
No Brasil, toda importação de 
petróleo, gás e derivados passa 
pelo controle da Petrobras, o 
que reduziria este risco de 
"inundação". Do lado argenti-
no, no entanto, não existem tan-

tas restrições, apenas a política 
do "um para um" instaurada pe-
lo secretário do comércio inte-
rior, Mário Guillermo Moreno. 

O interesse no acordo é tam-
bém barrar o avanço chinês e in-

diano na região. Segundo Ala-
by, estes países detêm quase to-
da a importação de manufatura 
feita pelos países árabes. Além 
dos gigantes asiáticos, a Tur-
quia também possui grande in-
fluência na liga. 

Em 2012, o Brasil vendeu pa-
ra a Liga Árabe US$ 14,8 bi-
lhões, enquanto que em 2011 ha-
via exportado US$ 15,1 bilhão. 
No sentido oposto, o comércio 
cresceu, passando de US$ 9,9 bi-
lhões para US$ 11,1 bilhões no úl-
timo ano. Entre outros motivos, 
estão as revoluções chamadas 
de Primavera Árabe. 

Um importante parceiro co-
mercial, a Síria, sofre com a revo-
lução. Os embarques brasileiros 
para lá caíram 75% no último ano. 
Hoje, a população do país tem so-
brevivido com doações. • 
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Apesar do ano difícil para o co-
mércio internacional, o Brasil 
vem incrementando suas rela-
ções com os países da Liga Ára-
be. A corrente de comércio en-
tre estas nações com o Brasil 
cresceu 3,24% em 2012. Devido 
fundamentalmente à alta das 
importações, esta soma alcan-
çou US$ 25,9 bilhões. Para au-
mentar a relação com a região, 
o Itamaraty já tem preparada 
uma proposta a ser entregue no 
Congresso Nacional para um 
acordo de livre comércio com o 
Egito. Outros países, como Jor-
dânia, Líbano, Tunísia e Síria 
também possuem acordos em 
negociação, mas alguns empeci-
lhos ainda impedem a assinatu-
ra dos países. 

Segundo fonte ligada às nego-
ciações, existe um desejo brasi-
leiro em aumentar a integração 
com estas nações. O problema, 
novamente, consiste na necessi-
dade de todo os países integran-
tes do Mercosul aceitarem os 
acordos de livre comércio. Uma 
maior participação do Brasil nes-
tes mercados é estratégica, se-
gundo Michel Alaby, presiden-
te da Câmara de Comércio Ára-
be Brasileira. 

No balanço 
anual confec-
cionado pela 
Câmara, Arábia 
Saudita e Egito 
são os maiores 
importadores 
de produtos na-
cionais, en-
quanto que Ar-
gélia e, nova-
mente, Arábia 
Saudita são os 
maiores expor-
tadores. De 
acordo com Mi-
chel Alaby, o 
Brasil detém 
quase 10% das 
importações da 
região de pro-
dutos alimentí-
cios, desde 
grãos in natura 
a industrializa-
dos. Sua meta é 
superar a mar-
ca de 15% até o 
final desta déca-
da. "Nossa prio-
ridade é o golfo 

arábico, onde há uma maior 
concentração de riqueza." 

Esta prioridade também é a 
do governo, que até o ano passa-
do articulava um acordo com os 
seis países que integram o Con-
selho de Cooperação do Golfo — 
Omã, Emirados Árabes Unidos, 
Arábia Saudita, Qatar, Bahrein 
e Kuwait. As negociações esbar-
raram na Argentina, que temem 
uma inundação de petróleo 
oriundo destas nações, que es-
tão entre os maiores produtores 
mundiais. Segundo a mesma 
fonte, existe uma cautela do la-
do brasileiro com o tema, mas 
que pode ser contornado. 

Em fevereiro, 45 empresas bra-
sileiras do setor de alimentos, be-
bidas e agronegócios participa-
ram da Gulfood 2013, realizada 
em Dubai, nos Emirados Árabes 

Unidos, com o 
incentivo do go-
verno brasilei-
ro. Segundo a 
Agência Brasilei-
ra de Promoção 
de Exportações 
e Investimentos 
(Apex-Brasil), 
os empresários 
estimam a reali-
zação de US$ 
483 milhões em 
negócios após 
os quatro dias 
de evento. 

De acordo 
com estimativas 
feitas pelas em-
presas que esti-
veram no even-
to, foram nego-
ciados US$ 150 
milhões duran-
te a feira. Além 
disso, exporta-
ções adicionais 
de US$ 333 mi-
lhões devem ser 
concretizadas 
nos próximos 12 
meses. 
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