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Presença árabe
Arábia Saudita e Argélia ganharam espaço de africanos e americanos 

 Importação de petróleo – em US$ milhões
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Comércio exterior Região supera fornecedores
tradicionais, como EUA e alguns produtores africanos

Países árabes vendem
quase 40% do petróleo
importado pelo Brasil

SILVIA COSTANTI/VALOR

Michel Alaby: “O petróleo árabe é mais leve e as refinarias brasileiras estão mais ajustadas ao produto mais limpo”

Rodrigo Pedroso
De São Paulo

O petróleo árabe ganha espa-
ço entre os fornecedores de com-
bustível para o Brasil e já repre-
senta quase 40% de todo o óleo
importado pelo país, deixando
para trás mercados exportadores
tradicionais, como países da Áfri-
ca e Estados Unidos.

De janeiro a setembro deste
ano, a importação total brasileira
de petróleo cru diminuiu 4,3% em
volume na comparação com igual
período do ano passado. Os pro-
dutores árabes, no entanto, eleva-
ram em 31% as vendas para o Brasil
e faturaram US$ 4 bilhões. Movi-

mento semelhante aconteceu com
os derivados de petróleo, mas em
menor intensidade: com queda de
5,8% no volume total, os árabes
ainda conseguiram vender 2,7%
mais no mesmo período.

“O petróleo árabe é mais leve e
de melhor qualidade, e as refina-
rias brasileiras estão mais ajusta-
das ao produto mais limpo”, afir-
ma Michel Alaby, diretor-geral
da Câmara de Comércio Árabe
Brasileira. Para ele, há um segun-
do fator para explicar a mudança
de fornecedor. “Também pode
ser uma estratégia para facilitar
as exportações brasileiras de ou-
tros produtos a esses mercados.
A Pe t r o b r a s tem projetos na re-

gião, como em Marrocos. A Va l e
tem interesses em Omã, por
exemplo, e a BR Foods tem estra-
tégia de distribuir alimentos
processados na área.”

Em relação aos derivados, a
maior utilização das refinarias
brasileiras este ano e a baixa ca-
pacidade de refino árabe estão
por trás de números mais tími-
dos do que o petróleo bruto, se-
gundo analistas.

Este ano, o Brasil importou
US$ 21,9 bilhões em petróleo e
derivados em todo o mundo, va-
lor 1,8% menor do que ano passa-
do, de acordo com dados do Mi-
nistério do Desenvolvimento. A
Liga Árabe, por outro lado, ven-
deu US$ 6,7 bilhões, valor um
quarto maior do o registrado en-
tre janeiro e setembro de 2011.

A Nigéria continua sendo o
maior fornecedor brasileiro de
petróleo, apesar de registrar re-
cuo na participação de mercado.
Vendeu US$ 5,9 bilhões, US$ 500
milhões a menos que no ano an-
terior. Os Estados Unidos tam-
bém venderam menos, assim co-
mo Guiné Equatorial e Peru. An-
gola e Congo não exportaram
uma gota do produto ao Brasil
em 2012.

Em contrapartida, Arábia Sau-
dita (US$ 2,4 bilhões) e Argélia
(US$ 862 milhões) ganharam es-
paço e hoje são os segundos e
terceiros maiores fornecedores,
respectivamente. O Iraque man-

teve o nível de US$ 650 milhões
em vendas e permaneceu em
quarto lugar entre os exporta-
dores para o Brasil.

Para José Augusto de Castro,
presidente da Associação de Co-
mércio Exterior do Brasil (AEB), o
petróleo é usado como arma nas
estratégias comerciais dos paí-
ses. “Ao mesmo tempo em que o
Brasil passa a importar mais dos
árabes, abre-se espaço para a ex-
portação. A Nigéria é um grande
fornecedor, mas a contrapartida
dela em termos de comércio ex-
terior é muito pequena”, diz.

A especificidade política dos
países árabes facilita esse movi-
mento, afirma Castro. Segundo
ele, os chefes políticos de países
como Arábia Saudita, Qatar e
Omã detêm o controle das em-

presas locais e escolhem os for-
necedores. “O Brasil é superavi-
tário com esses países e faz isso
exatamente para contrabalançar
o comércio.”

De janeiro a setembro, o Brasil
registrou um superávit de
US$ 2,2 bilhões com a Liga Ára-
be, bloco formado por 21 países,
entre eles Argélia, Sudão, Egito,
Arábia Saudita e Iraque. Além
disso, a estratégia de conseguir
contrapartidas por meio do pe-
tróleo também vale para os vizi-
nhos do Brasil. A Argentina, que
ano passado não aparecia na ba-
lança do produto cru e vem co-
locando barreiras à manufatura
brasileira, vendeu este ano
US$ 193 milhões em petróleo.

Nos derivados de petróleo, co-
mo diesel, gasolina e querosene,

também há aumento da presença
da Liga Árabe e diminuição de ou-
tros países. O ritmo é menor em
função de uma estratégia da Petro-
bras, de acordo com Adriano Pires,
diretor do Centro Brasileiro de In-
fraestrutura (CBIE). Neste ano, a
empresa aumentou de 90% para
97% da capacidade máxima a ope-
ração nas refinarias, ajudando a se-
gurar um pouco o nível de impor-
tação, que vem crescendo desde o
ano passado. pressionado por for-
te demanda.

“O Brasil precisa produzir muita
gasolina. Quando mais leve o pe-
tróleo que você importar, mais
consegue-se extrair. Além do au-
mento do nível de operação nas re-
finarias, importou-se mais nafta,
que é utilizado para o refino dos
combustíveis”, afirma Pires.

Óleo representa 84% das compras brasileiras na região
De São Paulo

As importações do Brasil da Liga
Árabe cresceram 17% de janeiro a
setembro deste ano em relação ao
mesmo período de 2011, totali-
zando US$ 8,5 bilhões. O resultado
foi assegurado pelo aumento da
compra de petróleo e seus deriva-
dos. Sem a alta das vendas desses
produtos, o bloco teria exportado
ao Brasil cerca de US$ 200 milhões
a menos que no ano passado.

O impacto das compras de pe-
tróleo e seus derivados evidencia
o peso desses produtos nas im-
portações brasileiras dos países
árabes. Neste ano, elas represen-
taram 84% do total. Adubos e fer-
tilizantes apareceram em segun-
do lugar no levantamento feito
com dados do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (Mdic), com US$
831 milhões, seguido por sal e en-
xofre, com US$ 122 milhões.

Dentro da rubrica petróleo des-
taca-se a elevação das compras de
gás natural do Qatar, que triplica-
ram e chegaram a US$ 440 mi-
lhões, colocando o país como o se-
gundo maior fornecedor do Brasil
neste ano, apenas atrás da Bolívia.

As exportações brasileiras à Li-
ga Árabe diminuíram em relação
a 2011. O total exportado ficou
em US$ 10,6 bilhões, valor 3,5%
menor. O resultado, contudo, se
deu pela queda nos preços das

commodities e não por quanti-
dade exportada. Açúcar (US$ 2,9
bilhões), carnes (US$ 2,8 bi-
lhões), minérios (US$ 1,8 bilhão)
e cereais (US$ 1 bilhão) represen-
tam o grosso da exportação.

A Arábia Saudita segue como o
maior comprador do Brasil, com
US$ 2,1 bilhões. O Egito elevou
suas compras em 14% e é o segun-
do maior cliente, com US$ 1,9 bi-
lhão. A instabilidade política da re-
gião também deu sua contribui-

ção para a retração das exporta-
ções. A Líbia retomou o ritmo de
compras anterior à queda de Mua-
mar Kadafi. Em 2011, o país com-
prou US$ 148 milhões dos brasilei-
ros. Neste ano, US$ 276 milhões. Já
para a Síria, que enfrenta uma
guerra civil, o Brasil vendeu US$ 65
milhões neste ano. Em 2011, no
mesmo período, as exportações fo-
ram de US$ 514 milhões.

A tendência de queda das ex-
portações brasileiras para a re-

gião vai se verificar no resultado
do ano, segundo Michel Alaby,
diretor-geral da Câmara de Co-
mércio Árabe-Brasileira. Para ele,
2012 vai terminar com US$ 16,5
bilhões em exportações ao bloco
e US$ 10 bilhões em importa-
ções. “As vendas aos árabes de-
vem aumentar um pouco neste
fim de ano, em função das com-
pras para fazer estoque naqueles
países. Mas o resultado geral será
de contração”, afirmou. (RP)

Recuo do IGP-M para 0,02% pode
dar alívio pequeno para o IPCA
Arícia Martins
De São Paulo

A forte descompressão nos pro-
dutos agropecuários foi o princi-
pal vetor de desaceleração do Índi-
ce Geral de Preços – Mercado (IGP-
M) entre setembro e outubro e
provocou seu maior recuo mensal
desde março de 2009. Entre a me-
dição passada e a atual, o indica-
dor calculado pela Fundação Getu-
lio Vargas (FGV) passou de 0,97%
para 0,02% — redução de 0,95 pon-
to percentual, somente compará-
vel à queda de um ponto na passa-
gem de fevereiro para março de
2009, quando o IGP-M deixou alta
de 0,26% para deflação de 0,74%.

Em outubro, a soja caiu 6,5% no
IGP-M, após aumento de 4,7% em
setembro, enquanto o milho saiu
de elevação de 0,11% para recuo de
3,8%, as duas maiores influências
negativas sobre o Índice de Preços
ao Produtor Amplo (IPA) agrícola,
que na mesma comparação pas-
sou de elevação de 2,7% para defla-
ção de 0,57%. Economistas apon-
tam que o repasse desse movimen-
to aos alimentos industrializados
já aconteceu e vai chegar ao varejo
a partir de outubro, o que pode dar
um pequeno alívio ao Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) no fim do ano, insu-
ficiente, no entanto, para revisões
relevantes em suas projeções.

Para Salomão Quadros, coor-
denador de análises econômicas

da FGV, o choque de commodi-
ties já teve seu impacto de alta so-
bre produtos intermediários e fi-
nais concluído, grupos que, as-
sim como os grãos, também pas-
sam agora por normalização de
preços. Na passagem de setem-
bro para outubro, o IPA indus-
trial deixou alta de 0,65% para re-
cuo de 0,05%, puxado principal-
mente por deflação de 5,9% no
minério de ferro. À exceção da
commodity metálica, no entan-
to, quase todos os demais itens
em desaceleração são derivados
de matérias-primas agrícolas.

No subgrupo de bens interme-
diários, que desacelerou de
0,90% para 0,41% entre a medi-
ção passada e a atual, Quadros
destacou a queda de 6,2% no fa-
relo de soja, após taxa positiva de
3,5% em setembro, o recuo de
5,9% para 2% na farinha de trigo e
a perda de fôlego em rações, que
cederam de 4,8% para 1%. Na par-
te de bens finais, que subiram
apenas 0,07% em outubro, ante
elevação de 0,99% no mês ante-
rior, o economista ressaltou a in-
fluência das carnes bovinas, que
recuaram de 6,1% para 0,47%.

Além desse item, também tive-
ram descompressão em seus pre-
ços aves abatidas e frigorificadas
(8,7% para menos 0,26%), carne
suína (7,2% para 1,6%), farinha de
milho e derivados (3,6% para me-
nos 0,8%) e óleo de soja refinado
(5,1% para 2,7%), entre outros.

Na contramão da inflação no
atacado, o Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) que compõe o IGP-
M avançou de 0,49% para 0,58% en-
tre setembro e outubro, puxado
principalmente por preços maio-
res em habitação, vestuário e saú-
de e cuidados pessoais. O grupo
alimentação, no entanto, mostrou
leve recuo, ao passar de 1,18% para
1,08% no período, trajetória que
Quadros associa ao movimento de
recuo no atacado e que, segundo
ele, deve se acentuar em novem-
bro. O IPC tem peso de 30% no IGP-
M, diante de 60% do IPA.

Thiago Carlos, economista da
Link Investimentos, reduziu mar-
ginalmente, de 5,5% para 5,43%,
sua estimativa para a alta do IPCA
em 2012, tendo em vista preços de
alimentos um pouco menos pres-
sionados nos meses finais do ano.

Mais pessimista, o superinten-
dente de tesouraria do Banco In-
dusval & Partners (BI&P), Daniel
Moreli Rocha, avalia que os ali-
mentos só têm fôlego para desace-
lerar no varejo até meados de no-
vembro. A partir daí, diz, a trajetó-
ria esperada para esse grupo é de
ascensão, devido a pressões sazo-
nais de demanda e também à en-
tressafra do gado.

Mesmo com a desaceleração
prevista para os alimentos, Sér-
gio Vale, economista-chefe da
MB Associados, também não vai
mudar sua projeção de 5,5% para
o IPCA neste ano.

.

Política econômica é eficaz e país crescerá
4% no último trimestre, diz Pimentel
Sérgio Ruck Bueno
De Porto Alegre

O ministro do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior,
Fernando Pimentel, disse ontem
em Porto Alegre que o Brasil tem
dado uma demonstração ao mun-
do sobre como enfrentar a crise fi-
nanceira global “sem sacrificar a
p o p u l a ç ã o”. De acordo com ele, o
chamado tripé macroeconômico
(câmbio flutuante, meta de infla-
ção e superávit primário) está
“atuando de maneira decisiva para
garantir a estabilidade”.

Conforme Pimentel, o Brasil vi-
ve uma situação de pleno emprego
e os indicadores econômicos do
terceiro e do quarto trimestre mos-

tram a retomada do crescimento,
especialmente na indústria. “A in-
flação e as contas públicas estão
sob controle e a relação dívida pú-
blica/PIB continua em queda”,
acrescentou o ministro. Segundo
ele, a presidente Dilma Rousseff
coordena pessoalmente e de for-
ma “muito precisa” as iniciativas
do governo federal para garantir o
crescimento da economia.

Pimentel foi convidado pelo go-
vernador do Rio Grande do Sul,
Tarso Genro (PT), para a comemo-
ração do primeiro aniversário de
operação da “Sala do Investidor”,
espaço criado pelo governo gaú-
cho para centralizar a negociação
de investimentos privados no Esta-
do. Há 15 dias, o secretário de De-

senvolvimento do Rio Grande do
Sul, Mauro Knijnik, divulgou nota
em que criticava o “d e s i n t e r e s s e”
do Mdic em direcionar projetos
privados ao Estado.

Ontem, entretanto, Genro tra-
tou de encerrar o atrito e lembrou
que mantém um relacionamento
“pessoal e político” com Pimentel
“há décadas”. Já Pimentel disse que
o governador saneou a situação fi-
nanceira e administrativa do Rio
Grande do Sul desde que assumiu
o cargo, em 2011, e que está fazen-
do a parte que cabe ao Estado na
atração de investimentos.

Pimentel reiterou que o Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro vai
crescer 4% em termos anualizados
no quarto trimestre deste ano. De
acordo com ele, as medidas de estí-
mulo à economia, adotadas pelo
governo federal, incluindo redu-
ções de IPI, desoneração da folha
de pagamento, ampliação das li-
nhas do BNDES e redução da taxa
Selic, começam a dar resultado.

Segundo o ministro, o Brasil
também está com o “câmbio ajus-
tado ao tamanho da economia” e
tem condições de manter o cresci-
mento na faixa dos 4% em 2013 e
nos anos seguintes. “Estou muito
otimista com 2013”, afirmou o mi-
nistro. “O crescimento não será
voo de galinha.” Ele disse ainda
que o câmbio ao redor de R$ 2 por
dólar está numa faixa que o Banco
Central e a Secretaria do Tesouro
Nacional podem sustentar “sem
grandes traumas”.

RUY BARON/VALOR

Ministro Fernando Pimentel: “O crescimento não será voo de galinha”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A3.




