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COMÉRCIO EXTERIOR

Rumo ao mundo árabe
Oriente Médio e Norte da África viraram alvo de micro e pequenas empresas brasileiras, que percorrem a região
participando de eventos setoriais. Só Na Gulf Foof, no mês passado, a movimentação de negócios foi de US$ 36 milhões
DA REDAÇÃO
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ligação histórica do
Brasil com a comunidade árabe, ilustrada
pelo grande número de
imigrantes que residem por
aqui, é reforçada a cada ano
com o aumento do comércio
bilateral com o Oriente Médio
e Norte da África. De acordo
com dados da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, com
base em informações do Ministério de Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), a corrente comercial
do País com as nações árabes
cresceu 3,24% em 2012 frente
ao ano anterior, o que representou acréscimo de US$ 814
milhões. Embora gigantes como BRF, JBS e Marfirg, já exportem para a região há muitos
anos e sejam responsáveis por
parcela considerável desse desempenho positivo, há centenas de micro e pequenas empresas (MPEs) que percorrem a
região participando de eventos
setoriais em busca de negócios.
O montante exportado pelo
Brasil para a região no ano passado foi de quase US$ 15 bilhões e as nações que mais importaram das empresas brasileiras foram Arábia Saudita,
Egito, Emirados Árabes Unidos
(EAU), Argélia e Omã, nessa ordem. No caso do mercado saudita, responsável por mais de
um quinto – aproximadamente US$ 3 bilhões – dos embarques para os países da Liga
Árabe, houve crescimento de

83% nas vendas externas de
milho. Outro produto com boa
penetração em 2012 foram tratores, com vendas totais de
US$ 18 milhões.
Para o diretor-geral da Câmara Árabe, Michel Alaby, ainda é cedo para fazer previsões
em relação às exportações brasileiras para o Oriente Médio e
Norte da África em 2013, mas
ele analisa alguns fatores que
podem elevar as vendas para a
região. “O mercado de infraestrutura e construção, por exemplo, é uma grande aposta”, avalia Alaby, acrescentando que há
boas oportunidades para as
MPEs, como, por exemplo, empresas que fabricam cerâmica
e compensados de madeira,
entre outros itens.
Missões comerciais, eventos e feiras nas nações do mundo árabe são algumas das iniciativas que a Câmara Árabe
promove frequentemente para fomentar as relações comerciais. “Há muitas oportunidades que podem ser exploradas ao longo de 2013 para
diversificar ainda mais essa relação comercial, com chances
de negócios em diversos segmentos”, afirma Alaby.
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Gulfood

Encerrada no final de fevereiro, a Gulfood, maior feira dedicada aos setores de alimentos, bebidas e equipamentos do
Oriente Médio e realizada
anualmente em Dubai, nos
Emirados Árabes Unidos (EAU),

Bruns em meio à plantação de feijão fradinho no Mato Grosso

é um bom exemplo. Segundo a
Câmara Árabe, o evento movimentou US$ 36 milhões em negócios para as empresas nacionais. A entidade também informa que a avaliação geral dos expositores brasileiros foi de que
o número de visitantes e de
contatos realizados foi maior
do que em outros anos.
Para se ter uma ideia do bom
desempenho, o Instituto Brasileiro de Frutas (Ibraf ), que levou oito expositores à mostra
em parceria com a Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos

(Apex), fechou US$ 8,5 milhões
em negócios durante a feira,
30% a mais do que na edição
de 2012. “Dois destaques dessa
edição foram o açaí e o suco de
caju. Os árabes buscam novos
sabores e a Gulfood é uma
oportunidade para apresentálos”, avalia Alaby.
Os expositores brasileiros
foram reunidos em estandes
divididos por tipos de produtos. Cada um dos espaços foi
organizado por uma entidade
setorial em parceria com a
Apex. Além das frutas, havia os
estandes da carne bovina, do
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Volta ao mundo
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frango, dos biscoitos e massas,
dos doces e do café. Algumas
companhias tiveram instalações próprias.

Sócio da trade company Samba International, que comercializa itens agrícolas e granito, o
paranaense Iuri Bruns viaja o
mundo em busca de novos mercados para seus produtos. China, Hong Kong, Egito, Alemanha, Estados Unidos, Índia… A
lista de países é grande e os períodos no Brasil normalmente
são curtos, muitas das vezes para visitar propriedades de agricultores parceiros no Mato Grosso, novas áreas para onde poderia ampliar a produção e passar
um tempo com familiares.
Em 2012, Bruns esteve na Gulfood como visitante e ficou impressionado com o que viu. Este
ano não pensou duas vezes e,
embora não tenha acompanhado a missão comercial brasileira
que participou do evento, investiu em um estande, para onde
levou feijão fradinho e pipoca
para mostrar ao público.
“A Gulfood é um espetáculo.
É uma das melhores feiras do
mundo para ampliar mercados. Não se fecha muitos negócios, mas abrem-se muitas portas”, conta o empresário, que
negociou 2 mil toneladas de pipoca para compradores egípcios. “No pós-feira, acertamos
a venda de mais 2 mil toneladas para uma empresa sul-africana, além de 5 mil toneladas
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de feijão fradinho para um grupo da Índia. Foi um bom desempenho, até porque o feijão
não tem boa penetração no
Oriente Médio”, completou.

Bom preço
Na Gulfood, segundo Bruns,
a tonelada da pipoca e do feijão
fradinho foram negociadas a
US$ 875 e US$ 850, respectivamente. “Acabamos fechando
por um bom preço”, avalia o empresário, que elege o Oriente
Médio como um dos principais
mercados da companhia.
“O mundo árabe representa
30% da receita anual da Samba
International atualmente. Por
isso, farei novas visitas à região
ainda este ano”, revela Bruns,
que já tem viagens confirmadas
para Dubai e Egito para visitar
clientes captados em suas andanças pelo Oriente Médio. “Temos a política de conhecer de
perto a estrutura deles. Essa estratégia é fundamental para estreitar o relacionamento com o
mercado árabe. Em geral, comerciante local preza por esse
relacionamento”, comenta.
Atualmente nos Estados
Unidos, Bruns diz que a estratégia da Samba International
está agora focada em encontrar
áreas no Brasil para plantas novas variedades que atendam ao
mercado árabe. “Quando volto
ao País sempre visito meus fornecedores no Mato Grosso”,
comenta. Depois disso, o périplo por aeroportos ao redor do
mundo vai continuar.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18 mar. 2013, Seudinheiro, p. B-10.
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Os vencedores do
prêmio "Melhores
Agências de
Comunicação para
se trabalhar" serão
conhecidos hoje à
noite em cerimônia
no Copacabana
Palace, com apoio da
Associação Brasileira
de Agências de
Publicidade (Abap).
Os finalistas estão
sendo divulgados na
edição de hoje do
jornal Meio &
Mensagem, mídia
oficial do evento.
Mais informações
sobre o evento pelo
telefone 2552-0496,
com Laura.

CCRJ APRESENTA MELHOR DO RIO
O Clube de Criação do
Rio de Janeiro
entregou durante
festa na última
quarta-feira (14) os
GPs do Anuário
Melhor do Rio 8, de
2009 e o Melhor do
Rio 9. Foi o momento
de apresentação
oficial do novo
Anuário, reunindo os
trabalhos julgados e
premiados na edição
do ano passado. O
livro foi criado pela diretora de criação da Artplan, Alessandra
Sadock (na foto ao lado de Dudu Almeida, presidente do CCRJ). Em
2012 houve mais de 1400 inscrições no Melhor do Rio, depois de um
gap de três anos. Adilson Xavier recebeu o prêmio Hall da Fama.

MIX
Inteligência - A ESPM Rio e a Plugar Informações Estratégicas lançaram o Fórum Carioca de Inteligência, que promoverá reuniões mensais, gratuitas e abertas ao público. A primeira reunião do FCI
foi realizada na última sexta-feira no auditório da ESPM-RJ, no centro, quando o
CEO da Plugar, Eduardo Lapa, mostrou
casos de Inteligência aplicados às redes
de franquias e o professor Antonio Morim
falou sobre a formação de profissionais
de Inteligência.

Sustentabilidade - esta quarta tem o II Fórum Internacional da ABA Rio, no Centro de
Convenções Barra Shopping. O palestrante
internacional será Riva Krut, VP global de desenvolvimento sustenteavel da Praxair/White
Martins. Mais em: www.aba.com.br.
Inovação - Eduardo Barbato, head de Estratégia da Agência3, está no Vale do Silício
em um curso de inovação tecnológica na
Singularity University, situada na NASA e
fundada por empresas como Google, Nokia,

Cisco, Autodesk etc.
Global - o case da Binder para o Hemorio,
que literalmente "furou" o anúncio veiculado no jornal Metro que convocava as pessoas a doarem sangue, entrou na seleção do
site Trendhunter.
Prêmio - Abertas as inscrições para o 3ª Edição do Prêmio Universitário Aberje. Saiba
mais em: http://www.premiouniversitarioaberje.com.br.

>> BATE BOLA
Antonio Lino,

❞

É hoje:
Great
Place to
Work

sócio da Talent, responsável
pela administração e finanças

Não basta ser um excelente criativo”

Qual o foco principal do seu livro "Montei uma agência: e agora?"
Assim como no meu primeiro livro, tentei abordar os temas focados em gestão, como
gestão de pessoas, gestão da operação, relação entre sócios, governança corporativa,
business plan e vários outros assuntos.
Por que o título contundente, quase desesperado?
Nosso mercado conta com mais de 10 mil agências e quem abre uma agência hoje só
percebe que as coisas não são tão fáceis assim depois de tudo concretizado. Sem contar
que até então não existia nenhum material de referência para entender o mercado em suas
caracteristicas de gestão e finanças. O título na verdade nem é original. O Sebrae possui
apostilas com o nome de "Abri minha empresa e agora?" Acho esse título bem chamativo
para concorrer em uma livraria, onde são lançados no Brasil mais de 52 mil títulos por ano.
Agências continuam sendo bons negócios?
Com certeza, o mercado brasileiro continua promissor, os anunciantes precisam dessa
expertise e nossas agências são muito competentes.
Quais os principais erros cometidos por quem monta agências?
Por exemplo, sair da faculdade e abrir a agência com amigos, sem entender o que está se
passando no mercado. Falta de clientes consistentes que ajudem a consolidação da agência em
seus primeiros anos. Aceitar clientes com pagamento de remuneração muito abaixo do
necessário para atendê-lo. Falta de conhecimento de gestão. Hoje não basta ser um excelente
criativo ou um excelente homem de business. Hoje a presença de alguém com conhecimento
de gestão é fundamental para o sucesso. Alías, sempre foi necessário. Falta de capital para
enfrentar os primeiros anos. Escolha de sócios nem sempre com a expertise necessária. Por
exemplo, alguém bom de negócios, alguém bom na criação, no planejamento etc.
Qual a diferença de montar uma agência hoje de 10 anos atrás, por exemplo?
Na parte da gestão mudou muito. Os custos hoje para manter uma agência são elevados,
o grau de exigência do cliente também é alto, até pela disponibilidade que ele tem de
encontrar no mercado agências muito competentes. E um ponto crítico hoje é a
remuneração. Cada vez mais os clientes querem pagar menos sem reduzir o grau de
exigência.Isso obrigada as agências a pensar em um formato de operação mais barato,
porém sem a perda da qualidade. O que é um grande desafio.

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)

