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Sexta-feira e fim de semana, 19, 20 e 21 de outubro de 2012

Especial
Brasil-Países Árabes
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País pode vender
muito mais do que
commodities, diz
Michel Alaby F2
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Tatiana Prazeres destacou que, mesmo diante do cenário internacional adverso, as exportações brasileiras para os 22 países árabes recuaram menos do que a média com os outros países
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menos do que a média com os
outros países. Os embarques no
período chegaram a US$ 10,6 bilhões até setembro com as 22
nações árabes, queda de 3,4%
em comparação anual, mas ainda um tombo menor do que os
5% registrados no total dos embarques nacionais.
A redução de negócios com o
mundo árabe se deve principalmente ao recuo dos preços internacionais do minério de ferro, terceiro produto mais enviado para a região e cujas cotações
mais baixas neste ano tiveram
impacto de US$ 300 milhões nas
exportações brasileiras para lá.
“Temos ainda muitas oportunidades tanto de atingir novos segmentos, como equipamentos médico-hospitalares e estimular
vendas da indústria de defesa nacional, como de ampliar o valor
agregado dos embarques, com
alimentos processados, o que ajudaria também a diversificar a
pauta”, afirmou Tatiana Prazeres.
A secretária disse que, em dez
anos, o comércio bilateral quadruplicou e atingiu recordes em
importações e exportações em
2011. Mesmo assim, há espaço
para ampliá-lo, diante do crescimento da classe média e da renda
no Brasil e nos países árabes.
Hoje o intercâmbio comercial
está baseado em poucos produtos. Cerca de metade dos US$
10,6 bilhões exportados pelo
Brasil para a região referem-se a
açúcares e carnes. Já do lado árabe, mais de 90% dos US$ 8,5 bilhões em produtos vendidos para o Brasil são de combustíveis,
lubrificantes e adubos. “Há muito ainda a fazer. Nossos desafios
são diversificar os parceiros e a
pauta, agregando mais valor aos
bens que vendemos para a região”, disse Tatiana, que destacou que empreiteiras brasileiras

e

ar

tig

o

m um contexto internacional que combina menor ritmo de crescimento
da China nos próximos anos e
uma crise que deve se arrastar
por pelo menos mais dois anos
na União Europeia e nos Estados
Unidos, o Brasil terá de explorar
oportunidades com parceiros
comerciais menos tradicionais
do que seus três maiores mercados. Nesse cenário, o comércio
com os países árabes, que segundo os últimos dados disponíveis importou do mundo
US$ 530 bilhões em produtos
em 2010, abre diversas oportunidades, seja em novos nichos,
seja pelo comércio de bens de
maior valor agregado.
Essa foi a opinião dos palestrantes do seminário sobre as
perspectivas das relações econômicas entre o Brasil e os países árabes, promovido pelo Valor em parceria com a Câmara
de Comércio Árabe-Brasileira,
que celebra 60 anos em 2012.
“Aumentar as exportações é
uma forma de ampliar o crescimento do Brasil e temos muitas
oportunidades com as nações
árabes”, disse o economista Antonio Delfim Netto, ex-ministro
da Fazenda e do Planejamento.
“A região tem necessidade de
buscar sua segurança alimentar e
buscar alternativas aos combustíveis fósseis, enquanto o Brasil é líder em agroenergia. Além disso,
há muitas oportunidades de ampliar o número de empresas que
fazem negócios e os produtos
vendidos”, disse o presidente da
Câmara, Salim Schain.
A secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Tatiana Prazeres,
destacou que, mesmo diante do
cenário internacional adverso,
as exportações brasileiras para
os 22 países árabes recuaram
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Crescimento
econômico no
mundo árabe
amplia
oportunidades
comerciais para o
Brasil. Por
Roberto
Rockmann e
Genilson Cezar,
para o Valor, de
São Paulo

já estão de olho em negócios no
Catar, que sediará a Copa do
Mundo de 2022.
Por conta do interesse, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex)
montou uma base avançada naquele país para apoiar os empresários brasileiros. As exportações
de serviços poderão ter impacto
sobre vendas de bens, como máquinas e equipamentos. Ela informou que as vendas de máquinas
retroescavadeiras subiram 46%.
A secretária disse que acordos
comerciais com países que integram o mundo árabe também
poderão estimular as relações
bilaterais nos próximos anos. O
acordo de livre comércio do Brasil com o Egito, negociado em
2009, deverá ter alguma definição do Congresso brasileiro nos
próximos meses. “Só falta passar
pelo Congresso para ser ratificado. O acordo vai ampliar as
oportunidades comerciais”, disse, afirmando que ele pode incentivar as exportações para o
mercado egípcio, cuja tarifa de
importação é de 16% — mais alta
que a de outras nações da região. Na Arábia Saudita, é de
4,5%. Negociações de acordo
com a Jordânia também estão
na pauta entre os dois países.
O cenário de oportunidades
coincide com um horizonte nebuloso para a economia mundial nos próximos dois anos, segundo economistas presentes
ao seminário. Para Luiz Gonzaga Belluzzo, sócio-diretor da Faculdades de Campinas (Facamp), a solução para a crise europeia ainda está distante e é difícil de ser construída, já que
tem de ser baseada em reestruturação das dívidas dos países
sob o guarda-chuva do Banco
Central Europeu (BCE) e estímulo ao consumo puxado pela Ale-

manha. “A Alemanha precisa
agir como potência hegemônica e assumir responsabilidade
pelos outros países. Eles precisam abandonar a ideia de que os
outros têm que consumir por
eles. À medida que você vai cortando gastos e aumentando impostos, o déficit em relação ao
PIB aumenta pois o conjunto da
economia cai”, afirmou.
Belluzzo ressaltou que a reestruturação das dívidas dos países passa pela união fiscal. O BCE
teria de comprar a dívida dos Estados e emitir moeda para rolar
as dívidas, o que o tornaria credor dos países, abrindo espaço
para que os débitos pudessem
ser pagos no longo prazo. Uma
situação semelhante à ocorrida
no Brasil no fim da década de
1990, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovada no
Brasil, e a União passou a controlar as dívidas dos Estados.
Delfim Netto alertou para as
ameaças que pairam sobre a economia americana e sobre a questão da dívida fiscal. Para ele, o
programa do candidato republicano às eleições presidenciais,
Mitt Romney, é um grande risco
para o mundo e para o governo
americano, porque o sistema financeiro poderia impor regras
para a política dos EUA. Já o do
atual presidente Barack Obama
traria riscos menores.
O diretor da Quest Investimento, Luiz Carlos Mendonça de Barros, afirmou que trabalha com
um cenário externo de menor
pressão por considerar que Europa e Estados Unidos estão em
uma fase de solução de seus problemas. “Em julho se pensava em
um colapso do euro, mas agora já
se começa a ver uma convergência sobre o que tem de ser feito,
mas essa costura política do que
fazer ainda demorará”, afirmou.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 out. 2012, Especial: Brasil-países Árabes, p. F1.

Logística
precisa
melhorar
De São Paulo
As empresas brasileiras estão
prontas para atender à crescente
demanda por alimentos dos países
árabes, segundo empresários e dirigentes de entidades e agências de
fomento às exportações. Entretanto, elas precisam investir, continuadamente, em logística de distribuição e transporte e, principalmente, em tecnologia, para manter o atual ritmo de produtividade
do agronegócio no país.
Só no segmento sucroalcooleiro, por exemplo, a previsão é de investimentos de US$ 1,5 bilhão, até
2015, para melhorar a logística de
escoamento da produção de açúcar e etanol. “Os investimentos em
ferrovias, terminais e portos reduzirão em 20% os custos logísticos
de entrega do açúcar, o que vai aumentar o poder de atratividade do
produto brasileiro no comércio internacional”, destacou Luiz Roberto Pogetti, presidente do conselho
de administração da Copersucar,
no painel “Brasil como celeiro alimentar do mundo”, no seminário
sobre as relações econômicas entre
o Brasil e os países árabes.
“O Brasil tem capacidade de ser
um parceiro confiável para a segurança alimentar no mundo. Hoje,
as empresas brasileiras suprem o
comércio internacional de açúcar
com 27 milhões de toneladas de
açúcar, de uma demanda total estimada em 63 milhões de toneladas.
As necessidades por mais açúcar
crescem, especialmente nos países
emergentes, da Ásia e do Oriente
Médio. Daqui a oito anos, o Brasil
terá condições de fornecer 37 milhões das 72 milhões de toneladas
requeridas no mercado mundial”,
diz o presidente da Copersucar,
que reúne 48 usinas com capacidade de moagem de 143 milhões de
toneladas na safra 2011/12.
No ano passado, segundo Pogetti, as exportações brasileiras de
açúcar foram de US$ 15 bilhões,
dos quais US$ 5 bilhões para os países árabes. A Copersucar faturou
US$ 3,4 bilhões com exportações,
sendo 40% para os países árabes.
As exportações brasileiras de
carne também cresceram notavelmente nos últimos anos, mas grandes oportunidades se abrem atualmente para incremento do comércio com os países árabes, segundo
João Sampaio, vice-presidente de
relações institucionais do Grupo
Marfrig. Segundo ele, de maneira
geral, o crescimento da produção
mundial de carnes é maior que o
da população mundial. A maioria
das vendas de produtos do agronegócio brasileiro continua sendo
para os países europeus e para os
EUA. “Mas é evidente a escalada da
demanda nos países árabes. Os negócios do agronegócio com os países do Oriente Médio passaram de
US$ 1 bilhão, no ano 2000, para
US$ 8,6 bilhões. Nos próximos
anos, o ritmo vai diminuir um pouco, mas ainda assim as vendas crescem em torno de 5%”, informa.
O açúcar é o principal produto
vendido, é certo, mas a carne bovina saiu de uma participação de 5%,
em 2000, para 14% no ano passado.
“O empresariado brasileiro aumentou sua capacidade de entender a cultura, exportando os produtos de acordo com preceitos religiosos de cada país.” (GC)

