por exemplo, as exportações agropecuárias para os países do bloco do Mercosul. Só nos
dois primeiros meses de 2012, as
exportações do setor para os países árabes chegaram a US$ 1,57

.

bilhão, o que corresponderam a
13,36% das vendas externas totais do segmento.
“É um mercado que, assim como a China, vem passando por
um acelerado processo de urbanização, com um crescimento
populacional três vezes acima da
média mundial, e que segundo o
FMI terá um crescimento médio
do PIB de 4% a 5% este ano, também muito acima da média global”, diz. “Além disso, é um mercado que importa 90% dos ali-
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mentos que consome”.
Caetano Haberli Júnior, especialista em agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, diz que
com o crescimento populacional,
a segurança alimentar será um fator cada vez mais importante para a estabilidade da região. Segundo ele, o Brasil leva vantagem
nesse mercado pela aproximação
política com os países árabes e
pela grande população brasileira
com origem na região.
Dentro da comunidade árabe,

Roupas e sapatos
ganham espaço
Rosangela Capozoli
Para o Valor, de São Paulo

Arábia, reduto charmoso da culinária sírio-libanesa em São Paulo, também está presente em praças de alimentação e vende congelados nos supermercados

Herança rica em temperos e aromas
Maria da Paz Trefaut
Para o Valor, de São Paulo
Referências da culinária árabe
no Brasil há por toda parte. Algumas bem mais arraigadas do que o
pão, os quibes e esfihas que se popularizaram nas padarias e botecos. Embora remota, a influência
mais significativa é a maneira brasileira de temperar — o tradicional
refogadinho de cebola, alho, salsinha e cebolinha —, ponto de partida de qualquer prato. O hábito foi
trazido para cá pelos portugueses,
que o incorporaram na Idade Média, durante a invasão árabe da Península Ibérica.
“A técnica de deixar os pratos
cheirosos e bem temperados foi levada pelos árabes para Portugal.
Eles tinham uma civilização culinária sofisticada – um resumo da
cultura persa, egípcia e marroquina – enquanto os portugueses, visi-

godos, eram apenas caçadores e
comedores de carne”, diz o historiador Ricardo Maranhão, professor de História da Gastronomia na
Universidade Anhembi Morumbi
e autor do livro “Árabes no Brasil:
História e Sabor”, da Gaia Editora.
Só bem mais tarde vieram os sírio-libaneses, que deixaram o legado que mais conhecido: quibe, esfiha, humus, abobrinha recheada,
charuto de folha de uva, iogurte
com pepino. A imigração, iniciada
no século XIX, teve seu movimento
mais intenso entre os anos 20 e 30
do século XX. “Os árabes têm alma
de mercadores e não se fecharam
em guetos. Como bons comerciantes, estabeleceram relações com
todo o mundo e dispersaram sua
cultura pelo Brasil, chegando até a
Amazônia, onde faziam comércio
junto às populações ribeirinhas”,
explica Maranhão.
Não demorou para que pratos

como falafel, kafta, babaganuch e
tabule, preparados em restaurantes voltados para a colônia de imigrantes, caíssem nas graças dos
brasileiros. Saborosa, barata e saudável, a comida árabe adaptou-se
às preferências e ingredientes daqui. “Faço uma comida mais focada no paladar brasileiro e fujo um
pouco da colônia”, diz Paulo Abbud Filho, 32 anos, do restaurante
Saj. Descendente de uma família
com raízes na culinária árabe em
São Paulo, ele conta, por exemplo,
que em receitas como a do “chacrie” (carne cozida na coalhada
com cebola e profusão de temperos), troca o músculo por fraldinha
para ter mais aceitação. Paulo também faz releituras como o kafta de
picanha (o tradicional é de cordeiro) e esfiha de queijo de cabra.
A família Abbud marca presença na mesa paulistana desde os
anos 1950. Os avós de Paulo, liba-

neses católicos, foram donos do
Flamingo e da lanchonete Dunga.
Parentes próximos fundaram o
Bambi. Por conta de dificuldades
financeiras, os Abbud fecharam
seus restaurantes e desapareceram
do mapa gastronômico durante
alguns anos. Ressurgiram em 2002
com o Farrabud, comandado por
Paulo Abbud. Depois abriram o Saj
(agora em dois endereços), o Manish e o serviço delivery.
Já o Arábia, reduto charmoso da
culinária sírio-libanesa em São
Paulo, que também está presente
em praças de alimentação e vende
alguns produtos congelados nos
supermercados, se prende à tradição. Aberto por Leila e Sergio Kuczynski, há 25 anos, o restaurante
dos Jardins tem 120 lugares. Seu
sucesso deu origem ao Arábia Express, com três unidades em shoppings e duas em andamento, que
serão abertas no ano que vem.

a Arábia Saudita responde por
24% das exportações do agronegócio brasileiro para a região, seguida pelos Emirados Árabes e
pelo Egito, com 15% cada um; e
pela Argélia, com 14%. Os produtos do complexo sucroalcooleiro
lideraram as vendas do Brasil,
com exportações de US$ 5 bilhões em 2011, seguidos pelas
carnes (US$ 4,4 bilhões). No segmento de carnes, as vendas de
frango no ano passado somaram
US$ 3 bilhões.

As importações mostram que a
moda e os calçados brasileiros já
estão brilhando nas passarelas do
Oriente. Depois da crise mundial
de 2008, empresários do ramo de
moda, principalmente, começaram a garimpar novos mercados.
O primeiro passo foi buscar os vizinhos latinos. Em um segundo momento, as atenções se voltaram para parceiros não tradicionais. Nessa busca, encontraram consumidores de alto poder aquisitivo, que
se apaixonaram pelas grifes brasileiras. Hoje os países do Oriente
Médio já são relevantes na importação de moda, com destaque para
vestidos de festas, roupa infantil e
biquínis, lingeries, além de calçados. Entre os mercados mais cobiçados pelos brasileiros está Dubai,
por conta de sua renda per capita
anual de US$ 64 mil.
A grife mineira Patrícia Bonaldi,
que iniciou as vendas para aquele
mercado em 2009, já está adiantada na abertura de uma loja em Dubai. Se tudo correr bem, dentro de
18 meses, a empresa abrirá suas
portas naquele território. “Os investimentos deverão ficar na casa
dos U$ 400 mil para a abertura da
loja, que terá cerca de 100 m2 e entre seis e oito funcionários. A previsão é faturar US$ 1 milhão por
ano”, diz Luiz Morais, diretor da
Patrícia Bonaldi.
O mercado árabe já representa
50% das vendas externas da grife.
O primeiro embarque foi em
2009, quando um comprador do
Kuait visitou a empresa. O primeiro embarque foi no valor de €
80 mil, com vendas para Dubai,
Líbano, Arábia Saudita e Turquia.
“A previsão este ano é faturar €
250 mil nesse mercado”, afirma.

Os países árabes devem importar U$ 6,7 milhões neste ano em
confecções, tecidos e roupas de
cama, mesa e banho do Brasil.
Desse total, U$ 5,3 milhões deverão vir da área de vestuário. Já as
divisas geradas pelos embarques
de sapatos mais que dobram em
relação às roupas. “O mercado
saudita gastou US$ 10,06 milhões
nas compras de calçados brasileiros nos primeiros nove meses de
2012, alta de 86% diante dos
US$ 5,4 milhões obtidos em igual
período do ano anterior”, afirma
Heitor Klein, diretor executivo da
Associação Brasileira da Indústria
de Calçados (Abicalçados).
Klein atribui esse bom desempenho a um trabalho contínuo feito pelas empresas brasileiras em
fornecer calçados com maior agilidade e qualidade, e divulgar produtos em feiras no exterior. Os sauditas são os únicos árabes que figuram entre os vinte países que mais
importam o produto brasileiro.
Rafael Cervone, diretor executivo do Programa de Exportação
da Indústria da Moda Brasileira
(Texbrasil), lembra que as exportações começaram por Dubai,
que funciona como uma “vitrine”
para os outros países do Oriente
Médio. “Os consumidores árabes
valorizam muito o nosso algodão
orgânico, apreciam o colorido, e
apesar de se vestirem com roupas
tradicionais, por baixo, estão
com roupas fashion, de alto valor
agregado. As roupas de festa são
bastante valorizadas por esse público”, informa. O programa Texbrasil, que foi desenvolvido pela
Associação Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção (Abit) em
parceria com a Apex-Brasil, a
exemplo da Abicalçados, faz de
tudo para conquistar esses clientes endinheirados.

